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एकुं  सत् 
णिप्रा बहुधा िदन्तत । 

 

ऋग् १·१६४·४६ 

 

िंोणिसनामी सहस्त्रनामी । 
अनततनामी तो अनामी । 
तो कैसा आहे अततर  यामी । 

णििेकें  ओळखािा ॥ 
 
 
—समर्थ रामदास  
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णनिेदन 
 
“श्री ववष्णुसहस्रनाम” हे एक स्तोत्र आहे. स्तोत्र म्हणजे दुवितनाशक शस्त्र होय. हहदु धमात अशी 

अनेक स्तोते्र आहेत. पण “श्री ववष्णुसहस्रनाम” या स्तोत्राचे महत्त्व अनन्य साधािण आहे. 
श्रीमदाद्यशकंिाचायांनी “गेयं गीता-नामसहस्रम्” असे म्हणून गीता व हे सहस्रनाम, हहदु धमाचे मूलगामी, 
ववश्वव्यापी मानवधममरूप, स्वरूप सागंणािे आहेत असे म्हटले आहे. 

 
“नामस्मिण” हा नवववधाभक्तीमध्ये सावंगतलेला एक प्रमुख भाव आहे. गौण म्हणजे गुणवणमनपि 

भक्ती साधणािे नामस्मिण, जन्ममिण टाळणािे आहे, अशी श्रद्धा आहे. हे ववष्णुसहस्रनाम स्तोत्र 
महाभाितात शवेटी आलेले आहे. भीष्माने हे स्तोत्र सावंगतले आहे. त्याचे पठण व पाठन किीतच भीष्मानंी 
आपला देह ठेवला. 

 
हे श्री ववष्णुसहस्रनाम केवळ नामाचंी जंत्री नाही. त्यात धममज्ञान, अध्यात्म व सवमकल्याणकािी 

कैवल्यसाधक साधनाचंी, कौशल्याने आतंविक िचना केलेली आहे. स्तोत्र म्हणजे अथमवाद. अथमवादामध्ये 
स्तुती असते. पण ही स्तुती विविच्या अथात नसते. विविचे शब्द व अथम स्तुवतमध्ये पयमववसत होत 
असतात. हे पयमवसान सवांनाच सहज समजेल असे समजणे चुकीचे ठिेल. त्यासाठी ह्या स्तोत्रावि भाष्य 
आवश्यक असते. श्री ववष्णसुहस्रनाम स्तोत्रावि श्री. कंुदि वदवाण ह्यानंी असे ववस्तृत, सहजगम्य व 
ववद्वत्तापूणम भाष्य वलवहलेले आहे. “श्री ववष्णुसहस्रनामात अध्याहृत असलेले धममज्ञान आजच्या काळाला 
आवण वपढीला ववशद करून सागंणे आवश्यक होते व हे काम आजवि झाले नव्हते. श्री. कंुदि वदवाण 
याचं्या ह्या वववचेनाने ही मोठी उणीव पूणमपणे दूि झाली आहे, असे मोठ्या संतोषाने म्हणावसेे वाटते.” असे 
प्रशस्स्तपत्र काका कालेलकिानंी वदलेले आहे. 

 
श्री. कंुदि वदवाण ह्यानंी १०७ श्लोकाचं्या ह्या श्रीववष्णुसहस्रनामाविील भाष्याला अनेक पविवशष्ट े

जोडलेली आहेत. श्री ववष्णसुहस्रनामासािखीच इति “सहसे्र” –स्तोते्र, ह्याचंी तौलवनक मावहतीही त्यानंी 
वदली आहे. श्री ववष्णूंच्या नामाचें ववववधागंी वगीकिण व त्या वगीकिणानुसाि त्या त्या नामाला प्राप्त होणािे 
अध्याहृत आध्यास्त्मक अथम, श्री. कंुदि वदवाण ह्यानंी सुस्पष्ट केलेले आहेत. श्री. वदवाणाचंी ववद्वत्ता, 
आध्यास्त्मक के्षत्रातील त्याचंा अवधकाि आवण वदेोपवनषदासंह षड्दशमनाचंा त्याचंा सखोल अभ्यास, 
वाचकाला स्स्तवमत करून जाईल. 

 
श्री ववष्णुसहस्रनामाची वैवदक पिंपिा आहे हे ववशद किताना त्यानंी खालील ववधान केलेले आहे. 

“वदेानुवचन आवण यज्ञ, दान व तप ही वैवदक उपासना आहे. पण वतचा फक्त तै्रवर्णणकानंाच अवधकाि 
आहे. वदेमंत्र हे सवांना खुले नाहीत” हे ववधान मात्र गतानुगवतक न्यायाने केलेले वदसते. मूळ वदे स्थूलपणे 
वाचले तिी लक्षात येईल की, वदेमंत्र सवांना खुले आहेत. यजुवेदातील ही ऋचा बोलकी आहे. 

 
“यरे्माुं िािंुं कल्यािी भािदाणन जनेभ्यः ब्रह मराजतयाभ्याुं शूद्राय िंायाय िं स्िीयिंारिाय िं” 
 
“सवमतोभद्र अशी ही वदेवाणी आम्ही सवांनी सावंगतली तशी तुम्हीही सगळयानंा सागंा. ब्राह्मण, 

क्षवत्रय, शूद्र व घिातील स्वकीय (पत्नी आदी) ह्या सवांना हे वदेमंत्र वशकवा, अभ्यासू द्या.” (यजुवेद 
२६/२) असे वदेवचनच आहे. असो. श्री. कंुदि वदवाण ह्यानंी पविश्रमपूवमक तयाि केलेली ही श्री 
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ववष्णुसहस्रनामाची सटीक आवृत्ती प्रकावशत किताना महािाष्र िाय य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाला 
अत्यंत आनंद होत आहे. सवम स्तिाविील अभ्यासू व अध्यात्मवजज्ञासू, ह्या आवृत्तीचे सहषम स्वागत कितील 
ह्यात संदेह नाही. महात्मा गाधंी, ववनोबा भाव,े काका कालेलकि ह्या सािख्या थोि ववभतूींच्या साविध्यात 
पावन झालेल्या बवुद्धपूत श्री. कंुदि वदवाणाचंी ही प्रस्फुवित भाष्यवाणी अमृतोपम होय. मानवजातीचे जीवन 
या अमृताने समृद्ध होईल अशी खात्री आहे. श्री. कंुदि वदवाणानंा ववनम्र अवभवादन. 

 
वदनाकं १८ माचम १९९७. 
 
 

 
 डॉ. मधुकर आष्टीकर 
 अध्यक्ष 
 महािाष्र िाय य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ. 
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आशीर  ििंन 
 
स्वतःच्या काळापयंतच्या हहदु धमाला व्यवस्स्थत रूप देण्याचें व्यास-कायम य यानंीं केलें  त्या 

शकंिाचायांनीं ‘गेयं गीता-नामसहस्रम्’ या एका वाक्यातं हहदु धमम थोडक्यातं कुठें सापंडेल, आवण त्याची 
आठवण कशी िाहील हें सावंगतलें  आहे. 

 
ईशोपवनषदातंील पवहला मतं्र ॐ “ईशा वास्यवमदं सव ं यत हकच जगत्या ं जगत । तेन त्यक्तेन 

भञु्जीथा मा गृधः कस्य स्स्वद् धनम् ॥” ऐकून महात्माजी इतके प्रभाववत झाले कीं ते म्हणाले, हहदु धमाचीं 
सगळीं शास्त्रें आवण सगळे गं्रथ नष्ट झाले आवण हा एकच मंत्र िावहला तिी आपल्या हहदु धमाचें सवमस्व 
वमळाल्याचा सतंोष होईल. अशी अनुभवूत झाल्याबिोबि त्यानंीं आश्रमाच्या प्राथमनेंत सकाळीं आवण 
संध्याकाळीं हा मंत्र म्हणण्याचा पविपाठ चालू केला. 

 
त्याचप्रमाणें आद्य शकंिाचायांच्या वळेेपासून श्रीमद् भगवद्गीता आवण श्रीववष्णु-सहस्रनाम या दोन 

गं्रथाचंें माहात्म्य स्वीकािलें  गेलें  आहे. शकंिाचायांनीं या दोहोंवि आपलें  एक एक तृस्प्तदायक भाष्यवह 
वलवहलें  आहे. श्रवुत-स्मृवत-पुिाणाचंें अध्ययन केल्यानंति त्याचंा मवथताथम ध्यानातं ठेवण्यासाठीं आवण 
आपली धन्यता व्यक्त किण्यासाठीं मनुष्य एखादा श्लोक गाऊं लागतो, हकवा हाऽउ हाऽउ हाऽउ सािख्या 
एखाद्या अव्ययाचें िटण करंू लागतो. संतानंीं ठिवलें  कीं साक्षात्काि झाल्यानंति देखील त्याच्या आनंदाचें 
स्मिण कायम ठेवण्यासाठीं नामस्मिण किीत िहावें. या पिंपिेला अनुसरून सवम ज्ञानी भक्त देवाचें एखादें 
आवडतें नावं घेत असतात. आता ं आपला अनुभव आहे, कीं आईला आपल्या मुलाला कवटाळून 
घेतल्यानंति देखील सतंोष न झाला म्हणजे ती त्याला माझ्या तान्हुल्या, माझ्या छकुल्या म्हणनू 
तऱ्हेतऱ्हेच्या नावंानंीं बोलावते, त्याचप्रमाणें ईश्विाच्या स्वरूपाचें, गुणाचंें हकवा वदव्य जन्मकमांचें एकदम 
आकलन होत नाहीं, म्हणून त्याच्या वनिवनिाळया ववभतूींचे गद्गद् स्मिण कितों. मूर्णत सवम बाजंूनीं वदसावी 
म्हणून य याप्रमाणें आपण प्रदवक्षणा किीत किीत मूतीच्या वनिवनिाळया बाजू पाहतों, त्याचप्रमाणें ईश्विाचे 
गुण आठवण्यासाठीं आपण त्याचीं वनिवनिाळीं गौण नामें घेतों. (येथें गौण शब्द प्रधान आवण गौण अशा 
अथानें घ्यावयाचा नसून गौण म्हणजे गुणवाचक असा त्याचा अथम घेतला पावहजे.) 

 
हहदु धमांतील सवम बाजंूचा अंति  भाव किणािी एखादी भव्य ववभवूत असेल ति ती व्यासाचंी आहे. 

हहदु धमाच्या ववकासाचा अशषे अंति  भाव किता ंयावा म्हणून त्यानंीं आपलें  काम अनेक जन्म घेऊन पिुें 
केलें  असलें  पावहजे. म्हणनूच व्यास वकती झाले याचें संशोधन इवतहास-संशोधकानंा किावें लागतें. या 
व्यासानंीं श्रवुत-स्मृवत-पुिाणाचंा अंति  भाव किण्यासाठीं महाभाित वनमाण केलें . त्या व्यासाचं्या मतें तटस्थ 
आवण सवम-सेवक अशा ववभवूत तीन; ववदुि, भीष्म आवण कृष्ण. जी योग्यता व्यासाचंी तीच योग्यता व्यासानंीं 
भीष्माला देऊन ठेवली आहे. आवण म्हणूनच व्यासानंीं महाभािताच्या शवेटीं शवेटीं सवम काहंीं सागंनू 
झाल्यानंति आपल्या बोधाची आवण तृप्तीची उजळणी व्हावी म्हणनू भीष्माच्या तोंडीं सवमव्यापी ववष्णूचीं 
हजाि नावंें आठवतील तशीं गाणािें एक सहस्रनाम-स्तोत्र ठेवनू वदलें  आहे. 

 
य याप्रमाणें सवम उपवनषद् रूपी गाईंचें दूध काढण्यासाठीं आवण सुधींना पाजण्यासाठीं गोपाळकृष्णानें 

भगवद्गीता िवचली आवण त्यासाठीं अजुमनाला वासरंू म्हणून जवळ उभें केलें , त्याचप्रमाणें भीष्माच्या तोंडून 
गाइलेलें  ववष्णसूहस्रनाम ऐकण्यासाठीं प्रत्यक्ष धममिाज युवधवििाला आपल्या सवांचा प्रवतवनवध श्रोता 
बनववलें  आहे. 
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या ववष्ण-ुसहस्रातं आहे काय? उपवनषदात्मक एकदेखील श्लोक नाहीं; केवळ आठवतील तशीं 
भगवतंाचीं कमी-अवधक हजाि नावंें गोववलीं आहेत. धमम-िहस्य जाणणािाला हीं सवम गौण नामें स्मृवत-
संजीवक आहेत आवण सामान्य मनुष्याला केवळ जपाचा संतोष म्हणून धन्य किणािीं आहेत. भीष्माच्या 
तोंडीं हीं हजाि नामें घालतानंा आपण कोण-कोणतीं नामें बोलून गेलों याची आठवण ठेवण्याची जबाबदािी 
त्यानंीं स्वतःकडे वा भीष्माकडे सोंपवली नाहीं. भीष्म ति भगवतंाचीं नावंें वपतामहाचें वपतामह व्यासमुवन 
गातील तशीं आनंदानें गाणंािे; थोडीं नावंें पुनः पुनः आलीं याचें वैषम्य कुणाला वाटणाि? 

 
ईश्विाच्या ववभवूत अनंत; भक्ताला एकाच वळेीं कश्या आठवणाि? आवण त्या संपणाि तिी कश्या? 

प्राधान्यतः य या य या ववभवूत उठावदाि असतील त्या त्या त्यानंीं मनातं आणावयाच्या आवण तीं तीं नामें 
बोलून स्वतःची वाणी धन्य किावयाची; काहंीं नावंें नव्या संदभांत नवाच अथम सुचवु ं शकतात म्हणून वह 
पुनरुक्त झालीं असतील, काहंीं नावंें अनुप्रासाच्या तृप्तीसाठीं घेतलीं असतील आवण वकत्येक पनुरुक्त नामें 
पादपूिणासाठीं आपणहून येऊन बसलीं असतील. वजथें अवनवमचनीय आनंद आठवनू आठवनू संस्मृत्य 
संस्मृत्य पुनः पुनः हषमभवित व्हावयाचें आहे, वतथें नामस्मिणाच्या आनंदातंवह पुनरुस्क्त बाधक होत नसते, 
आनंदाला पविपुष्टच किीत असते. 

 
गीता आवण नाम-सहस्र याचंी जोडी आवण त्याचंी प्रवतिा पटल्यामुळें  नंतिच्या लोकानंीं 

वनिवनिाळया गीता आवण वनिवनिाळीं सहस्रनामें उत्पि केलीं आहेत. गीतेंत ७०० श्लोक आहेत असें पाहून 
दुगासप्तशतीमध्यें देखील ७०० श्लोक असले पावहजेत, अशा अपेके्षनें हकवा आग्रहानें सप्तशती हें नाव वदलें , 
पण श्लोक काहंीं ७०० भिेनात, तेव्हा ं वकत्येक उवाच पदें देखील गणून ७०० संख्या पुिी केली. 
ववष्णुसहस्रनामातं हजाि नामें आलीं पावहजेत; तशीं तीं येत नसतील ति गणना आपल्या हातातं आहे. 
हजािाची संख्या पूणम किणें काहंीं कवठण नाहीं, अशा ववश्वासानें हजािाची गणना झाली आहे. आता ंया 
नाम-सहस्रामध्यें ईश्विाचे सवम गुण हकवा त्याच्या सवम ववभवूत आल्या आहेत हकवा तसा प्रयत्न इथें झाला 
आहे असें मानण्याचें कािण नाहीं. अमुक वदव्य प्रसगंीं जेवढीं नामें आठवलीं आवण जशा क्रमानें आठवलीं वा 
क्रमिवहत आठवलीं तशीं तीं इथें ठेवनू वदलीं आहेत. येथें कसलाच क्रम नाहीं, हा अनुभव होताचं 
महािाष्रीय मनाला नािायण वामन वटळकाचं्या कववतेची एक ओळ आठवली, ‘वकती आपुलीं फुलें  
उमललीं, कुठें लटकलीं हचता न च ही वलेीला, सुंदितेची ही लीला’ ववष्णुसहस्रनामातं देखील प्रथमदशमनीं 
सुंदितेची हीच लीला वदसून येते आवण नामसहस्राचा वनत्यपाठ कितानंा ति सुंदितेची ही लीला पिम 
सुंदि वाटंू लागते. 

 
एकदा ंवाटलें  होतें कीं, पिम सुंदि वपतामह भीष्माची अनुज्ञा घेऊन त्यानंा आठवलेलीं हीं वन हींच 

सहस्रनामें वनिाळया क्रमातं बसवनू घ्यावींत. तसें केलें  असता ंनामाचं्या अथम-स्मिणाला मदत होईल, हचतन 
अवधक पविपुष्ट होईल, आवण समग्र श्रवुत-स्मृवत-पुिाणाचंें एक आवतमन केल्याचा थोि संतोषही वमळेल; पण 
दुसऱ्याच क्षणीं ववचाि आला कीं, शेंकडों वषें झालीं, ववष्णुसहस्रनामाचा वनत्य पाठ किणाऱ्या असंख्य 
भक्तानंा असला फेिफाि सहन होईल काय? हें सवम एकमुखानें स्वीकाि कितील? कवव वटळकाचंी दुसिी 
एक ओळ पुनः आठवली : 

 
‘कोमल कौशल्यें नटला । 
णकती कुिािंा कर असला । 
तरी तयानें माझीं किनें जरा स्पशथिें । 
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सहन न होई पणर मजला । 
त्याहुणन जीि बरा गेला ॥ 
 
तेव्हा ंया भक्ताचं्या संतोषासाठी तिी आवण ह्याचं्या आत्महत्येचें पाप आपल्याला लागू ंनये म्हणनू 

तिी सहस्रनामाचा क्रम जसा आहे तसाच िाहंू वदला पावहजे असें पोक्त मनानें ठिववलें . 
 
मीं कधीं ववष्णुसहस्रनामाचा वनत्य पाठ केला नाहीं, भगवद्गीतेचा वनत्य पाठ केला नाहीं. 

भगवद्गीतेचा वनत्य पाठ दीघमकाल चालवल्यानंति (आळसानें नव्हे ति) अनुभवानें ठिववलें  कीं मधून मधून 
वनत्य पाठ सोडून द्यावा आवण बिाच वळे गेल्यानंति पनुः तो सुरू किावा, असें केल्यानें वनत्य पाठाची 
यावंत्रक जडता दूि होते, अथाकडे ववशषे लक्ष जातें आवण ववशषे म्हणजे पूवीं कधीं न सुचलेले नव ेभाव व 
अथम उठतात एवढेंच नव्हे ति नवी नवी पे्रिणावह देतात. या अनुभवानंति गीताभक्तीच्या पे्रिणेनेंच वनत्य पाठ 
काहंीं वदवस बंद ठेवनू तो पनुः चालू किणें पसंत केलें  आहे. 

 
ववष्णुसहस्रनाम अनेक वळेा ं वाचलें  आहे, भक्ताचं्या तोंडून ऐकलें  आहे, यातंील नामाचंें हचतन 

केल्यानंति तें वलहून काढण्यासाठीं पे्रिणा झाली, म्हणून पुष्पहास सािख्या काव्यमय नामापासून प्रािंभ 
केला. थोडीं नामें वलवहलीं, आवण तें काम िाहून गेलें , श्री. कंुदि वदवाण यानंीं यातंील काहंीं नामाचंें हचतन-
ववविण वाचलें  असेल. ते स्वतः आपल्या स्वभावाप्रमाणें आवण अध्ययनप्रणालीप्रमाणें ववष्णुसहस्राच्या मागें 
लागलेलेच होते. समानधमा या नात्यानें आम्ही सहस्रनामाववषयीं मधून-मधून बोलत होतों आवण ‘तुष्यस्न्त 
च िमस्न्त च’ चा आनंद घेत होतों. 

 
पुढें जेव्हा ं कंुदि वदवाण याचंें काम पुिें होत आलें  तेव्हा ंत्यानंीं मला ववचािलें , ‘माझ्या पसु्तकाला 

पुिोवचन वलहाल?’ मी ताबडतोब त्याचं्या म्हणण्याला रुकाि वदला. गाधंी पविवािातं कदावचत सवांत मीच 
वयोवृद्ध असेन. ववनोबापेक्षादेंखील दहा वषांनीं मी मोठा आहें, आवण प्रस्तावना वलहून देण्याचा माझा 
पविपाठ फाि जुना आहे. आठवत नाहीं वकती लोकाचं्या कृतींना आजवि प्रस्तावना वदल्या असतील! 
ववष्णुसहस्रनामाववषयीं जाणण्याजोगें जेवढें असेल तेवढें सवम श्री. कंुदि वदवाण यानंीं वमळववलें  असणािच 
आवण आपल्या वववशष्ट शलैीनें त्यानंीं तें आपल्या या बहृद्गं्रथातं ओतलें  असणािच. तेव्हा ं ठिवलें , त्या 
ववषयीं आपण काहंीं ववशषे वलहंू नये, फक्त वलहावें कीं गं्रथ आपल्याला खूप आवडला व वाचकानंा तो 
खात्रीनें आवडेल, आवण आजकालच्या वाचकानंा धममज्ञान प्राप्त किण्याची साधनें उपलब्ध नसतात व वळे 
काढणें वह त्यानंा कवठण, तेव्हा ं त्यानंा या एका गं्रथाच्या वाचनानें यथेष्ट ज्ञान, मावहती आवण वचन्तन 
वमळणाि, तेव्हा ं आपण केवळ आपला आनंद व्यक्त किावा आवण युवधविि, भीष्म आवण व्यास याचेंच 
आशीवाद कंुदि वदवाण याचं्यापयंत पोंचवावते, आवण प्रत्येक प्रस्तावाला य याप्रमाणें दुजोिा देण्याचा विवाज 
आहे त्याप्रमाणें विील वत्रपटुीच्या आशीवादाला दुजोिा म्हणून शकंिाचायांचे आशीवादवह जोडून द्याव.े 
शवेटीं मी एवढेंच म्हणेन कीं, सामान्य धार्णमकामंध्यें ववष्णुसहस्रनामाची वकतीवह भस्क्त असली आवण त्याचा 
वनत्य पाठवह किीत असले तिी त्यातंील आशय त्यानंा आकळत नाहीं; हृदयंगम होत नाहीं. नामें शब्दमात्र, 
अक्षिमात्रच िाहतात, त्यासाठीं सहस्रनामामंध्यें जें काहीं धममज्ञान अध्याहृत आहे तें आजच्या काळाला आवण 
वपढीला ववशद करून सागंणें आवश्यक होतें. हें काम आज वि झालें  नव्हतें. कंुदि वदवाण याचं्या या 
वववचेनामुळें  ही मोठी उणीव पूणमपणें दूि झाली आहे, असें मोठ्या संतोषानें म्हणावेंसें वाटतें. वजज्ञासु आवण 
श्रद्धावान् वाचकानंा येथें आत्म-हचतनाला उपयोगी यथेच्छ सामग्री वमळेल, आवण आजच्या वपढीला जें 
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अत्यंत आवश्यक आहे असें धममज्ञानवह वमळेल. जे कोणी वाचक हा गं्रथ साद्यतं वाचतील त्यांना ऋवषमुनींचे 
आवण आचायांचे आशीवाद वमळतीलच. 

 
आवण ववशषे म्हणजे आपलें  प्राचीन धममज्ञान जें संस्कृताच्या कोंडींत अडकून पडलें  होतें तें 

लोकभाषेंत आणून देणाऱ्या आवण अवधकािवादाची सकुंवचतता तोडून समस्त प्रजेला सवोच्च धममज्ञान 
मोकळें करून देणाऱ्या संताचें आशीवाद या गं्रथाला वमळतील. त्याचं्या आशीवादाला दुजोिा देण्यासाठींच 
मीं ही प्रस्तावना वलवहली आहे. 

 
काका कालेलकर 

ऋवषपंचमी (५-९-१९७०) 
सविवध, िाजघाट, नई वदल्ली. 

 
 

❏  ❏  ❏ 
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स्मरि देिािंें करािें 
 

(मागा ंवनिोवपलें  कीतमन । 
जें सकलासं किी पावन । 
आता ंऐका ववष्ण-ुस्मिण । 
वतसिी भस्क्त ॥) 
 
२–स्मिण देवाचें किावें । 

अखंड नाम जपत जावें । 
नाम-स्मिणें पावाव े। समाधान ॥ 

 
३–वनत्य नेम प्रातःकाळीं । 

मध्याह्नकाळीं सायंकाळीं । 
नामस्मिण सवम काळीं । किीत जावें ॥ 

 
४–सुख-दुःख उद् वगे हचता । 

अथवा आनंदरूप असता ं। 
नामस्मिणाववण सवमथा । िाहों वच नये ॥ 

 
५–हषमकाळीं ववषमकाळीं । 

पवमकाळीं प्रस्तावकाळीं । 
ववश्रावंतकाळीं वनद्राकाळीं । 
नामस्मिण किावें ॥ 

 
६–कोडें साकंडें सकंट । 

नाना ससंाि-खटपट । 
अवस्था लागता ंचटपट । 
नामस्मिण किावें ॥ 

 
७–चालता ंबोलता ंधंदा कविता ं। 

खाता ंजेवता ंसुखी होता ं। 
नाना उपभोग भोवगता ं। 
नाम ववसिों नये ॥ 

 
८–संपवत्त अथवा ववपवत्त । 

जैसी पडेल काळगवत । 
पिी नामस्मिणाची स्स्थवत । साडंोंवच नये ॥ 
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९–वैभव सामर्थयम आवण सत्ता । 
नाना पदाथम चालता ं। 
उत्कट भाग्यश्री भोवगता ं। 
नामस्मिण सोडंू नये ॥ 

 
१०–आधीं अवदसा मग दशा । 

अथवा दशउेपिीं अवदसा । 
प्रसंग असो भलतैसा । 
पिंतु नाम सोडंू नये ॥ 

 
११–नामें संकटें नासती । 

नामें ववघ्नें वनवािती । 
नामस्मिणें पाववजेती । 
उत्तम पदें ॥ 

 
१२–भतू वपशाच नाना छंद । 

ब्रह्मग्रह ब्राह्मणसमधं । 
मंत्रचळ नाना खेद । 
नामवनिे नासती ॥ 

 
१३–नामें ववषबाधा हिती । 

नामें चेडेचेटकें  नासती । 
नामें होय उत्तम गवत । 
अंतकाळीं ॥ 

 
१४–बालपणीं तरुण काळीं । 

कवठण काळीं वृद्धापकाळीं । 
सवम काळीं अतंकाळीं । 
नामस्मिण किावें ॥ 

 
१५–नामाचा मवहमा जाणे शकंि । 

जना उपदेशी ववश्वेश्वि । 
वािाणसी मुस्क्तके्षत्र । िामनामेंकरूवन ॥ 

 
१६–उफिाट्या नामासाठीं । 

वाल्मीक तिला उठाउठी । 
भववष्य वदला शतकोवट । 
चवित्र िघुनाथाचें ॥ 
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१७–हविनामें प्रह लाद तिला । 
नाना आघातापंासून सुटला । 
नािायणनामें पावन झाला । 
अजामेळ ॥ 

 
१८–नामें पाषाण तिले । 

असंख्यात भक्त उद्धिले । 
महा पापी तेवच झाले । 
पिम पववत्र ॥ 

 
१९–पिमेश्विाचीं अनंत नामें । 

स्मिता ंतविजे वनत्य नेमें । 
नामस्मिण किता ंयमें । 
बावधजेना ॥ 

 
२०–सहस्रनामामंध्यें कोणी एक । 

म्हणता ंहोतसे साथमक । 
नाम स्मिता ंपुण्यश्लोक । 
होइजे स्वयें ॥ 

 
२१–काहंींच न किोवन प्राणी । 

िामनाम जपे वाणी । 
तेणें संतुष्ट चक्रपावण । 
भक्तालागीं साभंाळी ॥ 

 
२२–नाम स्मिे वनिंति । 

तें जाणावें पुण्य शिीि । 
महा दोषा ंवगविवि । 
िामनामें नासती ॥ 

 
२३–अगाध मवहमा न वचे वदला । 

नामें बहुत जन उद्धिला । 
हळाहळापासून सुटला । 
प्रत्यक्ष चंद्रमौवल ॥ 

 
२४–चहंू वणांस नामावधकाि । 

नामीं नाहीं लहानथोि । 
जडमूढ पलै पाि । 
पावती नामें ॥ 
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२५–म्हणोवन नाम अखंड स्मिावें । 
रूप मनीं आठवावें । 
वतसिी भस्क्त स्वभावें । वनरूवपली ॥ 

 
इवत श्रीमद् दासबोधे गुरुवशष्यसंवादे चतुथम दशके नामस्मिणवनरूपणं नाम तृतीयः समासः । 
 

❏  ❏  ❏ 
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अपथि-पणिका 
 
 

जेिें हा जीि णदला दान 
तयािंें करीन णिंततन । 
जगज जीिन नारायि 
गाईन गुि तयािें ॥ 

 
आमचे तीथमरूप श्री. बलवन्त अनन्त वदवाण आवण आमच्या आत्याबाई सखूबाई हीं दोघें भावडंें श्री 

ववष्णुसहस्रनामाचा वनत्यपाठ किीत असत. आमच्या जन्माची वाता त्याचं्या कानावि आली तेव्हा ंते पाठच 
किीत होते. जें नाम आलें  तेंच त्यानंीं आम्हालंा देऊन टाकलें . त्यामुळें  आमचें हें अवद्वतीय नाम. 

 
नामातं काय आहे? दगड म्हणजे धोंडा म्हणजे पाषाण! सवम अवभि एकच. हनूमन्ताला सीतेनें प्रसि 

होऊन एक मोत्याचंी माळ वदली. त्यानें प्रत्येक मोती चावनू त्यातं िाम पावहला. त्याप्रमाणें मला ही 
सहस्रनाममाला वमळाली आवण मीं वह ती चावनू चाखून पावहली. आवण त्यातंील िस आवण कस वनववेदला. 
तो हा नैवदे्य मी आमच्या तीथमरूपानंा आवण आमच्या कीतमनकाि आत्याबाईंना अत्यन्त भस्क्तभावानें अपमण 
किीत आहें आवण त्याच बिोबि भाववक भक्त भागवतानंा आवण वजज्ञासूंना. 
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सहस्र-भूणमका 
 

(१) िैणदक िाङ्मय आणि सहस्रनाम 
 
कोणतीही व्यस्क्त सवमस्वीं एकाकी असूं शकत नाहीं. वतच्या मागें आवण पुढें एक प्रवाह असतो. त्या 

प्रवाहातं ती व्यस्क्त वबन्दुवत वा ओघवत वाहत असते. व्यक्तीप्रमाणेंच दशमन ववचाि, वा गं्रथ याचं्या संबधंींवह 
म्हणता ं येईल. त्याचंी अवभव्यस्क्त ही कुठल्या तिी पिंपिेंत झालेली असते. त्या पिंपिेचा तो एंक अंश 
असतो, तें एक अंग असतें. अंश वकतीवह स्वतंत्र भासले तिी त्याचंा ववचाि अंशीच्या अनुषंगानेंच किावा 
लागतो. त्यावाचंनू त्याचा अन्वयाथम नीट लागत नाहीं. 

 
हें ववष्णूचें नामसहस्र उघडच वैवदक पिंपिेचें आहे. वैवदक-वाङ्मय-वृक्षाचें तें शेंडेफळ आहे असेंवह 

म्हणता ंयेईल. ऋग्, यजुस्, साम आवण अथवम या चाि संवहता आवण (१) पवणनीय वशक्षा, (२) कल्पसूत्रें, 
(३) पावणवनकृत अष्टाध्यायी-व्याकिण, (४) यास्ककृत वनरुक्त (आवण वनघण्टु), (५) विाहवमवहिकृत 
य योवतष आवण (६) हपगलकृत छन्दःशास्त्र हीं वदेाचीं षडङ्गें  वमळून दशगं्रथ होतात. हे दशगं्रथ वैवदक 
वाङ्मयाचा गाभा असून हे गं्रथ पढलेल्या ववद्वानाला दशगं्रथी ब्राह्मण म्हणतात. पण वैवदक वाङ्मय एवढेंच 
नाहीं. ऐतिेयावद ब्राह्मणें, बृहदावद आिण्यकें , ईशावद उपवनषदें, पूवोत्ति मीमासंावद दशमनें, मन्वावद स्मवृत, 
भाितावद इवतहास, भागवतावद पुिाणें, िामायणावद काव्यें आवण त्याविील सायण-शाबि-शाकंिावद भाष्यें, 
नीलकण्ठ्यावद टीका आवण सहस्राववध वनबन्ध प्रबन्ध हा सगळा वैवदक वाङ्मयाचा अफाट ववस्ताि आहे. 
या सगळयाचंें आलोडन एका जन्मातं होणें कवठण. म्हणनू म्हटलें  आहे– 

 
अनततपारुं णकल शब्द-शास्रुं 
स्िल्पुं तर्ायुर  बहिश  िं णिघनाः । 
सारुं ततो ग्राह्यम्  अपास्य लल्गु 
हुंसो यर्ा क्षीरम्  इिाम्बुमध्यात् ॥ 

पञ्चतन्त्र कथामुख 
 
या ववचािानें वैवदक वाङ्मयाचें मन्थन करून अनेकानंीं अनेक सािें काढलीं आहेत. पकैीं दोन सािें 

लोकववख्यात असून वततकींच तीं लोकवप्रयवह आहेत. एक म्हणजे भगवद्गीता आवण दुसिें हें नामसहस्र. 
शकंिाचायांसािख्या जगद्गुरंूनीं त्याचं्यावि भाष्यें वलवहली असून ‘गेयं गीता-नामसहस्रम्’ म्हणून त्याचंी 
सवमजनानंा भलावण केली आहे. 

 
वैवदक पिंपिा ही अवतप्राचीन असून वाङ्मयीन प्रमाणाचं्या दृष्टीनें तीहून प्राचीनति प्रमाण वा पुिावा 

अद्याप उपलब्ध झालेला नाहीं. भाितीय आयम या पिंपिेला सनातन म्हणतात. सनातन म्हणजे अनावद व 
अनन्त आवण म्हणून वचिस्थायी. अवतप्राचीन कालापासून ती अखंड चालत आलेली आहे आवण आजवह 
ववद्यमान आहे म्हणून सनातन ह्या ववशषेणास ती पात्र आहे यात शकंाच नाहीं. म्हणूनच एका वहन्दुस्थानी 
कवीनें म्हटलें  आहे : 

 
‘कुछ बात हे णक हस्ती णमटती नहीं हमारी । 
सणदयों रहा है दुश्मन दौरेज़माुं हमारा ॥ 
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यनूानो णमस्र रूमा सब णमट गये जहाुंसे 
अबतक मगर है बाकी नामोणनशाुं हमारा ॥’ 
 
ती आपल्या पिंपिेला सनातनत्व देणािी ‘कुछ बात’ कोणती आहे? नुसतें य येित्व श्रिेत्वाचें प्रमाण 

होऊं शकत नाही. पाढंिी वन लाबं दाढी जीणमत्वाचें लक्षण आहे, वृद्धत्वाचें वा ज्ञानाचें नव्हे. म्हणून भाितीय 
पिंपिेला नुसती आपली दाढी दाखवनू भागणाि नाहीं. वतला आपलें  सत्त्व, ती आपली ‘कुछ बात’ अन्यत्रच 
शोधली पावहजे. पण ती शोधायला लाबं जायला नको. तीवह आपल्या पिंपिेंत फाि पूवींच सागंून टाकली 
आहे. 

 
‘न तेन िृद्धो भिणत येनास्य पणलतुं णशरः । 
यो िै युिाप्यधीयानस् तुं देिाः स्र्णिरुं णिदुः ॥’ 
 
जो वयानें लहान असला तिी ज्ञानोपासक आहे, तो महान् होय, तो वृद्ध होय. अथात ज्ञानोपासना 

म्हणजेच सत्योपासना हें भाितीय आयम पिंपिेच्या दीघम जीववत्वाचें वन महते्तचें िहस्य होय. सनातन सत्याचा 
अखंड शोध हाच वैवदक ऋषींचा धमम आवण त्यासाठीं कुठल्यावह ठिीव आचािाला वा ववचािाला आपल्याला 
कायमचें बाधूंन न घेणें, सत्याचें ग्रहण किायला बुवद्ध सदैव खुली िाखणें हाच त्याचंा संप्रदाय. ‘बुदे्धः फलं 
अनाग्रहः’ हें त्या सत्योपासकाचंेंच सूत्र होय आवण तेंच सनातनत्वाचें ममम. 

 
या सत्यग्राही वन अनाग्रही वृत्तीचाच पविणाम हा कीं, या वहन्दु धमाचें, संस्कृतीचें वन पिंपिेचें अमुक 

एक लक्षण सागंणें अशक्य आहे. ईश्विाला मानणें हें हहदु धमाचें व्यावतमक लक्षण आहे काय? नाहीं. 
साखं्यवादी वन पूवममीमासंक ईश्वि मानीत नसूनवह ते हहदु आहेत. ववष्णनुामसहस्रातं एवढ्याचसाठी ‘महर्णषः 
कवपलाचायमः’ असें नावं येऊं शकलें . वदेानंा प्रमाण मानणें हें हहदु धमाचें लक्षण आहे काय? नाहीं. 
साखं्यवादी, चावाकवादी (लोकायवतक), योगवादी, जैन, बौद्ध हे सवम हहदु असून ते वदेानंा मानीत नाहींत. 
वदेान्तीवह वैवदक यज्ञकाडंाला मानीत नसल्यामुळें  तेवह वस्तुतः अवैवदकच होत. वणाश्रम धमम मानणें हें हहदु 
धमाचें लक्षण आहे काय? नाहीं. जैन, बौद्धच नव्हेत ति महानुभाव, शीख, ब्राह्मसमाजी इत्यावदवह वणाश्रम 
धमम मानीत नाहीत. तिी ते सवम हहदुच होत. अमुक एका गुरूला मानणें हें हहदु धमाचें लक्षण आहे काय? 
नाहीं. कोणी कोणालाही गुरु मानावें वन भजावें. त्याला प्रवतबधं नाहीं. पीिाला भजणािे हहदु आहेत. 
महंमदाला व विस्ताला गुरु मानणािेवह हहदु असूं शकतात. दयानंद िामकृष्णावद अवतािानंा मानीत नाहीत 
तिी ते हहदुच आवण दयानंदानंाच मानणािे आयमसमाजीवह हहदुच. गोभस्क्त हें हहदु धमाचें लक्षण आहे काय? 
नाहीं. गाईला एक पशु, कदावचत भक्ष्यवह मानणािे, साविकि वह हहदुच होत. यज्ञ, याग, व्रत, उपवास, 
तीथमयात्रा, दान इत्यावद अमुक एक आचाि किणें हें हहदु धमाचें लक्षण आहे काय? नाहीं. कोणताही वववशष्ट 
वववध किणें वा न किणें हें हहदु धमाचें लक्षण नाहीं. यज्ञ, दान, तप आवण स्वाध्याय न किणािे हहदु आहेत. 
वववशष्ट वचह्न, यज्ञोपवीत, वशखा, भस्म, गंध इत्यावद वा लंगोटी, पंचा, धोति, साडी वगैिे पोषाख हहदु 
धमाचें लक्षण आहे काय? नाहीं. कोणतेंवह वचह्न वा पोषाख धािण किणें वा न किणें हहदु धमाचें लक्षण 
नाहीं. वबनशेंडीचा, वबन जानव्याचा, भस्म वा गंध न लावणािा, हवा तो पोषाख केलेला हहदु असूं शकतो. 
भाित देशाचा अवभमान बाळगणें वा भाितातंच वास्तव्य किणें हें हहदु धमाचें लक्षण आहे काय? नाहीं. 
‘स्वदेशो भवुनत्रयम्’ म्हणणािे शकंिाचायम हहदुच होते आवण अनेक लोक पिदेशातं जन्मलेले आवण मेलेले 
हहदुच होते आवण आहेत. तात्पयम, कोणत्यावह व्याख्येंत हहदु धमम बसवता ंयेत नाहीं. व्यवहाितः जो कोणी 
आपल्याला हहदु म्हणेल तो हहदु अशी व्याख्या ंहोऊं शकेल आवण तत्त्वतः जो कोणी सत्यग्राही वन अनाग्रही 



 

अनुक्रमणिका 

वृवत्त बाळगून अग्राम्य वन अननायम जीवनांत उत्तिोत्ति वनिन्ति आिोहण किण्याचा सोत्साह पिाक्रम किील 
तोच हहदु म्हटला पावहजे, आयम म्हटला पावहजे. आवण अशा आयमत्वाची जगाला दीक्षा देण्याची पात्रता वह 
त्याच्याच ठाई सभंवते. ‘कृण्वन्तो ववश्वं आयमम्’ ववश्वाला आयमत्वाची दीक्षा देत असे आत्मे जगातं संदेह वा 
ववदेह संचित असतात. अशा दीक्षागुरंूच्या हचतनाचा एक नमूना म्हणजे हें नामसहस्र होय. 

 
(२) महाभारत आणि नामसहस्र 

 
आयांचा धमम, तत्त्वज्ञान, संस्कृवत, हकबहुना संपूणम लौवकक व पािलौवकक जीवन, याचंें मूळ वदे 

होत. म्हणनू त्याचंें महत्त्व अनन्यसाधािण आहे. त्याचंा अस्वीकाि आवण अनादि किणाऱ्या भल्याभल्यानंा, 
त्याचंा ववचािाशं मान्य करूनवह, भाितीय आयांनीं फेकून वदलें  आहे. जैन आवण बौद्ध संप्रदायाचं्या 
प्रवतमकाचंें, त्याचं्या वाङ्मयाचें आवण अनुयायी वगाचें भाितातूंन जवळपास उच्चाटन होण्याचें मुख्य कािण 
हेंच होय. “अतुवलत मवहमा वदे की तुलसी वकयो ववचाि । जो वनन्दत वनस्न्दत भये वबवदत बुद्ध अवताि ॥” 
अशा या वदेाचंा ववस्ताि म्हणजे महाभाित होय. म्हणनू त्याला ‘पंचम वदे’ असें गौिवपूणम अपि नामावभधान 
लाभलें  आहे. ‘महत्त्वाद् भािवत्त्वाच्च महाभाितमुच्यते ।’ महाभािताचें ‘हें’ महत्त्व आवण ‘हा’ भाि लक्षणीय 
होय. अशा या महाभािताच्या अनुशासनपवांत हें सहस्र आलेलें  आहे. भाडंािकि प्राच्य ववद्या संशोधन 
मंवदिानें प्रकावशत केलेल्या महाभािताच्या वचवकस्त्सत आवृत्तींत अनुशासन पवाचा १३५ वा अध्याय म्हणजे 
ववष्णुसहस्रनामस्तोत्रच होय. प्रास्ताववक आवण उपसंहािात्मक भाग अनुक्रमें श्लोक १ ते १३ आवण श्लोक 
१२१ ते १४२ वगळता ंप्रत्यक्ष नामसहस्र श्लोक १४ ते १२० ह्या १०७ श्लोकातं आलेलें  आहे. 

 
या गं्रथाला जिी सामान्यतः ववष्णुसहस्रनाम वा ववष्णुसहस्रनाम-स्तोत्र म्हणण्याचा प्रघात असला 

तिी त्याचें नाम स्वतः त्या गं्रथातंच नाम-सहस्र म्हणूनच आलेलें  आहे. (पहा श्लोक ४, १२, १२१, १२५, 
१२९). शकंिाचायमवह त्याचा उल्लेख नाम-सहस्र असाच कितात. पहा ‘गेयं गीता-नामसहस्रम्’. या १४२ 
श्लोकातं कुठेही सहस्रनाम, ववष्णु-सहस्रनाम अथवा ववष्णसुहस्रनामस्तोत्र असा उल्लेंख आलेला नाहीं. 

 
जयाचें भाित आवण भािताचें महाभाित होतानंा ह्या नामसहस्रातं काहंीं प्रके्षप किणें शक्य झालें  

नसावें. कािण तें सखं्याबद्ध आहे. तथावप प्रास्ताववक आवण उपसंहािरूप भागातं असा प्रके्षप झाला असावा. 
शक्य वतथें प्रके्षपानें गं्रथ-ववस्ताि केल्यावाचंून भािताचें महाभाित झालेलें  नाहीं हें उघड आहे. प्रास्ताववकातं 
युवधवििाचा प्रश्न आवण त्याला वदलेलें  ववशृखंल उत्ति पावहलें  म्हणजे इथें प्रके्षप झाला असावा असा संशय 
येतो. त्याचप्रमाणें उपसंहािातं एकदा ंफलश्रवुत सागंनू सपंववल्यानंति पित वासुदेव-माहात्म्य वणूमन हें त्या 
वासुदेवाचें नामसहस्र जो गाईल त्याला ववपलु यश वमळेल इत्यावद फलश्रवुत आली आहे. हा प्रके्षप ववस्ताि 
वदसतो. वासुदेव हें नाम नािायणाहून अवाचीन आहे आवण ववष्णुहून ति बिेंच अवाचीन आहे, असें म्हणता ं
येईल. ववष्णु वैवदक नाम आहे, नािायण पौिावणक आहे आवण वासुदेव ऐवतहावसक आहे असें स्थूल मानानें 
म्हणणें शक्य आहे. प्राचीन वाङ्मयातं ह्या नामाचं्या अभ्यासावरून वा पौनःपनु्यावरून (frequency) त्याचं्या 
कालानुक्रमाचें असें अनुमान किायला जागा आहे. ‘इतीदं’ ‘य इदं’ इथें इदं हें नपुंसकहलगी सवमनाम 
‘सहस्रम्’ कविता ं आलें  आहे. पुढे ‘इम ं स्तव ं अधीयानः’ इत्यावद पुहंल्लगी प्रयोग आला आहे. कदावचत 
प्रके्षपामुळें  ह्याची गिज उत्पि झाली असेल. पण तें कसेंवह असो; इतकें  बिीक खिें कीं प्रके्षप मळू 
नामसहस्राच्या संवहतेंत झालेला नाहीं. पाठभेद वा अपपाठ त्यातं असूं शकतील, पण प्रके्षप नाहींत. तथावप 
भािताचें महाभाित किण्यातं य या काहंीं युक्त्या, क्लृप्त्या योवजल्या आहेत त्यातं नलिामावदकाचंीं नाना 
आख्यानें कवणकववदुिावद नीवत, यक्षप्रश्नावद संवाद, गीतानुगीतावद उपदेश आवण नामसहस्रावद स्तोत्रें अशा 
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आधींच स्वतंत्रपणें अस्स्तत्वातं असलेल्या कृतींचा समावशे किणें ही युस्क्त ववशषे उपयोगी पडलेली आहे 
असें म्हणता ंयेईल. अथात सबंधचें सबंध नामसहस्रच महाभाितातं एक प्रके्षप असंू शकेल. 

 
महाभाित ही एक शतसहस्र संवहता आहे. वतचे मुख्य भाग दोन : १) आख्यावयका, २) तात्पयम. 

फळातं एक कवच असतें आवण दुसिें असतें साि. आपण साि घेऊन कवच फेकून देतों. भािताचें साि 
भाितसाववत्री म्हणनू प्रवसद्ध आहे. गायत्री मंत्र तो वदेसाववत्री तशी ही भाित-साववत्री. आवण वतचेंच 
पिोपिीनें केलेलें  समथमन आवण उपबृंहण म्हणजे महाभाितातं ठाईं ठाईं आलेले असखं्य तत्त्वोपदेश होत. 
गीता त्या सवम तत्त्वोपदेशाचा अकम  आहे आवण ववष्णनुामसहस्र त्याचा भावानुवाद. शब्द गोवत स्थूल होत. 
त्याचंा अथम दुग्धवत सूक्ष्म म्हणावयाचा. पण भाव हा घृतवत सूक्ष्मति वा अव्यक्त म्हटला पावहजे. त्या 
भावाचें गायन म्हणजे हें नामसहस्र होय. भावमय होऊनच तें गुणगुणायचें आवण त्यातंच आपल्याला 
ववसरून जायचें. हाच त्याचा वववनयोग. जो अशी वनत्य नामसमावध लावतो तो मिणकालींवह तींत स्स्थत 
होऊन मुक्त होतो. ही प्रयाणकालीन साधना गीतेनें पढुील श्लोकातं वर्णणली आहे. 

 
ॐ इत्येकाक्षरुं ब्रह्म व्याहरन् माुं अनुस्मरन् । 
यः प्रयाणत त्यजन् देहुं स याणत परमाुं गणतम्  ॥ 
 
तदनुसाि हें सहस्र गात आवण ध्यात महाभागवत भीष्म वनजधामास गेले. त्यामुळें  ह्या नामसहस्राला 

आध्यास्त्मक महत्त्वाबिोबि ऐवतहावसक महत्त्ववह लाभलें  आहे. आवण त्यामुळेंच त्याचा भाितीय आयांमध्यें 
व्यापक प्रचाि झाला आहे. त्याच्याइतकें  लोकवप्रय दुसिें स्तोत्र दाखववणें कवठण आहे. 

 
(३) णिष्िुनामसहस्र आणि इतर सहस्रें  

 
ववष्णुनामसहस्र म्हणण्याचा पविपाठ हहदु समाजातं सवमत्र आहे. ब्राह्मण आवण इतिवह वणांचे लोक 

त्याचा वनत्य पाठ किीत असतात. स्वतंत्रिीत्या आवण पािायणाच्या अन्तीं तें म्हणण्याची प्रथा आहे. भगवान् 
ववष्णु वशवाचें कमलपुष्पानंीं सहस्राचमन किीत असता ंत्यातं एक कमल कमी पडलें  तेव्हा ंत्यानें आपलें  एक 
नेत्रपटल उपटून तेंच वावहलें  आवण आपलें  सहस्राचमनव्रत पाि पाडलें  अशी आख्यावयका आहे. सहस्राहुवत 
यज्ञाप्रमाणें हें सहस्र अक्षता, मंवजऱ्या वबल्वदलें  वा कमलें  वाहून पूजन किण्याची िीवत वनघाली आवण 
चालली. त्यामुळेंवह सहस्राचा प्रसाि खूप झाला. मंत्र म्हणायचा, स्वाहाकाि किायचा आवण आहुवत द्यायची 
त्याप्रमाणें ववश्वस्मे नमः ववष्णव ेनमः असें म्हणायचें आवण देवाला एक एक फूल वहायचें. अशा या यज्ञातं 
आवण नाम-यज्ञातं देह, प्राण, मन वतहींचा संगम आहे. मनानें दैवताचें ध्यान किायचें म्हणजे त्याचें रूप 
मनश  चक्षूंसमोि आणायचें, वाणीनें त्याचा मंत्र, स्तोत्र वा नाम उच्चािायचें आवण हातानंीं तत्प्रीत्यथम समपमण 
किायचें. या वतन्ही कममपंथानंीं जेव्हा ंआपण यजन पूजन कितों तेव्हाचं तें उपासनाकमम सवात्मना झालें  असें 
म्हणावयाचें. सवम उपासनामंध्यें हें तत्त्व कोणत्या ना कोणत्या प्रकािें अनुस्यूत असतें. यज्ञभावनेनें सूत 
कातंणािा आपल्या मनश  चक्षसूमोि दविद्र-नािायणाची मरू्णत आणतो, त्याच्या सेवसेाठीं मी हें सूत काततों 
असें तो म्हणतो, त्याचा मंत्र ‘वन्दे मातिम्’ असतो, आवण शवेटीं सूत कातूंन तें तो ‘इदं न मम’ म्हणून 
िाष्रदेवाला अपमण कितो. 

 
ववष्णुनामसहस्राची ही लोकवप्रयता पाहून इति संप्रदायानंींवह आपआपल्या दैवताचंीं अशीं सहस्रें 

िवचलीं आहेत. लवलतासहस्र, वशवसहस्र, गणेशसहस्र, गोपालंसहस्र इत्यावद अनेक सहस्रें वनघालीं. पिंतु 
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त्यानंा ववष्णसुहस्राची सि नाहीं. कािण तीं सापं्रदावयक आहेत. एका वववशष्ट देवतेचीं ती सहस्र नामें आहेत. 
त्यातं ववष्णसुहस्राची व्यापकता नाहीं, खोंली नाहीं, तो तत्त्वस्पशम नाहीं. 

 
ववष्णुसहस्राचीं हीं अनुकिणें जशीं झालीं तसें तें सबधंचें सबंधच इति पुिाणातं उद् धृत झालें  आहे. 

कदावचत मूळचें महाभाितातंलेंच पण तेंही स्कंद पुिाण (५/६३/७६, २०५) नािद-पंचिात्र (४/३ आवण 
४/८) त्याचप्रमाणें गरुडमहापुिाण (७१५) यामंध्येंवह आढळतें. 

 
ववष्णुसहस्राचे अवातंि सकें्षपवह रूढ असावते असें वदसतें. ववष्णुमहापुिाणातं ववष्णशुतनामस्तोत्र 

आलें  आहे. वचत्रशाळा मुद्रणालय, पुणें यानंीं प्रकावशत केलेल्या हविवशंाच्या पविवशष्टातं तें वदलें  आहे. 
सवांत छोटा पण प्रचािानें मोठा सकें्षप म्हणजे संध्येंतील चोवीस नामें होत. तीं सवम ववष्णुसहस्रातूंनच 
घेतलेलीं असून अवधकति कृष्णपि आहेत. संध्येंतला मुख्यवववध गायत्रीजप आहे. पण गायत्री सवम वणांना 
खुली नाहीं म्हणून गायत्रीच्या २४ अक्षिावंरून २४ च नामाचंी एक नाम-चोववसी तयाि केली आवण ती 
संध्येंत आिंभींच जोडून वदली. ह्या नाम चोववशीचावह य यानें जप केला त्यानें संध्या केली अशी कल्पना. ही 
सावमवर्णणक संध्या झाली. पण अिाजक असंघवटत संकिप्राय हहदु समाजातं वतचावह सावमवत्रक रूढ वववध 
होऊं शकला नाहीं, ही गोष्ट वगेळी. 

 
(४) णिष्िु-सहस्र आणि गोपाल-सहस्र 

 
ववष्ण-ुपिमात्म्याचेंच नावं जि गोववन्द आवण गोपाल आहे ति ववष्णु-सहस्र असतानंा पित गोपाल 

सहस्र कशाला? त्याचें कािण गीतोपदेशक देवकीपुत्र वासुदेव वगेळा आवण नन्दनन्दन यशोदेचा लाल 
िाधािमण गोपाल वगेळा. हे दोन कालातंिानें एकवटून पौिावणक कृष्ण-कथा वनमाण झाली आहे. 
ववष्णुसहस्रातं केवशहा आहे चाणूिान्रवनषदून आहे पण कंसहा नाहीं. वस्तुतः कंस-ववध्वसं हें त्याचें एक 
अवतािकायम होय. त्याचा उल्लेख असायला पावहजे होता. पण ववष्णु-सहस्रातं ती कृष्णलीला नाहीं. 
ववष्णुसहस्रातं नामें सवम गौण म्हणजे गुणवाचक आहेत. जीं नामें ऐवतहावसक वा व्यस्क्तवाचक घेतल्यावाचंनू 
सुटकाच नाहीं अशी नामें थोडींच आहेत आवण तीं वह अन्यथा लावणें अशक्य नाहीं. गोपाल कृष्णाला पोिपण 
आहे, पण गीतोपदेष्ट्या वासुदेव कृष्णाला थोिपणच आहे. पण पूणाकाि मूर्णत िचायची ति नुसतें मंुडकें  
चालायचें नाहीं वन नुसतें धडवह चालायचें नाहीं. दोहोंचें एकीकिण पावहजे. पौिावणक कृष्ण-कथेंत तसें तें 
केलेलें  आहे. वस्तुतः कृष्णकथा म्हणजे पूणावताि-कथा आहे. माणसाचा पूणावताि बाल्य, तारुण्य आवण 
वृद्धत्व वमळून होतो. त्या वतहींचा स्पृहणीयतम भाग घेऊन कृष्णाचा पूणावताि कवींनी कस्ल्पला आहे. 
बाललीला आवण क्रीडा सवांना सुखववतात. तारुण्यातंील तारुण्यसुलभ शृगंाि आवण वीिता म्हणजे पिाक्रम 
सवांना आकृष्ट कितात. वृद्धत्वातील संशयच्छेदी ज्ञान आवण संसािच्छेदी वैिाग्य सवांना भारून टाकतात. 
असा वत्रवणेी संगम वजथें झाला आहे तोच पूणावताि होय. असा पूणावताि स्वभावताचं अपूणम असलेल्या 
मानवाच्या ठाईं संभवत नाहीं आवण त्या पूणावतािाची ओढवह त्याला कधीं सोडीत नाहीं. तेव्हा ंकवव पढुें 
सिसावतो आवण अशा अलौवकक पूणमत्वाची कथा आपल्या काव्यातं िंगवतो. आवण प्रत्येक मानवाचें तें 
अंतिति वचि-अवभलवषत असल्यामुळें  त्याला तें अतीव सुखववतें. आवण नुसतेंच सुखवीत नाहीं ति तदथम 
वदव्य किायचें अपार्णथव साहसवह त्याला तें देत असतें. त्याच पूणमत्वाच्या अवनवाि पे्रिणेंतून िामकृष्णावद 
महापुरुष वनमाण होतात, बुद्ध, येश,ू गाधंी अवतितात आवण पूणम पूणमति होत जातें. प्रत्येक तिंगवलय 
आपल्या पूवीच्या तिंगवलयाहून मोठें असतें तद् वत मागील अवतािाहून पढुचा अवताि हा मोठा असतो. 
आवण त्या काळचा तोच पूणावताि म्हटला जातो. िामावतािीं िामच पूणावताि आवण कृष्णावतािीं कृष्णच. 
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पण िामाहून कृष्ण मोठा आवण कृष्णाहून अवतकृष्ण हवि मोठा. ‘पूणात पूणं उदच्यते’. ववष्णुनामसहस्र त्या 
पूणमत्वाचें गायन कितें य याच्या अगाध जलिाशीवि एकामागून एक अवतािाचें तिंग उठत असतात. तथावप 
वतममान अवताि म्हणून भगवान् कृष्णाचा ववशषे उल्लेख त्यातं होणें अपविहायमच होय आवण म्हणनू इति 
कोणत्यावह अवतािाहून कृष्ण-अवतािाचीं वाचंकें  अवधक आलीं आहेत. (१) अमृताशंदू् भव, (२) यदुश्रेि, 
(३) शौवि, (४) वासुदेव, (५) देवकीनन्दन, (६) गदाग्रज, (७) चाणूिान्रवनषदून, (८) सुयामुन इत्यावद 
काहंीं नामें स्पष्टच कृष्णव्यस्क्तवाचक होत. हीं अगदीं मोजकींच आहेत. आवण त्याचंावह गुणवाचक म्हणनू 
अथम लावणें शक्य आहे. आवण अनेकदा ंतसा तो लावलावह आहे. गुणवाचक नामें ति गुणवाचक आहेतच 
पण व्यस्क्त-वाचक नामेंवह वस्तुतः गुणवाचकच होत. व्यस्क्तत्व म्हणजे तिी काय? वववशष्टगुणसमुच्चयच. 
त्या (सदसत) गुणसमुच्चयातंील प्रकृष्ट गुण म्हणजेच मुख्यतः व्यस्क्तत्व. जसें कणम म्हटला म्हणजे 
दानशूिता. भीम म्हटला म्हणजे बलाढ्यता इत्यावद गुणोत्कषम आपल्या डोळयासंमोि उभे िाहतात. आवण 
व्यवहािातं त्याचंा आपण तसा प्रयोगवह कितो. ‘तो बहृस्पवत आहे’. ‘ती साक्षात लक्ष्मी आहे’ इत्यावद 
प्रयोगातं ववद् वत्ता, सौन्दयम इत्यावद गुणाचंाच गौिव केलेला आहे हें उघड आहे. गोपालसहस्रातं वववशष्ट 
नामरूपगुणकमावि भि देऊन लीला-प्रधानतेवि भि देऊन, ववष्णुसहस्राहून तें वगेळें  कस्ल्पलें  आहे. 
ववष्णुसहस्रातं व्यक्तीपेक्षा ं गुणावंि भि वदलेला असून तें स्थूल अवताि-कथाहूंन वगेळें, सूक्ष्म भावावि भि 
देणािें आहे. पिमात्म्याचें सवात्मक व्यापक रूपगुणवणमन किणािें आहे तें. अशी दोहोंतील दृवष्ट वभि आहे. 
तथावप पिस्पिाचंा अवविोधच समजला पावहजे. या बाबतींत गीतेच्याच भाषेंत– 

 
‘व्यक्तीं अव्यक्त जो पाहे अव्यक्तीं व्यक्त जो तसें । 
तो बवुद्धमतं लोकातं जाणे तत्त्व समग्र तो ॥” 
 

असें म्हणता ं येईल. शवेटीं अगदीं थोडक्यातं नेमकें  बोलायचें म्हणजे गोपालसहस्र वा तत्सम इति सहस्र 
अन्यदेवता-पि, ति ववष्णुसहस्र हें भगवत-पि होय, असें म्हटलें  पावहजे. 

 
(५) नाम-मणहमा 

 
पिमात्मा हा अनन्त आहे. कोणत्यावह दृष्टीनें पहा त्याला इयत्ता नाहीं, वभवत नाहीं. त्यामुळें  त्याच्या 

उपासनानंावह वभवत नाहीं. य याला ती उपासना लाभली वा आवडली ती त्यानें अंगीकािावी आवण तद्द्वािा 
पिमात्म्याशीं ऐक्य अनुभवावें. या अहचत्य पिमात्म्याच्या उपासनेच्या मुख्य दोन शाखा आहेत. (१) वनि  गुण 
आवण (२) सगुण; तत्त्वतः वनि  गुण ववचािाविच स्स्थि व्हावें लागतें. कािण, अस्न्तम ववश्लेषणातं नामरूप 
वमर्थया ठरून वस्तूची केवलताच तेवढी वसद्ध होते. पण त्याचबिोबि वतचें ग्रहण नामरूपावाचंनू पिभािेच 
सहसा होत नाहीं. म्हणून सगुणाची कास ही धिावीच लागते. साधनेच्या ह्या दोन अंगाचंीं दोन टोकें  म्हणजे 
वनि  गुण अंगाला नामवह सहन न होणें आवण सगुण अंगाला स्थूल मरू्णतवह चालणें अशीं म्हणता ंयेतील. नाम 
त्या दोहोंचा सुवणममध्य आहे. तो शब्दवह सहन न किण्याइतका अवत अव्यक्त नाहीं आवण चतुि  भजुावद मूर्णत 
कस्ल्पल्यावशवाय भागावयाचें नाहीं इतका अवत स्थूलवह नाहीं. नाम हें व्यक्ताव्यक्त आहे. तें अव्यक्ताचाच 
वनदेश कितें पण त्याचबिोबि व्यक्ताचावह वनषेध किीत नाहीं. कािण, अव्यक्त हें व्यक्तगभम आहेच, आवण 
व्यक्त हें अव्यक्तपयमवसायीच आहे. हकबहुना अव्यक्तच्छायारूपच आहे. छाया वस्तूहून स्वतंत्र असत नाहीं. 
त्यामुळें  वतचा अत्यतं वनषेध म्हणजे एकपिी वस्तुचाच वनषेध म्हणावा लागेल तो. आवण तसें किणें 
कोणालावह केव्हावंह शक्यच नाहीं. व्यक्ताव्यक्ताचा हा असा पिस्पि-संबंध लक्षातं घेऊन उभयवाचक शब्द 
म्हणजे नाम होंय आवण तें सवम वदेाचंें म्हणजेच सवम ज्ञान-कमम-उपासनाचंें साि होय. असें हें नाम सगुण 
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आहे, वनि  गुण आहे, आवण त्या दोहोंच्या पि आहे असा ऋषींचा वनष्कषम आहे. अशा या नामाचा उपदेश 
काशींत तो ववश्वनाथ सवांना सािखा किीत बसला आहे. हकबहुना नामावाचंनू दुसिें काहंीं तो बोलतच 
नाही. 
 
ज्ञानदेव म्हणतात : 

 
“सार सार सार णिठोबा नाम  .तुझें सार ।  
म्हिोणन शूलपाणि जपताहे िारुंिार ॥” 
 

त्या आवदनाथापासून गुरुवशष्यपिंपिेनें चालत आलेल्या या नामाचाच उपदेश आपल्याला आपल्या गुरंूनीं 
श्रीवनवृवत्तनाथानंीं वदला आहे. असें ते दुसऱ्या एका भजनातं सागंत आहेत : 

 
“शाुंतीिंी पैं शाुंणत णनिृणिदातारु । 
हणरनाम -उच्चारु णदधला तेिें । ” 
 
त्याच हविनामाचा पाठ त्यानंीं आपल्या वशष्य-प्रवशष्य सापं्रदावयकानंा म्हणजेच वािकऱ्यानंा आवण 

तद्द्वािा सगळया महािाष्राला, हकबहुना जो ऐकेल त्याला, वदला आहे. या हविनामाचें महत्त्व मध्ययुगीन 
सवमच आचायम, संतमहंत आवण साधु-सज्जनानंीं सवमत्र दुमदुमववलें  आहे. इकडे महािाष्रातं “ववठूचा गिज” 
होता, ति वतकडे बंगालातं “हवि बोल” चा गदािोळ उठला. शकंिाचायांनीं आसेतु-वहमाचल पादाक्रातं 
करून सवमत्र “भज गोववन्दम्, भज गोववन्दम्” ची चपमटपंजिी वाटंली आहे. कबीि, नानक, मीिाबाई, 
तुलसीदास उत्तिेला ति शवैवैष्णव भक्त दवक्षणेला; निसी मेहता पविमेला, ति शकंि माधव थेट पूवेला 
नामघोषानें वदग् वदगन्त दुमदुमवनू सोडीत आहेत. असें समग्र भािताला सतंानंीं नाममय करून सोडलें  
आहे. या सवांचा वप्रय आवण पूय य आद्य नाम-गं्रथ ववष्णुनामसहस्रच होय. त्याचाच अनुवाद त्यानंीं 
आपआपल्या प्राकृत भाषातं ववववध पदावलींत केला आहे. 

 
वदेानुवचन आवण यज्ञ, दान व तप ही वैवदक उपासना आहे. पण वतचा फक्त तै्रवर्णणकानंाच 

अवधकाि आहे. वदेमंत्र सवांना खुले नाहींत. हें एक आवण दुसिें म्हणजे य यानंा खुले आहेत त्यानंावह ते अवत 
दुबोध आहेत. यज्ञकमाचें अनुिान वदे-वदेागंाचं्या ज्ञानावाचंून आवण साधन-संपत्तीवाचंून किणें शक्य होत 
नाहीं. सूक्ष्म कालज्ञानवह त्यासाठीं हवें. दानालावह पात्रापात्र-ववचाि हवा. आवण द्रव्यानुकूलतावह हवीच. 
तपातं ज्ञान हवें, वववके हवा आवण कष्टसवहष्णतुावह हवी. या सगळया गोष्टी सवांना सुलभ नाहींत. नामाला 
या कशाचीच गिज नाहीं. त्याचा उच्चाि कोणीवह आवण केव्हावंह करंू शकतो. त्याचा वववध यज्ञासािखा 
जवटल नाहीं वा ववतसाध्यवह नाहीं. आय याची गिज नाहीं. पत्रपुष्पानें वा तोयदानानेंवह तो भगवान् संतुष्ट 
होतो. कृछ्रचादं्रायणावद ववषम व्रतें आचिायला नकोत. वनत्य गंगालयाचें स्नान व एकादशीचा उपवास पुिें. 
मोठ्या कष्टाची गिज नाहीं. असा हा भागवत-संप्रदाय आहे. कोणतावह संप्रदाय म्हटला, उपासना- पद्धवत 
म्हटली कीं, वतचे काहंीं वववधवनषेध हे असायचेच. तसे ते श्रद्धामूलक नामप्रधान भतूसेवामय, भागवत-
संप्रदायाचे वा भस्क्तपंथाचेवह आहेत. त्यालाच सािाशंानें गीतेनें “यज्ञाना ंजपयज्ञोऽस्स्म” म्हणून गौिववलें  
आहे. यज्ञाचें हें शुद्धीकिण आवण सुलभीकिण वा व्यापकीकिण आहे. उत्तिोत्ति सत्य आवण संयम याचंें 
अनुसिण करून धमाचें असें शुद्धीकिण केल्यानेंच तो धमम सनातन या पदवीस प्राप्त होतो. यज्ञातं अहचत्य 
दैवी शक्तीला आवाहन हा मनोयोग, मन्त्रोच्चाि हा वाग् योग आवण हवन हा वक्रयायोग आहे. भस्क्तभावानें 
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नामोच्चाि करून आवण हात जोडून व डोकें  लववनू केलेल्या नमस्कािातंवह तो वत्रववध योग आहे. पण 
यज्ञातंील तो तै्रवर्णणकावधकाि-वाद, तो अगम्य व असुकि मन्त्रोच्चाि आवण ती पशुहहसा व ते वनयमबद्ध हवन 
हा गौणभाग त्यातं नाहीं, यज्ञाचें तें साि नव्हे, टिफल आहे. 

 
श्रद्धामूलक नामप्रधान भतूसेवारूप या वैष्णव वा भागवत धमाचें तत्त्वदशमन अदै्वत, कीं दै्वत, कीं 

वववशष्टा दै्वत? याचें उत्ति यथारुवच तुम्ही हवें तें समजा, त्याचा त्याबाबत अनाग्रह आहे. तो दोन्ही नामें 
घेतो–“एको नैकः”. तो पिमात्मा अवद्वतीय एक आहे. तो एकच नाहीं, त्याच्या सवें जीववह आहे जगत वह 
आहे. वदसायला गर्णभणी एक वदसली, तिी वतच्या पोटातं गभम ही दुसिी जीवसत्ता नादंत असते, आवण वजथें 
गभम वन गर्णभणी आहे वतथे धातावह आहेच हें सागंणें न लगे. युक्तीनें सवमच दशमनें उपपि होतात. कोणतेंवह 
दशमन स्वीकािलें  तिी सवमत्र नाम हें समानच मान्य आहे. तें दशमनाच्या पलीकडे आहे. अदै्वतवादी 
शकंिाचायांचें ववष्णु-नामसहस्रावि भाष्यच आहे. इति सापं्रदावयकाचं्या टीका आहेत. शकंिाचायम शवै होते, 
इति आचायम वैष्णव होते. प्रस्थानत्रयीप्रमाणें नामसहस्राचें सवांना समान आकषमण आहे आवण त्याचा पाठ 
सवमच संप्रदायातं होतो. 

 
भलो जो है पोिं जो है, दाणहनो जो बाम रे । 
रामनाम ही सो अतत, सबही को काम रे ॥ 
 

सज्जन असो वा दुजमन असो, इष्ट असो वा अवनष्ट असो, सवांना शवेटीं िामनाम घ्यावेंच लागतें असें 
तुलसीदासानंीं म्हटलें  आहे. तेंच अदै्वती, दै्वती, वववशष्टादै्वती इत्यावद मतवाद्यानंावह लागू आहे. कोणतेंवह मत 
वा उपपवत्त तुम्हीं अंगीकािली तिी उपासना आवण प्रयाणकालीन साधना म्हणून नाममवहमा अभगंच िाहतो. 
गीतेनें म्हटलें  आहे : 

 
(१ )माुं अनुस्मर युध्य िं । 
 
(२ )ॐ इत्येकाक्षरुं ब्रह्म व्याहरन् माुं अनुस्मरन् । 
        यः प्रयाणत त्यजन् देहुं स याणत परमाुं गणतम्  ॥ 
 
अस्न्तम दशमनाप्रमाणें साधनाबाबतवह भेद आहेत. कोणी ज्ञानमागी तें अस्न्तम दशमन प्राप्त करून 

घेण्यासाठीं महावाक्यववचाि वा तत-त्व-ंपदाथमशोधन हाच मागम योग्य असें म्हणतात. कोणी योगमागी 
वचत्तवृवत्त-वनिोध हाच त्याचा शास्त्रीय उपाय होय, असें प्रवतपावदतात. कोणी कमममागी म्हणतात, वनवषद्ध 
कमें वय यम किणें, काम्य कमें सोडून देणें आवण स्वधमम-कमें फलवासना न िाखता ंकिणें हाच श्रयेोमागम 
आहे; पिंतु भस्क्तमागी म्हणतात, त्या पिमात्म्याच्या ठाईं पिम श्रद्धा ठेवनू त्याचेंच वनिन्ति स्मिण किणें 
आवण सवम कमें त्यालाच समर्णपत किणें हाच सवोत्कृष्ट श्रयेोमागम होय. ज्ञानमागांत बुवद्ध, योगमागांत वचत्त, 
कमममागांत देहेहद्रयें आवण भस्क्तमागांत हृदय वा वजव्हाळा हें मुख्य हत्याि आहे. तें हत्याि हस्तगत करून 
त्यालाच जो उत्तिोत्ति वनदोष धािदाि आवण पाणीदाि बनवीत िाहील तोच शवेटीं फावणाि. वसवद्ध ही 
साधनाधीन असल्यामुळें  साधनाचें महत्त्व वनिवतशय आहे, हें उघड आहे. पण साधनें अनेक असल्यामुळें 
त्यातं वनवड किावी लागते. साधक म्हणजे वसवद्धक्षम असेल तेंच साधन या पदवीस पात्र होतें. य या 
साधनानें वक्षप्र आवण अल्पायासानें साध्य हस्तगत किता ं येतें तें उत्तम साधन म्हणावयाचें. जें साधन 
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अपात्रातंील अपात्रालावह अशी वक्षप्र व अनायास वसवद्ध वमळवनू देतें तें ति उत्तमोत्तम साधन म्हणावयाचें. 
नाम हें असें उत्तमोत्तम साधन आहे. 

 
णक्षप्रुं भिणत धमात्मा शश्वच् -छान्तत ंुं णनगच्छणत । 
कौततेयुं प्रणतजानीणह न मे भक्तः प्रिश्यणत ॥ 
 

अशी या नाम-वनि भस्क्त-संप्रदायाची ख्यावत आहे. अजावमल, वाल्मीवक, नामदेव इत्यावदकाचंीं उदाहिणें 
त्याचींच आहेत. म्हणून ज्ञावनयाचें िाजे वन योवगयाचें वशिोमवण ज्ञानदेव म्हणतात : 

 
मुंरु्नी निनीता तैसें घे अनतता । 
िायाुं आणिका पुंर्ा जाशी झिें ॥ 
 
लोणी जसें सवम गोिसाचें साि होय, तसें सवम साधनाचंें साि हें नाम होय. सवम वदेाचें साि ॐकाि; 

शतकोवट-प्रववस्ति िामायणाचंें साि िामनाम. हा वनष्कषम जुनाच आहे आवण तो सावमवत्रकवह आहे. 
इस्लाममध्यें अल्लाची नव्व्याण्णव नामें प्रवसद्ध आहेत. विस्ती पंथातंवह “देवाचें नाम गाजो” म्हणून वािंवाि 
आलें  आहे. असें हें नाम-माहात्म्य सवमत्र मान्यच आहे. 

 
सवम साधनातं याच नामसाि भस्क्तयोगाला भगवतंानें गीतेंत सवोत्तम योग म्हटलें  आहे : 
 
(१ ) योणगनामणप सिेषाुं मद्गतेनाततरात्मना । 

श्रद्धािान् भजते यो माुं स मे युक्ततमो मतः ॥ 
 
(२) मय्यािेश्य मनो ये माुं णनत्ययुक्ता उपासते । 

श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
 

इथें भीष्मानंींवह तोच वनणमय वदला आहे : 
 
एष मे सिथधमािाुं धमोऽणधकतमो मतः । 
यद् भक्त्या पुण्डरीकाक्षुं स्तिैर  अिेंत् नरः सदा ॥ 
 
दोन्हीकडे शब्दप्रयोग देखील सािखाच आढळून येतो. 
 
ब्रह्मरूप पिायणाचें म्हणजे अस्न्तम गन्तव्याचें स्वच्छ दशमन झाल्यावि आवण त्याला पोंचायचा योग्य 

मागम वनवित झाल्यावि उितें केवळ मागमक्रमण. तेंच साधकाचें कतमव्य. त्याचाच त्याला ध्यास पावहजे. 
ज्ञानदेव त्याबाबत ही सूचना देतात : 

 
सकळ नेिोणनया आन । एक णिठ्ठलणिं जाि 
हेणिं भन्क्त हेंणिं ज्ञान । एक णिठ्ठलणिं जाि 
गुरुगम्य ही खूि । एक णिठ्ठलणिं जाि 
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बुझसी जरी तूुं णनिाि, एक णिठ्ठलणिं जाि 
बाप णिठ्ठलािंी आि । एक णिठ्ठलणिं जाि 
 
असा एकत्िाभ्यास झाला म्हिजे मग त्याला ती दशा प्राप्त होते जी ज्ञानदेि पुढील भजनाुंत 

आपली ििीत आहेत– 
 
(१) धमथ जागो णनिृिीिंा हणरनामें उत्साहो । 
कमथधमथ लोपलें  माझें णलटला सुंदेहो । 
धमथ अर्थ काम पूिथ दान मान समूहो । 
नेघें मीं इुंणद्रय-िृणि रामकृष्ि-नामीं टाहो ॥ 
 
(२) कल्पना मािळली कल्पिृक्ष-तळिटीं । 
चिंता हारपली माझी णनत्य अमृतािंी िाटी । 
मन हें मग्न जालें  णनत्य िसे िैकुुं ठीं । 
तापिय पाप गेलें  नाना दोषाुंिें र्ाटी ॥ 
 
(३) आत्माराम णनर  गमले िदेशास्र-गुह्यज्ञानें । 
िासनाणिं मोहो जाळी ते णिराली नानास्र्ानें । 
लुटले नाना घट तुटलीं बुंधनें । 
सुटणलया जीिग्रतर्ी ऐसें केलें  गुरु-ज्ञानें ॥ 
 
(४) बुणद्ध बोध सिुंगडे सजीि कर-िंरि । 
नयनीं नयन जाले िंकु्ष मी समाधान । 
णदव्यदेह अमृत-कळा दशणदशा पणरघन । 
सिथ हें ब्रह्म जालें  लळलें  णिज्ञान ॥ 
 
(५) णनिृणि गुरु माझा अुंधपि लेणडलों । 
सिथि दृणष्ट जाली एकतत्त्िें राणहलो । 
णनरसली माया मोहो रामाुंजन लेइलों । 
ज्ञानदेि ज्ञानगुंगे णनिृिी बुडणिलों ॥ 
 
या भजनातं म्हटल्याप्रमाणें जेव्हा ं“सवमत्र दृवष्ट” होते आवण सवमत्र एकच एक तत्त्व वदसूं लागतें असें 

नव्हे ति साधक तद् रूपच होऊन िाहतो, “एकतत्त्वें िावहलों” असें अनुभवतो, तेव्हाचं साधन सुफल संपूणम 
होतें. अशा ब्रह्मभतू पुरुषाचें, महाभागवत भीष्मदेवाचें तें अदु्भत दशमन या नामसहस्रातं साठंलें  आहे. तें एकच 
एक तत्त्व त्याला सवमत्र अनुभवास येतें आवण आपल्या त्या भावाववष्ट दशेंत तो “आियमवद् वदवत” चवकतवत 
बोलतो. ती आियमवाणी म्हणजे हें नामसहस्र होय. तें अद् भतु दशमन, गीतेच्याच शब्दातं तें अत्यदु्भत रूप 
अजुमनाला पहायला वमळालें , इथें त्या अत्यदु्भताचें नाम, ववश्वरूपाप्रमाणें तें ववश्वनाम, धममिाजाला ऐकायला 
वमळालें  आहे. शब्दावंकत ववश्वरूपच तें आहे. 
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ववश्वरूपाचें ववश्लेषण किणें शक्य नाहीं. कािण तें अद् भतु दशमन आहे, तें सवमस्वीं अगोचिच आहे. 
तीच गोष्ट ह्या नामसहस्राची. त्याचें ववश्लेषण होऊं शकत नाहीं, तें एक समग्र दशमन आहे, एक भावदशमन 
आहे. त्याचे तुकडे तुकडे केल्यानें जें दशमन होईल, तें वछिाचें दशमन होईल, समग्राचें होणाि नाहीं. त्या 
वदक्कालाद्यस्च्छि वस्तूचें दशमन वदव्य चक्षनूेंच होणें शक्य आहे. तो वदव्य चक्षु म्हणजे भावावशे होय, 
भावसमावध होय. 

 
नाहुं िेदैर  न तपसा न दानेन न िेंज्यया । 
शक्य एिुंणिधो द्रष्टुुं, दृष्टिान् अणस माुं यर्ा ॥ 
भक्त्या त्िनतयया शक्य अहुं एिुंणिधो ऽजुथन । 
ज्ञातुुं द्रष्टुुं िं तत्त्िेन प्रिेष्टुुं िं परुंतप ॥ 
 
या श्लोकातं गीतेनें तेंच सुस्पष्ट केलें  आहे. तें भावदशमन पिम भागवत स्वतःच घेतील. 

☐☐☐ 
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ॐ 
॥ पिमात्मने नमः ॥ 

 
अर् 

श्री णिष्िुसहस्रनाम 
 

मुंगलािंरि 
 

श्लोक: १, २ 
 
यस्य स्मरिमािेि जतम-सुंसार-बतधनात् । 
णिमुच्यते नमस् तस्मैं णिष्ििे प्रभणिष्ििे ॥ 
नमः समस्त-भूतानाुं आणदभूताय भूभृते । 
अनेकरूप-रूपाय णिष्ििे प्रभणिष्ििे ॥ 
 

अर्थ : 
 
१. य याच्या केवळ स्मिणानेंच जन्मजन्मान्तिरूप ससंिणाच्या बन्धनातूंन जीवाची सुटका होते त्या 

सवमशस्क्तमान् ववष्णलूा नमस्काि असो. 
 
२. नमस्काि असो त्या सवमशस्क्तमान् ववष्णलूा जो सवम भतूाचंा आवद आहे, य यानें ही पृर्थवी धािण 

केली आहे आवण जो हीं चिाचि नानारूपें ल्याला आहे. 
 

णटप्पिी 
 
१. हे मंगलाचिणाचे दोन श्लोक ववष्णुसहस्राच्या बाहेिचे आहेत. तथावप ते मंगलाचिण म्हणनू 

पाठािंभीं म्हणण्याचा पविपाठ आहे. मंगलाचिण वकती श्लोकानंीं किावें याला वनयम नाहीं. तें एका 
श्लोकानें, एका शब्दानें वा एका अक्षिानेंवह होऊं शकतें. ॐ हें एक अक्षि आहे. अथ हा एक शब्द आहे. आवण 
‘यस्य स्मिणामाते्रण’ हा इथें श्लोक आहे. कुठें वतन्ही, कुठें दोन, कुठें एक आवण कुठें या पैकीं काहंींच नाहीं 
असेंवह आढळून येतें. वजथें तें उवल्लवखत नसतें वतथें तें अध्याहृत आहे असें समजावें. अथवा स्वयं-
मंगलरूपाला दुसऱ्या मंगलाची गिज नाहीं असें म्हणावें. 

 
२. “ववश्वं ववष्णुि  वषट कािो” पासून “सवमप्रहिणायुधः” पयंत एकूण १०७ (एकशें सात) श्लोक 

आहेत. त्याचं्या आिंभीं “यस्य स्मिणमाते्रण” हा मंगलाचिणाचा एक श्लोक जोडून ववष्णु-सहस्राच्या 
श्लोकाचंी ही अष्टोतिशती स्मिवणका होते. वनत्यपाठाला एवढीच पुिेशी आहे. आिंभींचें प्रास्ताववक आवण 
अंतींचा उपसंहाि वनिथमक नसला तिी वनत्यपाठाला गिजेचा नाहीं. म्हणून माझी पाठावृवत्त अष्टोत्तिशती 
आहे. स्मिणी अष्टोत्तिशत-संख्यक ग्रवथताचंी असते, हें प्रवसद्धच आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

संख्येला तसें ववशषे महत्त्व देण्याचें कािण नाहीं. पिंतु ववचािवतं आपल्या सवम कृवत मोजून-मापून 
कितात. कािण संख्या हा वह एक ववचािच आहे. आवण त्यामुळेंच ज्ञानाला त्यानंीं साखं्य हें नावं वदलेलें  
आहे. साखं्यातं सवम तत्त्वें संख्याबद्ध आहेत, क्रमबद्ध आहेत. 

 
ववष्णुसहस्रनाम वह एक साखं्यच आहे. तें नामाचं्या सहस्रानें बद्ध आहे. तसा सहस्रनाम हा गं्रथवह 

अष्टोत्तिशत श्लोकबद्ध आहे असें म्हणायला हिकत नाहीं. व्यासानंा वनवितच हें सखं्यान आवडेल. कािण 
व्यासाचं्या सवम कृवत संख्याबद्ध आहेत. नवाकं ही संख्याचक्राची वत्रय या होय आवण व्यास त्याच्या दुपटीला 
म्हणतात म्हणून, व्यासाचं्या बऱ्याच कृवत (९×२)=१८ अष्टादशसंख्यक आहेत. गीता अष्टादशाध्यावयनी 
आहे. महाभािताचीं पवें १८ आहेत. भाितीय युद्धातंील अक्षौवहणी १८ आहेत. पुिाणें १८ आहेत. उप-पुिाणें 
१८ आहेत. भागवत ग्रन्थ अष्टादश सहस्र आहे. अशा प्रकािें १८ अष्टादश ही जणूं व्यासाचंी खूणच आहे. कुठें 
ना कुठें ती खूण येतेच. ववष्णुसहस्र महाभाितागंमतच आहे. त्याला पुनः १८ संख्येची गिज नाहीं. पण 
गं्रथपविवमतीची गिज आहे. ती पविवमवत १०८ मानल्यास १०८ संख्येला जें पाववत्र्य आहे तें अवधक पववत्र 
होईल. 

 
३. जतमसुंसारबतधन : जन्मामागून जन्म घेत वफिणें म्हणजे जन्मससंाि होय. तेंच जें बन्धन त्याला 

म्हणावयाचें जन्मससंाि-बन्धन. 
 
४. स्मरिमािेि : संसािबंधन आत्मववस्मृतीनें होतें. ववस्मिणावि उतािा स्मिणाचा. म्हणून म्हटलें  

आहे ‘स्मिणमाते्रण’. स्वप्नातंील दुःख जागृतीनेंच जायचें. तसें आत्म-ववस्मिणामुळें  उत्पि झालेलें  संसाि-
दुःख स्मिणानेंच जायचें. त्यासाठीं ही अष्टोत्ति शत-ग्रन्थ-स्मिणी. इथें ग्रन्थ म्हणजे श्लोक समजावयाचा. 
त्यातंील पवहला ग्रन्थ हा मंगलाचिणाचा श्लोक होय. 

 
५. णिष्िु : गीतेंत “आवदत्याना ं अहं ववष्णुः” म्हटलें  आहे. अथात अवदवतपुत्र सवम देवातं, 

प्रकाशकातं, सूयम हा सवोत्तम प्रकाशक होय. अशाप्रकािें ववष्णु हा तेजो-देवता होय, सवोत्तम तेजःपुंज होय. 
सूयम हें आवधभौवतक रूप आहे, सववता हें आवधदैववक रूप आहे आवण पिमात्मा हें आध्यास्त्मक रूप आहे. 
कािण तेंच वचद्घन असून सवम वचत प्रकावशत आहे. त्याचीच उपासना गायत्रींत उपदेवशली आहे. त्यालाच 
उदे्दशून मंत्र आहे– 

 
उद् ियुं तमसस् पणर, ज्योणतः पश्यतत उत् तरम्  । 
देिुं देििा सूयथम् , अगतम ज्योणतर  उत् तमम्  ॥ 
 
हा चतुष्पाद अनुष्टुभ् श्लोक आहे. “देव ंदेवत्रा सूयमम्” हा पाद “देव ंदेवत्र सूविअम्” असा उच्चाविला 

असता ंश्लोक सुस्वरूप बनतो. यातं उत उत ति आवण उत तम अशा वतन्ही उत्तिोत्ति उंच पायऱ्या आलेल्या 
आहेत. त्या आवधभौवतक, आवधदैववक आवण आध्यास्त्मक भवूमकाचंा उल्लेख कितात. य या पुरुषोत्तमाला 
आम्हालंा गाठंावयाचें आहे तो पिं य योवत होय. तोच ववष्ण.ु 

 
६. प्रभणिष्िु : हा ववष्णु अवधभतू सूयम रूपानें भौवतक नैश तमाचा भेद करून वि येतो. अवधदैव 

सववतृरूपानें तो स्थूल उपाधींचा भेद करून आणखी वि चढतो आवण तोच अध्यात्म पिमात्मरूपानें 
सूक्ष्मावतसूक्ष्म उपाधींचा, सवम कोशाचंा भेद करून सवोपवि वविाजमान होतो. म्हणनू त्याला म्हटलें  आहे 
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प्रभववष्ण,ु सवम अंतिायावंि मात किणािा. प्रभववत इवत प्रभःु । प्रभववतंु शीलं अस्य इवत प्रभववष्णुः । सवम 
अंतिायावंि मात कितो म्हणनू प्रभ ुआवण असें सवमत्र प्रभतु्व गाजवणें हेंच य याचें शील आहे तो म्हणावयाचा 
प्रभववष्णु. 

 
७. आणदभूत : अव्यक्त प्रकृतीचा आश्रय म्हणून तो अक्षि पिमात्मा आवदभतू होय, आवद सत्त्व होय. 

हें मूळ म्हणावयाचें संसाि वृक्षाचें. 
 
८. भूभृत् : ही भवूम, हा भिू  लोक, सवम जीववनकायाचंा आश्रय आहे. आवण त्याचावह आश्रय 

प्रकृतीच्या द्वािा तो पिमात्माच आहे. म्हणून तो म्हटला आहे भभूतृ, भलूोकाला धािण किणािा. हा बुंधा 
म्हणावयाचा. 

 
९. अनेकरूप-रूप : सृष्टींत जीं चिाचि नाना रूपें वदसतात तीं सगळीं पाचंभौवतक प्रकृतीच्या द्वािा 

पिमात्म्यानेंच धािण केलेलीं होत. म्हणनू तो पिमात्माच अनेकरूप-रूप म्हटला आहे. हीं सगळीं रूपें 
त्याचेंच रूप आहे. हीं पानें फुलें  म्हणावयाचीं. असा हा समग्र संसाि-वृक्ष आहे. आहण तो आदौ मध्यें अन्तीं 
पिमात्मरूपच आहे. 

 
१०. मोगऱ्याचें फूल जसें बहुपुटी असतें, तसें हें ववश्ववह बहुपुटी आहे. पुडातं पुडें भिलीं आहेत 

त्यातं. एका ववश्वातं दुसिें ववश्व, आवण त्यातं पनुः वतसिें असें तें िचलेलें  आहे. ववश्वाकाि हें एक पटु आहे. 
त्याच्या पोटातं भवूम हें दुसिें पुट आहे. त्याच्या वह पोटातं शिीि हें वतसिें पुट आहे आवण ह्या वतन्ही पटुातं वा 
पुिातं तो पिम पुरुष वसला आहे. म्हणून तो आवदभतू भभूतृ आवण अनेकरूप म्हटला आहे. 

 
११. मंगलाचिणातंील सृष्टीच्या ह्या सहज उल्लखेावरून तेंच सूत्र घेऊन पिमात्म्याचें पवहलें  नावं 

ववश्वम् म्हणून स्फुिलें  असावें. 
 

❏  ❏  ❏ 
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प्रास्ताणिक 
 

श्लोक : १ 
 
िैशम्पायन उिािं : 
 
श्रुत्िा धमान् अशेषेि पािनाणन िं सिथशः । 
युणधणिरः शाततनिुं पुनरेिाभ्यभाषत ॥ 
 
अर्थ : वैशम्पायन म्हणाला– 
 
सवम धमम आवण आत्मशुवद्धकािक सवम यज्ञदानावद श्रवण करून झाल्यावि युवधविि शतंनुपुत्र 

भीष्माकडे पनुिवप येऊन म्हणाला : 
 

णटप्पिी 
 
१. धमथ : वणम-धमम, आश्रम-धमम, िाजधमम, गृहस्थ-धमम आवण यवतधमम इत्यावद समाजातंील सामान्य 

आवण वववशष्ट व्यक्तींचीं ववववध कतमव्यें. 
 
२. पािनें : वणाश्रमधमम हे स्वभाववनयत असून त्यानंाच स्वधमम म्हटलें  जातें. हीं शिीियाते्रसाठीं 

केलीं जाणािीं सामान्य कमें होत. या आपआपल्या वणमधमांहून व आश्रमधमांहून वगेळीं आवण आत्मशुद्धीच्या 
वववशष्ट हेतूनें आचविलीं जाणािीं जीं स्वाध्याय-यज्ञ-दान-तपोरूप-कमें तीं सपासवनक कमें होत. यानंाच 
पावनें म्हणजे पुण्यकमें, म्हटलें  आहे : 

 
“यज्ञो दानं तपिैव पावनावन मनीवषणाम्” हीं वववशष्ट कमें कोणी शिीियाते्रसाठीं आचिीत नाहीं, जो 

शुवद्धकाम असेल तोच तीं आचितो. पूय य ववनोबानंीं यानंाच (सामान्य) कमम आवण ववकमम अशा संज्ञा वदल्या 
आहेत. 

 
३. अशेषेि, सिथश : ‘अशषेेण’ म्हणजे झाडून सवम, वनःशषे सवम. आवण सवमशः म्हणजे सागंोपागं, 

समग्र धमम सागंतानंा कोणाचा कोणता वह लहान-मोठा धमम सागंायचा उिला नाहीं. तो साद्यन्त समग्र 
सावंगतला. 

 
४. पुनरेि : एकदा ंसंपूणम ऐकून झाल्यावि युवधविि पुनिवप भीष्माकंडे येतो. काहंीं तिी अनुक्त 

अववशष्ट िावहलें  आहे, तें ऐकण्याच्या हेतूनें तो पुनिवप पविप्रश्न कितो. 
 
इथें प्रश्न असा उठतो कीं, स्वधमम वन सपासवनक कमम सागंून झाल्यानंति खिोखि सागंायचें काय 

वशल्लक उितें? प्रश्नाला वाव कुठें िाहतो? ग्रन्थकािाला काय ववववक्षत आहे? व्यासानंा इथें भस्क्ततत्त्व 
प्रवतपादावयाचें आहे. भक्तीचा वजव्हाळा ही वगेळीच वकमया आहे. स्वधमम हें एक कमम आहे. यज्ञ-दान-तपें 
वह वववशष्ट खिीं पणं कमेच आहेत. त्या दोहोंहून वह भस्क्त हें तत्त्व वगेळेंच आहे. ते कमम नाहीं. ते ववकमम 
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नाहीं. तें अकमम आहे. आवण म्हणून तें विील दोहोंत बसत नाहीं. तो अतंिति हृदयधमम आहे. सवम पावनातं 
भस्क्त पिमपावन आहे. विठे व पाणी यानंीं कपडे धुतले जातात. वचत्त धुण्याच्या कामीं इति पावनें हीं 
विठ्यासािखीं आहेत, ति भस्क्त ही पाण्यासािखी आहे. नुसत्या पाण्यानें वह कपडे धुतले जातील, पण 
पाण्यावाचंून नुसत्या विठ्यानंीं वा सोडा-साबणानें कपडे साफ होणें नाहीं. तसें भक्तीवाचंून वचत्तशुवद्ध नाहीं. 
भक्तीसोबत इति पावनें असलीं ति ‘अवधकस्यावधकं फलम्’ म्हणावयाचें. असें जें तें पिम पावन भस्क्ततत्त्व 
त्याचें प्रवतपादन किण्यासाठीं, त्यावि ववशषे भि देण्यासाठीं, पिम भागवत भीष्माच्या मुखानें व्यासानंीं 
ववष्णुसहस्रनाम सावंगतलें  आहे. भीष्माची पिम भागवतातं जी गणना झालेली आहे त्याचें कािण वह हें 
ववष्णुसहस्रनाम आहे असें म्हणता ंयेईल. महाभाितानंति व्यासानंीं भागवत वलवहलें  त्यातं वह भक्तीचें तत्त्व 
प्रवतपादणें हाच हेतु आहे. भागवत म्हणजे भगवत स्तुवत-ित्नाकिच. वठकवठकाणीं त्यातं प्रसंग साधून स्तव 
केलेला आहे. खिोखि त्यासाठींच, भगवद् यशोगानासाठींच, भागवताची िचना झाली आहे. व्यासाचं्या 
जीवनातं आवण कृतींत त्याची उणीव िाहून गेली होती. त्यामुळें  सवम धममकमम करूनवह त्यानंा पूणम प्रसिता 
नव्हती. पण ती कशामुळें  हें त्याचं्या लक्षातं येत नव्हतें. देवर्णष नािदानें तें त्याचं्या ध्यानातं आणून वदलें  : 

 
भितानुणदतप्रायुं यशो भगितोऽमलम्  । 
येनैिासौ न तुष्येत मतये तद् दशथनुं णखलम्  ॥ 
 
नािद म्हणतात, हे महर्णष व्यासा, तुम्हीं वदे-ववभाग केले. त्याचंा अथम सामान्य जनानंा कळावा 

म्हणून महाभािताची िचना केली. असें सवम काहंीं तुम्हीं केलें , सावंगतलें , पिंतु भगवंताचें वनि  मल यश तुम्हीं 
अद्याप फािसें गाइलेलें  नाहीं. त्याचें स्तवन, नामसकंीतमन अद्याप तुम्हीं यथेच्छ केलेलें  नाहीं. तुम्हालंा इतकें  
सािें करूनवह जी असंपिता, अप्रसिता वाटत आहे, त्याचें कािण हें आहे, असें मला वाटतें. 

 
तें जें अनुक्त, तें ऐवकण्यासाठीं धममिाज पनुिवप भीष्माकडे आले आहेत, आवण भीष्मानंीं त्यानंा तें 

नामसहस्राच्या रूपानें सावंगतलें  आहे. आवण हाच, भक्तीचा, सवमश्रेि धमम होय, असें प्रवतपावदलें  आहे. 
म्हणजे (१) वणाश्रमधममरूप बाह्य स्वधमम, (२) स्वाध्याय, यज्ञदानतपोरूप आन्तविक सपासवनक धमम आवण 
(३) वजव्हाळयाचें भगवन् नामस्मिण हा अन्तिति धमम वमळून धमम-दशमन पूणम होतें. यातं उघडच उत्तिोत्ति 
धमम सूक्ष्म आवण श्रेि आहे. म्हणूनच पिम भागवत भीष्माचायांनीं आपलें  वनःसवंदग्ध मत वदलें  आहे : 

 
एष मे सिथ-धमािाुं धमोऽणधकतमो मतः । 
यद् भक्त्या पुण्डरीकाक्षुं स्तिैर  अिेंत् नरः सदा ॥ 
 
भाितीय जीवन-दशमनाचें हें मवथत आहे आवण हें कुरुवृद्ध वपतामह भीष्मानंीं काढलेलें  आहे. 

भािताच्या एकापेक्षा ंएक विचढ लोकोत्ति ववभतूींत भीष्माचंें स्थान अनन्यसाधािण आहे. त्याचंें जन्म-कमम 
वदव्य आहे. ते आदशम योगी, ज्ञानी, भक्त होते. ते िाय यश्री आवण स्त्री याचंा ंपवित्याग करूनवह अिण्यवासी 
मुवन झाले नाहींत, पण कमलपत्रवत जगाच्या भि व्यवहािातं वागत िावहले. म्हणनू ते आदशम कममयोगी 
होते. जीवनाचीं सवम शास्त्रें वन शस्त्रें यातं ते समान प्रवीण होते. म्हणून ते आदशम ज्ञानी होते. मुत्सद्दी आवण 
लढवय्या वमळून पूणम शहाणा बनतो. तसे ते आदशम पूणम शहाणे म्हणजे ज्ञानी होते. आवण या ववश्वाचें वनयमन 
किणािी जी अहचत्य सत्ता त्या पिमात्म्याचे ते वनःसीम भक्त होते. म्हणून ते पिम भागवत होत, पिम भक्त 
होत. ते नैविक ब्रह्मचािी असल्यामुळें  पिम मातृभक्त होते आवण म्हणून ते वपत्याच्या विानें इच्छामिणीवह 
होते. शिपंजिीं िाहून त्यानंीं कालोपासना केली आवण योग्य कालीं उत्तिायणातं योग्याप्रमाणें प्रयाण-
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कालीन साधना करून पिमात्म-स्मिण किीत देह ठेवला. अशा केवळ धमममय पुरुषाहून धमाचें िहस्य 
अवधकािवाणीनें सागंणािा दुसिा कोण बिें अवधकािी परुुष असूं शकेल? म्हणून भगवान् कृष्णानें वजज्ञासु 
धममिाजाला भीष्माकंडेच पाठववलें  आवण त्या अस्तास जायला वनघालेल्या ज्ञान-सूयाकडून सवम धममज्ञान 
संपादववलें . स्वतः सवमज्ञ असूनवह धमोपदेशाचा अवधकाि भीष्माचंाच मावनला. कृष्णाचा हा खोटा ववनय 
नसून तो वयोय येित्व, तपोवनत्यत्व आवण ज्ञानश्रेित्व याचंा योग्य गौिव आहे. जणूं िाजसूय यज्ञातं 
अग्रपूजेचा मान देऊन केलेल्या आपल्या गौिवाची कृष्णानें केलेली ही पितफेड होय. 

 
युणधणिर उिािं : 
 

श्लोक : २-३ 
 
चक एकुं  दैितुं लोके चक िाप्येकुं  परायिम्  । 
स्तुिततः कुं  कमिंथततः प्राप्युयुर  मानिाः शुभम्  ॥ 
 
को धमथः सिथधमािाुं भितः परमो मतः । 
चक जपन् मुच्यते जततुर  जतम-सुंसार-बतधनात् ॥ 
 

अर्थ : युवधविि म्हणाला– 
 
२. या लोकातं एकमात्र (आिाध्य) दैवत कोणतें आहे? तसेंच एकमात्र (ध्येयभतू) पिायण कोणतें 

बिें आहे? कोणाचीं बिें स्तुवत आवण अचमना केली असता ंमानव कल्याण पावतात? 
 
३. तुमच्या मतें सवम धमांत पिम धमम कोणता आहे? आवण कशाचा बिें जप केला असता ं जीव 

भवबन्धनातूंन सुटतो? 
 

णटप्पिी 
 
१. लोक : लोक म्हणजे इहलोक, हा मत्यम लोक. लोक अनेक आहेत, पण इथें मानवाचं्या दृष्टीनें 

प्रश्न असल्यामुळें  मत्यमलोकातंवह आत्मज्ञानक्षम मनुष्य-योवन असा त्याचा ववशषे अथम समजावयाचा आहे. 
 
२. दैित : दैवत म्हणजे आिाध्य देव. काया, वाचा, मनें य याची आिाधना किता ंयेते असा सगुण 

साकाि देव. 
 
३. परायि : पिायण म्हणजे पिम गवत, पिमपद. तें पद कीं वजथें गेलें  असता ंपनुः संसिण होत 

नाहीं. तें वनि  गुण वनिाकाि ब्रह्म दैवत आवण पिायण या दोन पदानंीं सगुण वनगुमण दोन्ही रूपाचंा उल्लखे 
केलेला असला तिी तीं दोन्हीं तत्त्वतः अवभि पिस्पिागंभतू आहेत. पहा गीता : 

 
अिजानन्तत माुं मूढा मानुषीं तनुमाणश्रतम्  । 
परुं भािुं अजानततो मम भूतमहेश्वरम्  ॥ ९-११ 
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अव्यक्तुं व्यन्क्तमापन्नुं मतयतते माुं अबुद्धयः । 
परुं भािुं अजानततो ममाव्ययमनुिमम्  ॥ ७-२४ 
 
नाणें नामरूपात्मक म्हणनू तुच्छ लेखता ंकामा नये. कािण तें (वनि  गुण वनिाकाि) सोनेंच आहे. 

सोन्याचें नाणें पाडलें  म्हणनू (वनि  गुण -वनिाकाित्व रूप) सोनेपण नाहींसें होत नाहीं. सोनें तें सोनेंच आहे. 
नामरूपात्मक नाणेपणानें त्याचें काहंीं वबघडत नाहीं. 

 
४. शुभ : शुभ गवत, स्वगावद पुण्यलोक, यथाकाल अन्तीं मोक्षवह. मोक्षाचा उल्लेख ‘मुच्यन्ते’ पदानें 

केला आहे. 
 
५. स्तुिततः अिंथततः जपन् : स्तुवत, अचा, जप हे मुख्यतः वाक्-काय-मनो-धमम होत. प्राण-देह-

मनोधमम म्हटलें  तिी चालेल. कािण वाणीं ही प्राणवक्रयाच आहे. 
 
६. धमथ : धमम म्हणजे आचाि-धमम. काय, वाक्, मन हे तीन कमम-पथ आहेत. त्याचं्या द्वािाच सवम कमें 

होतात. म्हणनू अचा, स्तुवत, जप या पदानंीं त्याचंा उल्लखे केला आहे. 
 
७. जपन् मुच्यते : जप हाच पिम धमम आहे. त्यानें सवम कमांचें मूळ मन भगवन् मय होतें आवण तेंच 

मोचक होय. मन भगवन्मय झालें  ति वाणी आवण किणीवह आपोआप तन्मय होईल असा अवभप्राय. 
प्रश्नातंच उत्ति सुचववलें  आहे. पुढें प्रश्नानुिोधानें तसें स्पष्ट उत्ति वदलें  आहेच ‘हक जपन् मुच्यते’ हें असें कूट 
आहे. तो प्रश्न आहे उत्तिगभम. आवण उत्ति आहे प्रश्नगभम. वकम् हें एक भगवाननाम आहे. पहा–श्लोक ७८ 
एको नैकः सवः कः वकम् ॥ 

 
८. जततु : जन्तु म्हणजे जननशील जीव. आब्रह्मस्तम्बपयंतचा सगळा जीववगम. 
 
९. इथें या दोन श्लोकातं युवधवििानें अनेक प्रश्न ववचािल्यासािखें वदसत असलें  तिी सामग्र यानें तो 

एकच प्रश्न आहे. सवोत्तम धमम कोणता? ह्याची स्वभावतःच दोन अंगें होतात. उपास्य आवण उपासना. 
म्हणून तो ववभागून ववचािला आहे कीं एकमेव उपास्य दैवत कोणतें आवण त्याचा एकमेव उपासना-वववध 
कोणता? पुढें उत्ति वदलें  आहे–पुरुषोत्तम आवण त्याचा नामसहस्ररूप स्तव. ह्याचाच ववस्ताि भीष्माच्या 
उत्तिातं झाला आहे. 

 
भीष्म उिािं : 
 
श्लोक ४ ते ७ 

 
जगत् प्रभुुं देिदेिुं अनततुं पुरुषोिमम्  । 
स्तुिन् नाम-सहसे्रि पुरुषः सततोन्त्र्तः ॥ 
तमेि िंािंथयन् णनत्युं भक्त्या पुरुषमव्ययम्  । 
ध्यायुंस् स्तुिन् नमस्युंश  िं यजमानस् तमेि िं ॥ 
अनाणदणनधनुं णिष्िुुं सिथलोक-महेश्वरम्  । 
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लोकाध्यक्षुं स्तुिन् णनत्युं सिथदुःखाणतगो भिेत् ॥ 
ब्रह्मण्युं सिथधमथज्ञुं लोकानाुं कीर्तत-िधथनम्  । 
लोकनार्ुं महद् भूतुं सिथभूतभिोद् भिम्  ॥ 
 

अर्थ : भीष्म म्हणाले: 
 
४. सवमलोकैकनाथ आवण देवावधदेव तो जो सवमतोनन्तरूप पुरुषोत्तम त्याचें पुरुषानें नामसहस्राच्या 

द्वािा वनत्य उठून स्तवन किावें. 
 
५. (ह्या प्रातःस्मिणानंति स्नानावद आटोपल्यावि) त्या सनातन पुरुषाची भस्क्तभावानें 

(षोडशोपचािें) पूजा किावी. तींत आधीं मनानें त्याचें ध्यान किावें, वाणीनें त्याचें स्तवन किावें आवण शवेटीं 
देहानें त्याला साष्टागं दण्डवत प्रवणपात किावा. (हा झाला वनत्य वववध. पवावदकाचं्या वनवमत्तानें प्रसगंीं) 
त्याचा यज्ञ किावा. महोत्सव किावा. 

 
६, ७. भगवान् ववष्णु हा सनातन पुरुष आहे. तो या चतुि  दश लोकाचंा स्वामी आहे. त्याचंें वनिीक्षण 

व पालनवह तोच कितो आहे. त्यातंील सवम जीवाचंी उत्पवत्त त्याच्यापासूनच झालेली आहे. तो वदे वन 
वदेोपासक याचंा भक्त आहे, सवम धमाचा ज्ञाता आहे. तो लोकानंा सद् बवुद्ध, सदुस्क्त आवण सदाचाि याचंी 
पे्रिणा देऊन त्याचंी कीर्णत वाढववतो. खिोखि तो ववश्वात्मा आहे. त्याचें वनत्य स्तवन किणािा सवम दुःखातूंन 
मुक्त होतो. 

 
णटप्पिी : 

 
१. श्लोक ४ ते ७ हें एक कुलक आहे; चाि श्लोकाचंें वमळून एकच वाक्य. यातं षोडशनाममाला 

आली आहे. शवेटचा श्लोक ति केवळ नाममयच आहे आवण तो ववधेयानंतिवह जोडून वदला आहे. 
 
वदेातंील षोडशचम पुरुषसूक्त प्रवसद्ध आहे. या सहस्राचेंवह मूळ तेंच सूक्त आहे. वतथून षोडश 

संख्येला आगळें महत्त्व आलेलें  आहे. त्याला अनुसरून षोडशोपचाि, षोडशसंस्काि इत्यावद षोडशसंख्यक 
धमांची कल्पना केली गेलेली वदसते. षोडश नाममालावह त्यापैकींच. अशी षोडशनाममाला िामिक्षेंतवह 
आलेली आहे. षोडशनाममाला-स्तोत्रें अन्यवह आहेत. इथें आलेली जणूं सहस्राची बीजभतू षोडश नाममाला 
अशी : (१) जगत प्रभ,ु (२) देवदेव, (३) अनंत, (४) पुरुषोत्तम, (५) पुरुष, (६) अव्यय, (७) अनावदवनधन, 
(८) ववष्ण,ु (९) सवमलोकमहेश्वि, (१०) लोकाध्यक्ष, (११) ब्रह्मण्य, (१२) सवमधममज्ञ, (१३) कीर्णतवधमन, 
(१४) लोकनाथ, (१५) महद् भतू आवण (१६) सवमभतूभवोद् भव. 

 
ही नाममाला बुद्ध्या षोडशसंख्यक कस्ल्पलेली नाहीं. वतचें सखं्यान सहज आहे. सहजता 

झऱ्याप्रमाणें उदाि असते, वतथें मोजमाप नसतें. इथेंवह नाहीं. लाखोलींत संख्या महत्त्वाची नाहीं, दीघमकाल 
वन नैिन्तयम महत्त्वाचीं आहेत. तद् युक्त लक्ष म्हणजे ध्यान महत्त्वाचें आहे. तें भक्ताचंें सहजच असतें आवण 
म्हणून भगवन्ताचें नाम वनघालें  कीं त्याचं्या वाणीला पूि येतो. इथेंवह तो तसा आलेला आहे. लाखोली, 
‘लक्षाववल’ शब्द वश्लष्ट आहे. (१) ध्यान-धािा, (२) लक्षसंख्यात्मक धािा असा दुहेिी अथम घ्यावयाचा. 
सहस्रावलींत ही खुबी नाहीं हकवा दशसहस्रावलींतवह नाहीं. 
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२. पुरुष : पुरुष म्हणजे स्त्री वा पुरुष कोणीवह व्यस्क्त, जीव. जीव म्हटल्यानंति योनीचावह प्रश्न 
उित नाहीं. गजेन्द्रासािखे पशु वन जटायसूािखे पक्षीवह, वतयमक् योनींतील जीववह, भगवत स्मिण करंू 
शकतात. 

 
३. सततोन्त्र्त : वनत्य उठून आवण वनिंति अतंवद्रत िाहून प्रातःस्मिणातं कधीं अतंि पडंू देऊं नये. 

“आसुप्तेि  आमृतेः कालं नयेद् वदेान्तवचन्तया” असा भाव. 
 
४. ध्यायन् स्तुिन् नमस्यन् : ध्यान हें मानवसक, स्तवन वाचवसक आवण नमन कावयक कमम होय. 

सािाशं, सवात्मना भगवदुपासना किावी. 
 
५. यजमान : ध्यान, स्तुवत, नमस्काि हा वनत्याचा वववध झाला. यजन हें पवमववशषेीं किावयाचें. तो 

नैवमवत्तक वववध होय. दोहोंच्या योगें तत्पिता साधावयाची. 
 
६. सिथदुःखाणतग : दुःखें आध्यास्त्मक, आवधदैववक आवण आवधभौवतक अशीं वगीकृत केलेलीं 

आहेत. याचं्या बाहेि दुःख नाहीं. हीं सगळीं दुःखें भगवदुपासनेनें नाहीशीं होतात. खिोखि होतात का? 
आवण कशीं होतात? कान्होपात्रा बन्धनातूंन मुक्त झाली. दामाजीचें अथमसंकट दूि झालें . कृष्णदयाणमवाचें 
कोड गेलें  इत्यावद दाखले पिुाणातं आवण सतं-चवित्रातं आढळतात. हा सवम भगवद् भक्तीचा पविणाम का? 
होय आवण नाहीं. होय, असें : भगवद् भक्तीनें सवमत्र समभाव येतो. तेव्हा ंसुख-दुःख, मानापमान, जीवन-
मिण, स्वगम-निक सवम समान होऊन जातात. आवण अशा प्रकािें सवम दुःखातूंन मुस्क्त होते. जो भगवन्मय 
म्हणजे आत्मरूप झाला, य याला अनात्म देहाचा ववसि पडला, त्याला देहानुगत दुःखाचें काय होय? तो 
त्यातूंन पाि मुक्तच आहे. म्हणून म्हणावयाचें भगवद् भक्तीनें जीव सवमदुःखावतग होतो. नाहीं, असें : 
भगवद्-भस्क्त काहंीं जादू नाहीं कीं वतनें हवें तें होईल. तशी कल्पना ही एक मूढ श्रद्धा आहे. पाय मोडला 
ति शल्य-वचवकत्सकाकडून शस्त्रवक्रयावद किवनू घेतल्यानेंच तो ठीक होईल, िामनाम घेतल्यानें ठीक 
होणाि नाहीं. कान्होपात्रा बन्धनातूंन मुक्त झाली. कािण ती देहातूंनच मुक्त झाली. तसा भक्त जेव्हा ं
अज्ञानजवनत देहावदयोगातूंनच मुक्त होतो तेव्हाचं तो सवम दुःखातूंन मुक्त होतो. एिव्हीं त्याला सवम दुःखें 
इतिापं्रमाणेंच भोगावीं लागतात. तीं तो इतिापं्रमाणें देहासक्त होऊन िडत, कण्हत, कुथत, शापत सहन 
किणाि नाहीं, ति वस्तु-तत्त्व जाणून अनासक्त बुद्धीनें तटस्थपणें डॉक्टि जसा दुसऱ्याचा उपचाि कितो 
त्याप्रमाणें शक्यतेनुसाि योग्य तो उपाय करून मोकळा होईल. त्यातं एखादे वळेेस त्याला यश वमळेल, 
पुष्कळदा ं वमळणाि नाहीं. पिंतु त्यामुळें  तो दुःखी-कष्टी होणाि नाहीं. आत्मवान् होऊन स्व-स्थ िाहील. 
सवमदुःखावतग होईल तो हा असा. एिव्हीं त्याला देहयोगाबिोबि येणािीं सवम दुःखें सहनच किावीं लागतात. 
सहन करूनच सुटावयाचें आहे. 

 
श्लोक : ८ 

 
एष मे सिथधमािाुं धमो ऽणधकतमो मतः । 
यद् भक्त्या पुण्डरीकाक्षुं स्तिैर  अिेंत् नरः सदा ॥ 
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अर्थ : 
 
हा मी सवमधमांत उत्तम धमम मानतों कीं माणसानें वनत्य भस्क्तभावानें पिमात्म्याची स्तवनाच्या द्वािें 

उपासना किावी. 
 

णटप्पिी 
 
१. धमथ : धमम म्हणजे पिमात्म-प्रीत्यथम आचािावयाचा वववध. य या योगें आत्मप्रसाद लाभतो तोच धमम 

होय. य या ववधीच्या आचिणानें पविणामीं आत्मप्रसाद म्हणजे स्वरूपोपलस्ब्ध होत नाहीं तो व्यथम श्रमच होय. 
 
२.सवम धमात उत्तम धमम स्तवन वा नामस्मिणच का?ं कािण त्यातं यज्ञीय़ हहसा नाहीं. दुसऱ्या 

कोणा होत्रावद सहायकाचंी अपेक्षा नाहीं. कसलें  आय यावद द्रव्य लागत नाहीं. अमुक तीथीं वा के्षत्रींच किावें 
अथवा अमुक पवम-वतवथ-मुहूताविच किावें असा देशकालाचा वनबंध नाहीं. त्यातं हठयोगाचे शािीविक कष्ट 
नाहींत. वदेान्ताचा सूक्ष्म वाक्य-ववचाि नाहीं. ते बौवद्धक ववश्लेषण-क्लेश नाहींत. वतथें पावहजे केवळ भाव 
आवण भस्क्त, श्रद्धा आवण पे्रम. नामस्मिण हें असें अत्यंत स्वाधीन वन सोपें आवण त्याचबिोबि पिम 
पुरुषाथमक्षम म्हणनू पिम समथम साधन होय. म्हणूनच गीतेनें म्हटलें  आहे “यज्ञाना ंजपयज्ञोऽस्स्म”. मनूनेंवह 
म्हटलें  आहे : 

 
जप्येनैि तु सुंणसध्येत् ब्राह्मिो नाि सुंशयः । 
कुयाद् अतयत् न िा कुयात् मैिो ब्राह्मि उच्यते ॥ 
 

ववष्णुपुिाणातं आलें  आहे : – 
 
ध्यायन् कृते, यजन् यजै्ञस् िेतायाुं, द्वापरेऽिंथयन् । 
यद् आप्नोणत तदाप्नोणत कलौ सुंकीत्यथ केशिम्  ॥ 
 
सािाशं, नामजप हा सवोत्तम धमम आहे. आवण तो युगधममवह आहे. सवम साधुसंतानंीं नाम-स्मिणावि 

ववशषे भि वदला आहे तो याच साठीं. 
 
सवमधममज्ञ भीष्माचायांचें हें सुवनवित मत आहे. 
 

श्लोक : ९ ते १२ 
 
परमुं यो महत् तेजः परमुं यो महत् तप: । 
परमुं यो महद् ब्रह्म परमुं यः परायिम्  ॥ 
पणििािाुं पणििुं यो मङ गलानाुं िं मङ गलम्  । 
दैितुं देितानाुं िं भूतानाुं यो ऽव्यय: णपता ॥ 
यतः सिाणि भूताणन भितत्याणदयुगागमे । 
यन्स्मुंश  िं प्रलयुं यान्तत पुनरेि युगक्षये ॥ 
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तस्य लोक-प्रधानस्य जगन् नार्स्य भूपते । 
णिष्िोर  नाम-सहस्त्रुं मे शृिु पापभयापहम्  ॥ 
 

अर्थ : 
९.तों भगवान् ववष्णु पिम तेज, पिम तप, पिम ब्रह्म आवण पिम पद आहे. 
 
१०.तो पववत्रातं पववत्र आवण मंगलातं मंगल आहे. तो देवाचंा देव वन सवमभतूाचंा सनातन वपता 

आहे. 
 
११.कल्पािंभीं त्याच्याच पासून हीं सगळीं भतूें उत्पि होतात. आवण कल्पानं्तीं त्यातं तीं ववलीन 

होतात. 
 
१२.आता ंमी तुला हे पवृथवीपते युवधवििा ! त्या सृवष्टकत्या सृवष्टवनयन्त्या वन सृवष्टपालक भगवान् 

ववष्णूच्या नामाचंें सहस्त्र सागंतों, तें पाप आवण भय यापंासून सोडववणािें तंू मजपासून ऐक. 
 

णटप्पिी 
 
१.परम तेज : अस्ग्न, चन्द्र, सूयम इत्यावद सवम तेजें पि-प्रकावशत आहेत. स्वसंवदेनरूप आत्म-

प्रकाशन किण्याचें सामर्थयम त्याचं्यातं नाहीं. तें सामर्थयम केवळ चैतन्याचें आहे. तें चतैन्य स्वतःला जाणतें 
म्हणून इतिानंावह जाणूं शकतें. जें स्वतःला जाणत नाहीं तें इतिानंावह वस्तुतः प्रकावशत किीत नाहीं, 
जाणत नाहीं. म्हणनू म्हटलें  आहे “न तत्र सूयो भावत न चन्द्रतािकम्” त्याला प्रकावशत किण्याचें, त्याला 
जाणण्याचें सामर्थयम न चन्द्र-तािकानंा आहे न सूयाला. त्याच्याच वचत प्रकाशानें चन्द्र-सूयावद तेजें प्रकावशत 
झालीं आहेत, ज्ञात झालीं आहेत. म्हणून तो पिमात्मा म्हणावयाचा पिम तेज, पिंय योवत. 

 
२.परम तप : तपानें सवम मळ जळून जातो आवण वनखळ स्वरूप प्रकाशमान होतें. पिम प्राप्तीचें पिम 

साधन तप होय. जे्ञय-स्वरूप पिमात्मा वनःशषेजाड्यापह ज्ञानस्वरूप तपानेंच आकळतो, उपलब्ध होतो. 
म्हणून तो पिमात्मा म्हटला आहे पिम तप. 

 
३.परम ब्रह्म : ब्रह्म म्हणजे बहृत. देश काल वनवमत्तावद कुठल्यावह सीमेंत बद्ध होत नाहीं म्हणून तो 

पिमात्मा पिम ब्रह्म होय. 
 
४.परायि : पि अयन म्हणजे अस्न्तम धाम. “यद् गत्वा न वनवि  तन्ते तद् धाम पिमं मम ॥” वजथून 

पुनिावतमन नाहीं, त्याला म्हणावयाचें पिायण. गीतेंत म्हटलेंच आहे – 
 
आब्रह्मभुिनाल  लोकाः पुनरािर्ततनो ऽजुथन। 
माुं उपेत्य तु कौततेय पुनर  जतम न णिद्यते ॥ 
 
५.पणििािाुं पणििम्  : पववत्र म्हणजे शुवद्ध किणािें द्रव्य. भस्म, तीथम, दीप, धूप आवण कसलीवह 

अडगळ नसलेलें  मोकळें-मठ-मंवदि हीं भवूम-जल-तेजो-वाय्वाकाशावद द्रव्यें पववत्र म्हणजे शुवद्धकािक 
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आहेत. पण तीं सवम बाह्य शुवद्ध किणािीं आहेत. अन्तःकिणाची शुवद्ध त्याचं्यायोगें होत नाहीं. ती 
आत्मज्ञानानेंच होते. म्हणून ज्ञानस्वरूप तो पिमात्माच पववत्रातं पववत्र होय. 

 
६.मुंगलानाुं मुंगलम्  : पववत्र हें मल-दोष-हिण कितें ति मंगल हें श्री-गुण-सुखाधान कितें. 

हविद्रा-कंुकुम, दूवादल, तुलसी-मंजिी, पुष्प-फल इत्यावद मंगलें  होत, शुभें म्हणजे शोभाकि द्रव्यें होत, 
गुणभतू होत, सुखावह होत. पण तीं सगळीं बाह्य वन बाह्याचें अलंकिण किणािीं आहेत. पिंतु आपलें  
अंतिाचें अलंकिण ति आत्मज्ञानच आहे, सवम गुण, सवम सुख त्यातंच आहे. म्हणून तो ज्ञानस्वरूप 
पिमात्माच पिम मंगल होय. 

 
७.देितानाुं दैितम्  : देवता आिाधकाचें अवभलवषत पुिववतात, म्हणून त्या देवता म्हटल्या जातात. 

देवता वववशष्टगुणावभमावननी असल्यामुळें  त्या तेवढेंच फळ देतात. ववद्यादेवता ववद्याच देईल, ति 
लक्ष्मीदेवता लक्ष्मीच देईल. पिंतु पिमात्मा हा अवभमानिवहत असल्यामुळें  तो सवमदानसमथम आहे आवण 
सवोत्तमदान-समथम आहे आवण अक्षय्यदान-समथम आहे. म्हणून तो देवताचंेंवह दैवत वा देवाचंावह देव 
म्हणावयाचा. 

 
८.अव्ययः णपता : जगातंील वपते जन्म देतात, पण ते आपल्या संतानाचं्या जन्माला पुित नाहींत. 

त्यानंा मधेंच सोडून देऊन चालते होतात, मृत्यु पावतात. पिंतु पिमात्मा हा तसा धोका देणािा वपता नाहीं. 
तो अववनाशी वपता आहे. सवम भतूें उपजतात आवण वनमतात, पिंतु तो पिमात्मा अव्यय आहे. तो भतूाप्रमाणें 
उपजतवह नाहीं आवण वनमतवह नाहीं. तो सनातन आहे. म्हणून तो म्हणावयाचा अव्यय वपता. 

 
९.लोक-प्रधान : लोकाना ंप्रधानः लोक-प्रधानः लोकाः प्रवहता भवस्न्त अस्मात इवत लोक-प्रधानः । 

सवमलोक या पिमात्म्यापासून उवदत होतात म्हणून तो म्हणावयाचा लोकप्रधान. सूयापासून सवम वकिण 
वनघतात म्हणून तो वकिण-प्रधान होय. तसे हे चतुि  दश लोक, हें सािें ववश्व, पिमात्म्यापासून वनघतें म्हणून 
तो म्हणावयाचा लोकप्रधान, सृवष्टकता. 

 
१०.जगन्नार् : जगन्-वनयन्ता, जगाचें वनयमन किणािा, शवेटीं जगाचा उपसंहाि किणािा. सूयम 

वदनािंभीं वकिणानंा पसितो आवण वदनान्तीं ते सवम खेचून घेतो. त्याप्रमाणें पिमात्मा ही सृवष्ट कितो आवण ती 
पित आपल्या ठाईं वगळून घेतो. मागील ११ व्या श्लोकाचाच लोक-प्रधान व जगिाथ या दोन पदानंीं 
केलेला हा अनुवाद होय. 

 
११.भूपते : युवधवििाला भाितीय युद्ध हजकून असपत्न साम्राय य-लक्ष्मी लाभलेली आहे. म्हणनू 

मुद्दाम त्याला भपूवत म्हणनू सबंोवधलें  आहे. 
 
१२.पापभयापहम्  : पाप म्हणजे दुष्कृत. भय म्हणजे दुि  गवत. अज्ञानामुळें  दुष्कृवत होते आवण वतचें 

फळ दुि  गवत होते. अज्ञानवनिसनामुळें  तीं दोन्ही दूि होतात. म्हणनू नामसहस्र हें ज्ञानसहस्रच होय. 
अथातच तें पापभयापह आहे. इथें युवधवििाला स्वजन-वधाच्या पापाचें आवण निकावद अशुभ गतीचें भय 
वाटत होतें. त्याचावह संकेत पापभय हीं पदें किीत आहेत. अथात तें पाप व भय दूि किणािें हें सहस्त्रनाम 
आहे. युवधवििाच्या पापाची वनष्कृवत व भयाचें वनवािण या नामसहस्त्राच्या श्रवणानें होईल म्हणून भीष्म 
त्याला तें ऐक म्हणून सागंत आहेत. 
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श्लोक १३ 
 
याणन नामाणन गौिाणन णिख्याताणन महात्मनः । 
ऋणषणभः पणरगीताणन ताणन िक्ष्याणम भूतये ॥ 
 

अर्थ 
 
त्या महान् आत्म्याचीं जीं गुणवाचक आवण म्हणून अत्यंत प्रवसद्ध अशीं नामें आहेत तीं वैवदक ऋषींनीं 

पिोपिीनें गाइलेलीं मी सवांच्या कल्याणासाठीं सागंत आहें. 
 

णटप्पिी 
 
१.महात्मन : महात्मा म्हणजे वनि  गुण अवचन्त्य पिमात्मा. तो ति केवळ अवनि  वचनीयच आहे. 

त्याला ना जन्म, ना कमम, ना गुण. त्याला ना नाम, ना रूप. 
 
२.गौिाणन : पिंतु अशावह पिमात्म्याला प्रकृतीच्या गुणयोगामुळें  जन्म कमम गुण संभवतात, नामरूप 

संभवतें. तेव्हाचं मग त्याचा जन्म, त्याचें नाम, त्याचें रूप, त्याचें कमम, त्याचे गुण इत्यावद षिीसंबधं संभवतो. 
अथात गौण नामें म्हणजे प्रकृतीच्या गुणांच्या अनुषंगानें कस्ल्पलेलीं नामें. सगुणाचीं नामें. गुण पदानें 
प्रकृतीचे सत्त्व-िज-तमावद मूलगुण आवण तदन्ति  गत कल्याण-गुण असे दोन्हीवह घ्यावयाचे. 

 
३.णिख्याताणन : ववख्यात म्हणजे सृवष्टरूपानें व्यक्त झालेलीं. ही सवृष्ट आम्ही पाहतच आहों. अथात 

वतचा कतावह कोणी असलाच पावहजे. त्यामुळें  स्रष्टा हें त्याचें नाम ववख्यातच होय. अशींच इतिवह नामें. 
म्हणून त्याचें सवांत ववख्यात नाम ववश्व आहे. म्हणनू आधीं घेतलें  आहे तें. त्याहून अवधक ववख्यात दुसिें 
काय बिें आहे? 

 
४.ऋणषणभः पणरगीताणन : हीं नामें मीं नवीन कस्ल्पलेलीं नाहींत, तीं पूवम ऋषींनींच वदेमंत्रातूंन 

गाइलेलीं आहेत, असें भीष्म सागंत आहेत. अनावद पिमात्म्याचीं नामें वह अनावदच असणाि. तीं आज नवीन 
कस्ल्पण्याची गिज नाहीं. नवीन कस्ल्पणें शक्यवह नाहीं. अथम जुनाच आहे ति शब्द नवीन कुठून येणाि? नवा 
वाटणािावह शब्द तो अथावश्रतच असल्यामुळें  वस्तुतः जुनाच होय. मंत्रद्रष्ट्या ऋषींनीं गाइलेलीं हीं नामें 
सवमचीं सवम वदेातूंन आढळतीलच असें नाहीं. पिंतु वदेवाणी ही शब्दमय, शब्द अक्षिमय, अक्षिें वणममय आवण 
वणम ध्ववनमय असल्यामुळें  ध्ववनरूप वदेातं तीं सवम वनवितच आहेत असें म्हणता ं येतें. या अक्षि-ध्वनीचें 
प्रतीक ॐ होय. तोच एकाक्षि ब्रह्म म्हणजे वदे. त्यातं सवम भतूभववष्यवतममान मंत्र आहेत, सवम नामें आहेत. 

 
५.भूतये : भवूत म्हणजे भलें , सुखसमवृद्ध. कोणाचें भलें? कोणाची सुखसमवृद्ध? वनरुपपद 

प्रयोगावरून सवम भतूाचंें भलें . सवमभतूाचंी सुखसमवृद्ध. अध्याहृत सवम पदानें आगत अनागत सवम भतूें 
घ्यायचीं, पूवीं होऊन गेलेलीं, आता ं वतममान असलेलीं आवण पुढें व्हावयाचीं. आवण भलें  म्हणजे कोणतें 
भलें? जो जें वाछंील तें भलें . “जो जें वाछंील तो तें लाहो प्रावणजात”. हीं भगवन्-नामें सवांच्या सवमववध 
सुख-समृद्धीसाठीं आहेत. 

❏  ❏  ❏  
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अर् णिष्िुस हस्त्रनाम 
 

शतक पणहलें  
 

१.णिश्व 
 
ववष्ण-ुसहस्त्रातं वस्तुतः आिंभ ववष्णु ह्या नामापासून व्हायला पावहजे. पिंतु तो झाला आहे ‘ववश्व’ 

ह्या नामापासून. अथात ‘ववश्व’ हें पिमेश्विाचें पवहलें  नाम होय. आवण तें योग्यच आहे. कािण अव्यक्त 
पिमात्म्याचें मुख्य गमक त्याचें हें व्यक्त ववश्वरूप आवण नामच होय. ब्रह्मसूत्रावद शास्त्रातं म्हणनूच ति 
“जन्माद्यस्य यतः” असें त्याचें द्योतन केलें  आहे. ‘नदीमुखेनैव समुद्रमाववशते’ या न्यायानें व्यक्त मुखानेंच 
अव्यक्त आकळावयाचें आहे. हेंवह या ववश्व नामानें सुचववलें  आहे. 

 
वस्तुतः पिमात्मा अवचन्त्य व अप्रमेय आहे. त्याचें वणमन कसें होणाि? पण वणमनच किावयाचें झालें  

ति तो सवमकाहंीं आहे असें म्हणूनच किावें लागेल. ‘ववश्व’ ह्या नामानें तेंच प्रािंभीं केलें  आहे, आवण मगच 
ह्या ववश्वाचें म्हणजे पूणाचे अशं पुढें वववविले आहेत–शतशोऽथ सहस्त्रशः नामाचें मागें नामें घेऊन. पिंतु तीं 
सािीं नामें घेऊन वह ववश्वाचें म्हणजे पूणाचें पूणमत्व अबावधतच िाहतें. तें वितें म्हणजे न्यून वा अपूणम होत 
नाहीं. ईशोपवनषदाचा शास्न्तमन्त्र त्याचें यथाथम वणमन कितो. 

 
पूिं अदः पूिं इदुं पूिात् पूिं उदच्यते । 
पूिथस्य पूिं आदाय पूिथमेि अिणशष्यते ॥ 
 
ववश्व नामानें केवळ व्यक्तच घ्यावयाचें नाहीं, ति अव्यक्तवह घ्यावयाचें. कािण कोणाचावह वनषेध 

ववश्व किीत नाहीं. आवण म्हणूनच तें ववश्व म्हणावयाचें. सवम वनषेधाचंा वनषेध म्हणजेच अशषे ववश्व. असें हें 
ववश्वनाम देवाचें पवहलें , मधलें  आवण शवेटलें  नाम होय. या ववश्वनामातं (१) व्यक्त, (२) अव्यक्त, (३) 
व्यक्ताव्यक्त आवण (४) नव्यक्त, नाव्यक्त म्हणजेच तुिीय अशा चािी कोटी सामावल्या आहेत. असें हें 
चतुि  मुख ब्रह्म आहे, ववश्वरूप आहे. प्रािंभींच त्याचें आवाहन करून मागाहून त्याचें यथेष्ट ववविण केलें  
आहे. ववश्व हा सहस्रनामाचा संके्षप आहे, सहस्रनाम ववश्वाचा ववस्ताि आहे. संके्षप एक आहे, ववस्ताि अनन्त 
आहे. सहस्रशब्द अनन्ताचें उपलक्षण आहे. 

 
२.णिष्िु 

 
ववष्ण-ुसहस्रातं ववष्णु नामाला दुसिा क्रम वमळाला ! चमत्काविक वाटतें. पिंतु तें सावभप्राय आहे. 

ववष्णु म्हणजे वशेनशील, व्यापनशील. जो जो आवास तयाि झाला त्यातं त्यातं हा वशरून बसला म्हणनू 
ववष्णु. “तत सृष्् वा तदेवानुप्राववशत” अशी श्रुवत आहे. आधीं ववश्व वनमाण झालें  आवण मग त्यातं त्यानें 
वसवत केली. पण हा नुसता प्रवशे नाहीं, ति अनुप्रवशे आहे. अनुप्रवशे म्हणजे सहप्रवशे. वनर्णमतीबिोबिच 
प्रवशे, जसा बीजाचा प्रिोहातं होतो. ववष्णु तसा ह्या ववश्वाकािातं प्रववष्ट झाला आहे. तो बीजरूपानें 
अन्ति  धान पावनू वृक्षरूपानें प्रकटला आहे. आता ं बीज वदसत नाहीं, पण वृक्ष वदसतो आहे. भागवतकाि 
म्हणतात : “जातेऽङ कुिे कथमु होपलभेत बीजम्” बीजाचें िोप तयाि झाल्यावि तें बीज कसें बिें वदसणाि? 
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तें िोपच बीज आहे. तो त्याचा नवा अवताि आहे. देवाचे अनेक अवताि झाले. पण ते सवम ह्या 
ववश्वावतािाच्या पोटातं. खिें म्हणजे त्याचा एकच अवताि झाला आहे आवण तो म्हणजे हा ववश्वावताि. तोच 
मुख्य म्हणूनच त्याचें स्मिण आधीं केलें  आवण त्यांत लपलेल्या ववष्णूचें मागाहून. 

 
“ववश्वं ववष्णुः” हीं दोन पदें असून वशवाय तें एक स्वतंत्र वाक्य आहे. वैष्णवाचंें तें जीवनसूत्र आहे. 

तोच त्याचंा धमम. तुकािामानें त्याचेंच अभगंगायन केलें  आहे–“ववष्णुमय जग वैष्णवाचंा धमम । भेदाभेद भ्रम 
अमंगल” इत्यावद. 

 
अंकानंा दुहेिी मूल्य असतें : (१) वनिपेक्ष, (२) सापेक्ष वा स्थानीय. त्याचप्रमाणें पदाचें आहे. त्याचें 

वह वनिपेक्ष आवण अन्यसापेक्ष मूल्य असतें, अथम असतो. ववश्व आवण ववष्णु पदाचें स्वतंत्र अथम आहेत ते आपण 
पावहलेच, पण तीं दोन्ही एकत्र वाचनू होणािा अथम वह वाचावयाचा. मूळ प्रत्येक पद अनन्त अथाचें आवण त्या 
पदाचंा प्रस्तािभेदानें होणािा ववस्ताि वह तसाच अनन्त. 

 
३.िषट्कार 

 
“ववश्वं ववष्णुः” – म्हणजे “ववष्णुमय जग” हें दशमन य याला झालें  त्याची वृवत्त आवण य याला हें दशमन 

झालें  नाहीं त्याची वृवत्त समान कशी असेल? य याला दृवष्ट आहे त्याचें चालणें आवण य याला ती नाहीं त्याचें 
चालणें समान असणाि नाहीं. एक दृवष्टपूत चालेल. दुसिा अंधभतू ठेचाळेल. अशा या दोन गवत आहेत. 
पैकीं दशमनवतंाची जी वृवत्त वा जीवनसिणी वतचें नावं यज्ञ होय. ती सत्यमलूक आवण संयमप्रधान आहे. 
उलट अदशमनवतंाची जी वृवत्त वतचें नावं आहे गृरवृवत्त. ती वमर्थयादृवष्टमूलक आवण भोगासक्त आहे. एकीचा 
आश्रय करून साधक अपविहायम म्हणून प्राणवृत्तीनें आहािावद सेवनू जगतो, दुसिीचा आग्रह धरून 
सासंाविक अपविहायम म्हणूनच त्याग कितो. एिवीं इंवद्रयवृत्तीनें जगून, मेला तिी भोग सोडीत नाहीं. 
मेल्यावि वह पित भोगाची तितूद करून मितो. अशा अयज्ञवृत्तीनें इहलोक वह साधत नाहीं मग पिलोक 
कुठला–असें गीता म्हणते : “नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य, कुतोऽन्यः कुरुसत्तम”. ही जी इहपि-साधक 
यज्ञवृवत्त वतचा उद् गाि म्हणजे ‘वषटकाि’ होय. “ववश्व ं ववष्णुः” या वैष्णव महामंत्राचा वववनयोग म्हणजे 
वषटकाि. यज्ञमय जीवन ही दशमन असल्याची खूण होय. दशमनाची पात्रता आवण तद्द्वािा दशमन 
वमळववण्याचा मागम वह यज्ञ होय. “यजे्ञन यज्ञ ं अयजन्त देवाः” या वचनातं हाच आशय वैवदक ऋषींनीं 
साठंववला आहे. वषटकाि शब्द या सवम अथाचा सगं्राहक आहे. “ववश्वं ववष्णिु  वषटकािः” हा क्रम 
संवनकषानें आवण समुच्चयानें विील अथम प्रकट कितो. पृथक् त्वानें त्याचे वगेळे वगेळे अथम वह यथावत 
आहेतच. यापुढें हा संगतींकिणाचा मागोवा क्ववचत वववके्षनुसाि घेऊं. 

 
४.भूत-भव्य-भित्-प्रभु 

 
भतू म्हणजे या सृष्टींत जन्मास आलेलें , भव्य म्हणजे जन्मास यावयाचें आवण भवत म्हणजे या क्षणी 

जें जन्मत आहे तें. या वतहींचा जो स्वामी तो भतू-भव्य-भवत-प्रभ ु होय. म्हणजेच ववश्वप्रभ.ु ववश्वातं या 
वतन्हींहून वगेळें  दुसिें काय आहे? पिमेश्वि हा या ववश्वाचा एक मात्र स्वामी आहे. त्याची उत्पवत्त स्स्थवत 
आवण गवत याचंा म्हणजे समग्र जीवनाचाच तो स्वामी आहे. जीवन शब्दानें त्याची उत्पवत्त-पूवम स्स्थवत, 
उत्पि-स्स्थवत आवण मिणोत्ति गवत सवांचा वनदेश होतो. थोडक्यातं म्हणजे पिमेश्वि हा ववश्वाचा म्हणजेच 
समग्र जीवनाचा स्वामी आहे. भतू-भव्य-भवत-प्रभ ुया नामानें हाच आशय व्यक्त केला आहे. 
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५. भूतकृत् 
 
भतू म्हणजे अव्यक्तातूंन व्यक्त दशसे आलेलें  म्हणजे जन्मलेलें  सत्त्व आवण पे्रत म्हणजे व्यक्त 

दशेंतून अंतधान पावलेलें , मिण पावलेलें  सत्त्व. सत्त्व म्हणजे सत्तावान् जीव. तो सुप्तचेतन वृक्ष-पाषाण 
असेल वा चालता बोलता प्राणी असेल. दोन्ही वह सत्त्वेंच. भतू हें सत्त्व आहे तसें पे्रत वह सत्त्वच आहे. कािण 
तें वह आहेच. तें आम्हालंा चममचक्षूनें वदसत नाहीं इतकें च. पिमात्मा हा भतूकृत आहे. म्हणजे जगातं जें 
काहीं व्यक्त झालें  आहे, जी जी व्यस्क्त आहे ती ती सवम पिमेश्विानें वनर्णमलेली आहे, ती पिमेश्विाची कृवत 
आहे. पिमेश्विाच्या कृतीचा आपण अनादि करंू नये. प्रत्येक व्यस्क्त ही पिमेश्विी कृवत आहे याचें भान जि 
आपण िाखलें  ति आपल्या हातून पाप होणाि नाहीं. 

 
६. भूतभृत् 

 
पिमेश्वि भतूकृत म्हणजे भतूमात्राला वनमाण किणािा आहे इतकें च नव्हे ति त्या वनमाण केलेल्या 

जीवाचें भिण, पोषण किणािावह, भतूभतृ वह, तोच आहे. आई मुलाला जन्म देते आवण जन्मलेल्या 
तान्हुल्याला ती पाजते, त्याला ती भिवते त्याप्रमाणें पिमेश्वि या ववश्वाला जन्म देतो आवण त्याचें भिण-
पोषणवह तोच कितो. तो ववश्वंभि आहे. 

 
७. भाि 

 
भाव म्हणजे अस्स्तत्व. ‘भ ू सत्तायाम्’ म्हणजे भ ू हा धातु सत्तावाचक आहे. अथात भाव म्हणजे 

अस्स्तत्व, असणेपणा पिमेश्वि हा भाव-स्वरूप आहे. जी जी वस्तू आहे, वक्रया आहे ती सािी अस्स्तत्ववाचक 
आहे. शून्य म्हणजे काहंीं नसणें. म्हणजे अभाव. पिंतु तीवह एक वस्तु आहे, एक वक्रया आहे. आकाशाला 
शून्य म्हणतात. पण शनू्य म्हणजे काहंींच नसणें नव्हे. आकाश नसेल ति या ववश्वाला प्रकटायला अवकाश 
कोठून वमळेल? म्हणजे शून्यवह भावरूपच झालें . आतां मिणें अथवा नाहीसें होणें म्हणजे तिी काय? काय तें 
अभावरूप आहे? नाहीं कािण व्यक्त दशेंतून अव्यक्त दशेंत जाणें म्हणजे मिणें होय. म्हणजे तें देखील 
भावरूपच आहे. वनतातं अभाव म्हणून काहंीं वस्तु नाहींच. जें आहे तें सािें भावरूप आहे. म्हणनूच 
पिमेश्विाला ‘भाव’ म्हटलें  आहे. अभाव शब्दातं देखील भाव शब्द गृहीत आहे त्याच्या आधािेंच अभावाची 
िचना झाली आहे. अंधाि म्हणजे स्वतंत्र वस्तु नाहीं, ति प्रकाशाचा अभाव म्हणजे अल्प भाव होय. अशा 
प्रकािें सवम काहंीं भावरूप आहे. आवण तो भाव सवाधाि आहे, कािण तो पिमेश्वि आहे. 

 
भाव म्हणजे वस्तु. मग तो कस्ल्पत असो, वा वास्तववक, व्यक्त असो वा अव्यक्त, भावरूप असो वा 

अभावरूप. कोणत्यावह प्रकािच्या भावाला भावत्व देणािें जें तत्त्व तें म्हणजे भाव, सत्त्व. कोणत्यावह 
वस्तूववषयीं तुम्ही काहींवह ववधान किाल त्यापूवीं वतचें अस्स्तत्व तुम्हालंा गृहीत धिावेंच लागतें. तें जें सवांना 
भावत्व वा सत्ता देणािें तत्त्व तेंच भाव होय. तेंच पिमेश्विी तत्त्व. तेंच एक भावरूप आहे, सत आहे. बाकी 
सवम अभाव आहे, असत आहे. 
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८. भूतात्मा 
 
भतूात्मा म्हणजे भतूरूप. पिमेश्वि ववश्वरूपानें प्रकटला आहे. हें जें प्रकटीकिण तेंच म्हणजे 

भतूरूप होय. आपणाला य या य या वस्तंूचे ज्ञान होतें ती ती वस्तु भतू होय. कािण जी वस्तु आपल्या मनाच्या, 
वाणीच्या आटोक्यातं येत नाहीं वतच्याववषयीं आपण काहंींच ववधान करंू शकत नाहीं. 

 
९. भूतभािन 

 
पिमेश्वि भतूभावन म्हणजे भतूमात्राला उत्पि किणािा आहे. भतूकृत आवण भतूभावन दोहोंचावह 

अथम एकच; पिंतु भतूकृत म्हणजे भतूमात्राला अव्यक्तातूंन व्यक्त दशसे आणणािा, त्यानंा देहव्यस्क्त देणािा 
असा आशय, आवण भतूभावन म्हणजे भतूमात्राला आत्मरूपानें, जीवरूपानें जीवत्व देणािा, वस्तुरूपानें 
सत्ता देणािा असा आशय. 

 
“भतू-भव्य-भवत-प्रभ”ु पासून “भतूभावन” पयंत सहस्रकािानें पिमेश्वि आवण भतूमात्रा याचंा 

संबंध ववशद केला आहे. पिोपिीनें आळववला आहे. त्याच्यातं एकरूपता म्हणजे सदृशता आवण त्याचबिोबि 
ववववधतावह आहे. पिंतु त्यातं वविोध नाहीं. तीं ववववध नामें पिमेश्विाचे ववववध आवण वविोधी भासणािेवह गुण 
वर्णणतात. पिंतु ते सवम वनि  वविोध आवण पिस्पिपूिक असे आहेत. 

 
पिमेश्विाचीं नामें हीं त्याचें नाम, रूप, गुण आवण कमम त्याचप्रमाणें त्याचें अहचत्य आवण अनंत 

स्वरूप प्रकट किण्याचा एक असफल पिंतु सूचक प्रयत्न मात्र होय. 
 
भतूभावन म्हणजे भतूाचंें भावन संतोषण किणािा असावह आशय व्यक्त होतो. ‘पिस्पिं भावयन्तः 

श्रेयः पिमवाप्स्यथ’ या वचनातं भावनचा हा आशय स्पष्ट झाला आहे. 
 

१०. पूतात्मा 
 
पूतात्मा म्हणजे य याचें हृदय पववत्र आहे असा. या जगातं पिमात्म्याहून पववत्र दुसिें काय असेल? 

पिमेश्वि हा ज्ञानस्वरूप आहे आवण ज्ञान हें गीतेंत म्हटल्याप्रमाणें पिम पववत्र आहे. म्हणून पिमात्मा हा 
पूतात्मा म्हटला. 

 
११. परमात्मा 

 
पिमात्मा म्हणजे पिम आत्मा, सवम श्रेि आत्मा. आत्मा या शब्दानें जड देहापासून तों वचन्मय 

आत्मतत्त्वापयंत सवांचा बोध होतो. (१) देह, (२) इस्न्द्रयें, (३) मन, (४) बुवद्ध आवण (५) आत्मा हीं 
उत्तिोत्ति अंतिति तत्त्वें होत. हीं सवचं आत्म-शब्दानें उल्लवेखलीं गेलीं आहेत. त्यातं देह हा आम्हालंा 
सवांत जवळचा आवण आत्मा हा सवांत दूिचा वाटतो. वस्तुतः तो आम्हालंा सवांत जवळचा म्हणजे अगदीं 
‘स्व’तत्त्व आहे, ‘पि’ तत्त्व नव्हे. पिंतु बवहमुमख वृत्तीमुळें  तें स्वतत्त्वच आम्हालंा पि तत्त्व होऊन बसलें  आहे. 
हें “स्व” तत्त्व म्हणा, कीं “पि” तत्त्व म्हणा तेंच पिम म्हणजे सवोत्तम तत्त्व होय. कािण तेंच सवाधाि असून 
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वनत्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त असें आहे म्हणनूच त्याला पिमात्मा म्हटलें  आहे. सवमच आत्ममय आहे म्हणनू 
प्रत्येकच आत्मा म्हणावयाचा, पण हें स्वतत्त्व पिम आत्मा होय. 

 
“पूतात्मा पिमात्मा च” या क्रमातूंन असावह अथम सूवचत होतो, कीं जो पूतात्मा आहे तोच पिमात्मा 

म्हणावा. पिमात्म्याला प्राप्त करून घेण्याचा उपाय म्हणजे पूतात्मा बनणें. आत्मशुद्धीचें अंवतम टोक म्हणजे 
पिमात्मा. जीवात्मा हा साधनेचा आिंभ-हबदु, पिमात्मा हा साधनेचा समापन-हबदु आवण पूतात्मा ही 
साधना-िेखा. साधनेची सुिेखा जीवात्म्यापासून वनघून पिमात्म्याला पोहचते. दिम्यानची जी साधनधािा ती 
म्हणजे आत्मशुद्धीचा अजस्र प्रयास. हा अजस्र प्रयासच गीतेनें “बहूना ंजन्मना ंअन्ते ज्ञानवान् मा ंप्रपद्यते” 
आवण “अनेक जन्म-संवसद्धस् ततो यावत पिा ंगवतम्” या वचनातं उल्लवेखला आहे. 

 
भगवान् बदु्धानें आत्मा हा पंचस्कंधात्मक मावनला आहे. हा आत्मा म्हणजे स्थूल देह होय. 

उपवनषदातं इन्द्र आवण वविोचन हे दोघे सुि आवण असुि बंधु प्रजापतीकडे वशकावयाला गेले. त्यानंा गुरूनें 
क्षौिावद करून शुवचभूमत होऊन यायला सावंगतलें . ते आल्यानंति त्यानंा तळयाच्या आिशातं आपलें  रूप 
पाहायला सावंगतलें . म्हटलें , हें जें सुंदि रूप तुम्हालंा वदसतें, तोच आत्मा. वविोचनाचें तेवढ्यानें समाधान 
झालें  आवण तो देहात्मवादी होऊन बसला. हाच आसूि संप्रदाय. इन्द्राचें समाधान झालें  नाहीं. त्याला शकंा 
आली आवण गुरूनें त्याला उत्तिोत्ति सूक्ष्म ववचाि सावंगतला. या पविप्रश्न-प्रवक्रयेनें इन्द्रानें पिम आत्मतत्त्व 
गाठंलें . हाच दैव-संप्रदाय होय. आसुि संप्रदाय अवि आत्म्यापाशींच कंुवठत झाला म्हणून तत्त्वापासून तो 
च्युत झाला. भगवान् बदु्धवह जणूं त्यातंच सापंडला आहे. 

 
१२. मुक्तानाुं परमा गणत 

 
‘गवत’ म्हणजे इहलोकातूंन देह सोडून पिलोकाला जाणें. ‘आगवत’ म्हणजे पिलोकातूंन 

इहलोकातं जन्मास येणें. अशी ही जीवनाची चक्रगवत आहे. वहलाच ससंाि असें म्हणतात. संसािालाच 
पुनिावतमन म्हणजेच पनुःपनुिावतमन असेंवह दुसिें नावं आहे. या पुनिावतमनातूंन, या वगम किण्यातूंन 
सुटण्यालाच अपवगम असें नावं आहे. अपवगम म्हणजे संसािातूंन मुस्क्त. पुनिावतमनातूंन सुटका, वनकाल. हा 
वनकाल म्हणजे सवम वनकालाचंा वनकाल आहे. मुक्त पुरुष य या अंवतम अवस्थेला जाऊन पोहोंचतात ती 
स्स्थवत. पिमात्मा हीच मुक्ताचंी पिमा गवत होय. म्हणून पिमेश्विाला ‘मुक्ताना ंपिमा गवतः’ असें ठीकच 
म्हटलें  आहे. 

 
जगातं जे सवम जीव आहेत ते आवण पिमेश्वि याचं्यातं तत्त्वतः: काहंींच अंति नाहीं. ते सवम 

एकरूपच आहेत. म्हणून मुक्तामुक्त हा भेदवह वमर्थयाच आहे. पण हें वमर्थयात्व पिमेश्विाच्या दृष्टीनें आहे. 
जीवाच्या दृष्टीनें ति असंख्यच भेद आहेत. पिमेश्वि आवण जीव याचं्यातं आकाश-पाताळाचें अंति आहेच, 
पिंतु जीवाजीवातंील अतंिवह अपविवमत आहे. मुस्क्त म्हणजे हीं सवम अतंिें पाि नाहीशीं होणें. हीं सवम अंतिें 
उपाधींच्यामुळें  आहेत. सवम उपावध गळून पडतील तेव्हा ं हें अंतिवह गळून पडेल आवण पविपूणम सामिस्य 
होईल. पविपूणम सामिस्य म्हणजेच एकमेवावद्वतीयत्व होय. असें सामिस्य जोंपयंत होत नाहीं, जोंपयंत हें 
एकमेवावद्वतीयत्व वसद्ध होत नाहीं तोंपयंत भेद आहेच आवण जोंपयंत भेद आहे तोंपयंत भय आहे, तोंपयंत 
मुस्क्त नाहीं. कािण मुस्क्त म्हणजे भयमुस्क्तच होय. 
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आपल्याकडे मतृ जीवाचें श्राद्ध कितात. पिंतु मुक्ताचें श्राद्ध नाहीं. मुक्ताला कसलीवह वासना 
िाहत नाहीं. अपेक्षावह िाहत नाहीं. अमुक्ताला म्हणजे जीवाला वासना असते, अपेक्षा असते. तो त्या 
वासनामय देहानें पिलोकातं वफित िाहतो. आवण इहलोकातं जन्म घेतो. त्यामुळें  त्याची ती वासना पूणम 
करून त्याला वतच्यातूंन मुक्त होण्याला मदत किणें हें आप्ताचंें कतमव्य ठितें म्हणून श्राद्ध. श्राद्ध म्हणजे 
पे्रताचें वहतहचतन आवण वहतसाधन. 

 
जगातं भतूें, पे्रतें आवण मुक्त अशा तीन कोटी आहेत. भतूाचं्याववषयीं भतूाचंें कतमव्य म्हणजे 

स्वधमाचिण होय. जे भतूकोटींतून पे्रतकोटींत गेले त्याचं्याववषयींचें कतमव्य म्हणजे श्राद्ध-धमम होय. भतूाचं्या 
स्वधमात याचावह अंतभाव होतो. जे मुक्त आहेत त्याचं्याववषयींवह भतूाचंें कतमव्य असतेंच. पिंतु हें कतमव्य 
त्या मुक्त पुरूषाचं्या गिजेमुळें  नव्हे ति भतूाचं्या गिजेमुळें  असतें. भतूपे्रतावंवषयींचें कतमव्य हें भतूाचं्या आवण 
पे्रताचं्यावह गिजेचें असतें, असा फिक. मुक्ताचें स्मिण आवण अनुकिण करून जीव मुमुक्षु बनतो आवण 
वासनाक्षयानंति ज्ञानोदय होऊन यथाकाल मुक्त होतो. मुक्ताचं्या स्मिणाचें हेंच प्रयोजन. या वतन्ही 
जीवकोटींबाबतचें मनुष्याचें कतमव्य म्हणजे त्याचा स्वधमम होय. 

 
१३. अव्यय 

 
‘अव्यय’ म्हणजे य याला व्यय नाहीं, वेंच नाहीं असा. जगातं जें जें आपण पाहातों तें सािें व्ययधमी, 

क्षवयष्णु आहे. पिमात्मा त्या ंसवांहून वगेळा आहे. तो अक्षय आहे, अव्यय आहे. चयापचय हा सृष्टीचा धमम 
आहे. पिमात्मा सृष्ट नाहीं, स्रष्टा आहे. त्यामुळें  तो तद् ववलक्षण आहे. त्याचें हें वैलक्षण्य सृष्टीचें एकेक लक्षण 
घेऊन तद् वभित्वानें वर्णणलें  जातें. पिमात्मा सवांहून वगेळा, सवमवविि आवण आपल्यासािखा आपणच आहे. 

 
१४. पुरुष 

 
‘पुरुष’ म्हणजे आत्मा. पुरुष-सूक्तातं वर्णणलेला पिमात्मा. पुरुष म्हणजे पुंहल्लग नि नव्हे, तो ति 

अहलग आहे. पुरुष म्हणजे नि असा अथम घेतला ति तो सवांचा भता आहे. स्वामी आहे. सवम त्याच्या भाया 
आहेत, भतृ्य आहेत, हा पुरुष एकवशिा पुरुष नाहीं. हा सहस्रशीषा पुरुष आहे. सवम ववश्वाला व्यापून अनंत 
उिणािा हा पिमेश्वि आहे. य याचें वणमन कितानंा वदेानंीं हात टेकले आहेत, तो हा पिम पुरुष होय. 
व्याकिणातंील उत्तम पुरुष आवण वदेान्तातंील पुरुषोत्तम तो हाच. 

 
१५. साक्षी 

 
जगातं पदाथांचे दोन वगम पडतात. एक द्रष्टा आवण दुसिा दृश्य. जें जें दृश्य वगात आलें  तें तें ववषय 

झालें  आवण त्याला पाहणािें जें तत्त्व उिलें  तें झालें  द्रष्टा. म्हणजे ववषयी हा जो ववषयी द्रष्टा तोच साक्षी होय. 
जें सवम ज्ञान होतें तें सवम द्रष्टदृृश्यभेदानेंच होतें. 
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१६. के्षिज्ञ 
 
साक्षी म्हणजे ववश्वसाक्षी. प्रत्यगात्मावह साक्षी आहे. पण तो सोपावधक असल्याकािणानें त्याला 

ववश्वसाक्षी, ववश्वात्मा म्हटलें  नाहीं. तो के्षत्रज्ञ म्हटला आहे. साक्षी आवण के्षत्रज्ञ दोन्ही एकच. साक्षी 
वनरुपावधक आवण के्षत्रज्ञ सोपावधक आहे, इतकें च. 

 
पुरुष, साक्षी आवण के्षत्रज्ञ हे वतन्ही शब्द समानाथमकच आहेत. पुरुष शब्द पिमत्मावाचक, साक्षी 

शब्द आत्मवाचक आवण के्षत्रज्ञ शब्द जीवात्मवाचक आहे असा त्यातं वववके किता ंयेईल. या तीन शब्दाचं्या 
आिंभीं अव्यय शब्द आवण अतंीं अक्षि शब्द आला आहे. तेवह त्याचेंच स्वरूप आववष्कृत कितात. सवम ववषय 
हे व्ययशील आवण क्षिणशील आहेत. पुरुष, साक्षी आवण के्षत्रज्ञ म्हणनू ओळखलें  जाणािें वचत तत्त्व हें 
तद् ववपिीत अव्यय आवण अक्षि असें कूटस्थ स्वरूपाचें आहे. अशा प्रकािें हा संपूणम श्लोकच कूटस्थ ब्रह्माचें 
वनरूपण कितो. पवहला श्लोक ‘ववश्वं ववष्णुः’ इत्यावद, ववश्वोपावधक, ववश्वनाथ पिमेश्विाचें, सगुणाचें वणमन 
किणािा आहे आवण दुसिा श्लोक, ‘पूतात्मा पिमात्मा’ इत्यावद, वनरुपावधक कूटस्थ ब्रह्माचें, वनि  गुणाचें 
वनरूपण कितो असें म्हणता ं येईल. उपासनेच्या दृष्टीनें सगुणाचें महत्त्व वनि  वववाद आहे. म्हणून प्रथम 
सगुणाचंें आवाहन केलें  आवण नंति वनगुमणाचें. सगुणाचें वनरूपण उपासनेच्या दृष्टीनें आवश्यक असलें  तिी 
तत्त्वववचािाच्या दृष्टीने अंवतम आदशम म्हणून वनगुमणच वशिोधायम किावें लागतें. त्यामुळें  तें अपविहायम होऊन 
बसतें. एवढ्याचसाठीं सगुण-वनरूपणानंति लगेंच वनगुमण-वनरूपण केलें  आहे. गीतेंतवह ठायीं ठायीं सगुण-
वनगुमणाची अशी जोडी हातातं हात घालून चाललेली वदसते. 

 
१७. अक्षर 

 
अक्षि म्हणजे न क्षिणािा, न वझजणािा, कूटस्थ. उपवनषदातं या अक्षिाचें पिोपिीनें वणमन केलें  

आहे. त्यातं “अच्छाय,ं अनणु” असेंवह वणमन येतें. य या वस्तूला छाया आहे, वतला देह आहे. मग तो अणु-
प्रमाण का ंअसेना ! पिंतु पिमात्म-तत्त्व हें द्रव्याण-ुघवटत वह नाहीं हकवा छायावदगुणवत वह नाहीं. आवण 
असें तें द्रव्य-गुण-वक्रयावद-ववलक्षण वनि  गुण असल्यामुळेंच तें अक्षि म्हणजे कूटस्थ-वनत्य म्हटलें  आहे. 
वनत्याचें प्रवाह-वनत्य व कूटस्थ-वनत्य असे दोन प्रकाि केले जातात. पकैीं प्रवाह-वनत्यता ही वास्तववक 
वनत्यता नव्हे. ती आभावसक आहे. वदव्याची य योत एकसािखी तेवत असते. पिंतु वस्तुतः प्रवतक्षणीं नव-नव े
तैलकण पेटून ववझत असतात तींत. त्यानंाच आपण य योत म्हणून पाहत असतों. पिंतु तेल संपलें  कीं हा 
संततप्रवाह संपणािच. म्हणनू ही वनत्यता खिी नव्हे. ित्नवकिण त्यामानानें वनत्य म्हणता ंयेईल. पण तो वह 
एक द्रव्यशस्क्त-प्रवाहच आहे. म्हणून तो वह कधींकाळीं सपंणािच. वजथें म्हणून द्रव्य, गुण, वक्रया इत्यादींचा 
संबंध आहे वतथें क्षिण आहेच आहे. ब्रह्म हें तद् ववलक्षण असें अक्षि आहे. म्हणून ब्रह्माला अक्षि हें नाम प्राप्त 
झालें . म्हणून तीच त्याची व्याख्या. गीतेंत “अक्षिं ब्रह्म पिमम्” या वचनातं ती आली आहे. ब्रह्मावशवाय इति 
कशालाच अक्षित्व नसल्यामुळें  तेंच एकमात्र अक्षि होय. 

 
अव्यय आवण अक्षि दोन्ही समानाथमकच आहेत. पिंतु त्यातं सूक्ष्म भेद किता ंयेईल. अव्यय म्हणजे 

समुद्रवत समदृ्ध. समुद्रातूंन वकती वह पाणी घेतलें  तिी तो घटत नाहीं अथवा वकतीही पाणी त्यातं ओतलें  
तिी वाढत नाहीं. पण अक्षि म्हणजे आकाशवत अच्छेद्य. आकाशातूंन तुम्ही थोडें आकाश तोडंू शकत नाहीं 
हकवा त्याला जोडंू शकत नाहीं. त्याशीं तुम्ही कसलेंच आदान-प्रदान करंू शकत नाहीं. अव्यय पद सगुण, 
ति अक्षि पद वनगुमण आहे असें म्हणता ंयेईल. 
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१८. योग )योगो योगणिदाम् ) 
 
ध्येयभतू ब्रह्माशीं, सगुणाशीं वा वनगुमणाशीं साधकाला संगत करून देणािा जो उपाय तो म्हणजे योग 

होय. यावगेळा जो, तो सवम अपाय होय, ववयोग होय. योग म्हणजे स्वरूपयोग आवण ववयोग म्हणजे स्वरूप-
ववयोग होय. अथात योग म्हणजे ववयोगाचा ववयोग. गीतेंत “तं ववद्याद् दुःखसयंोग-ववयोगं योगसंवज्ञतम्” 
या वचनातं अशीच व्याख्या केली आहे योगाची. 

 
सगुण-वनगुमण-वनरूपण केल्यानंति सवांत महत्त्वाचा ववषय म्हणजे त्याचा उपायच होय. आवण तोच 

योग या पदानें इथें सहस्रकािानें नेमका स्मिला आहे. 
 
आता ंहा योग फलतः एक म्हणजे पिमानंद-योगरूप असला तिी त्याचे असंख्य मागम असूं शकतात 

कें द्र-वकिणवत. प्रत्येक जीव हा ईश्विाशं असल्यानें तो आपल्या अंशींतच शवेटीं वमळावयाचा आहे. म्हणनू 
त्याची जीवनसिणी एक योगच होय. अशा सवम योगवते्त्याचंा जो योग तोच सामान्यतः ‘योगववदा ंयोगः’ होय. 
हा योग “रुचीना ं वैवचत्र्यात” ऋजुकुवटल कसा वह असू ंशकेल. हा योग सहस्रवत्माच असणाि, अनेकच 
असणाि. 

 
हे सवमच जीवन-मागम योग असले तिी य या प्रमाणें य या मागानें ववनायास आवण लवकिातं लवकि 

मुक्कामाला पोचता ं येतें त्यालाच आपण मागम वा िाजमागम म्हणतों, त्याप्रमाणें य या उपायानें जीव सुगमपणें 
वशवत्व पावतो तोच योग म्हणावयाचा. अशा मुख्य योगाचे जे ववशषे ज्ञाते म्हणजे आचायम त्याचंा जो योग तो 
योगच ववशषेतः इथें “योगववदा ंयोगः” म्हणून घ्यावयाचा. हा योग एकच असणाि. समत्व हा तो एक योग 
होय. 

 
समत्वच योग होय आवण समत्वच अस्न्तम लक्ष्य होय हें गीतेच्या पुढील दोन वचनावंरून लक्षातं 

यावें. ‘योऽयं योगस् त्वया प्रोक्तस् साम्येन मधुसूदन’ आवण ‘वनदोषं वह समं ब्रह्म’. साध्य वा साधना 
कोणत्यावह रूपानें समत्व हें पिमात्मस्वरूप आहे. म्हणून तो पिमात्मा योग म्हटला आहे. 

 
१९. नेता )योगणिदाुं नेता) 

 
नेता म्हणजे पुढािी असें आपण समजतों. पण पुढािी कोण? संकटातं वह पढुें िाहून जो मागम 

काढील आवण अनुयायानंा मुक्कामाला पोहोंचवील तोच पढुािी ! असें पुढािीपण, असें नेतृत्व य याच्या ठायीं 
नीवत असेल तोच करंू शकतो. अथात जो नीवतमान् तोच नेता. 

 
आमचा नेता अमुक म्हणून आजकाल लोक एखाद्या प्रतापी व्यक्तीचा जयजयकाि किीत असतात. 

पिंतु त्यावह व्यक्तीचें नेतृत्व किणािें जें अंतिति तत्त्व तेंच खिोखि आमचा नेता आहे. तेंच व्यस्क्तमात्राच्या 
हृदयातं वसलेलें  पिमात्म-तत्त्व या ववश्वाला चालवीत आहे. आवण म्हणून तेंच एकमात्र नेता असून सािें 
जग हें नीत आहे. 

 
(१) सत्येन लभ्यस् तपसा हे्यष आत्मा 

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मिंयेि णनत्यम्  । 
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अततःशरीरे ज्योणतर  मयो णह शुभ्रो 
युं पश्यन्तत यतयः क्षीिदोषाः ॥ 

 
(२) सत्यमेि जयते नानृतुं 

सत्येन पतर्ा णिततो देियानः । 
येनाक्रमन्तत ऋषयो ह्याप्त-कामा 
यि तत् सत्यस्य परुं णनधानम्  ॥ 

 
या उपवनषदातंील श्लोकातं ती नीवत थोडक्यातं पण समग्र आलेली आहे. एका शब्दातं सागंावयाचें 

ति सत्यवनिा ही ती नीवत होय. वहचा आिंभ सत्यापासून, मागम सत्याचा आवण पविसमास्प्तवह सत्यातंच. 
अशी ही सत्यनीवत आहे आवण वतचा जो स्वामी तो पिमेश्विच आमचा नेता आहे. 

 
ववष्ण-ुसहस्त्रातं अन्यत्र नेता हें पद आलें  आहे. त्यामुळें  इथें “योगववदा ं नेता” असें नाम कल्पूनवह 

व्याख्या किता ंयेण्यासािखी आहे, आवण तशी ती केलेलीवह आहे. पिंतु ववष्णुसहस्रातं एकच नाम अनेकदा ं
आलेलें  आढळून येतें. त्यामुळें  वभितेसाठीं पदवभिता कस्ल्पलीच पावहजे असें नाहीं. 

 
‘योगववदा’ं हें षष्ठ्यन्त पद पूवमवती योगपदाशीं संबद्ध न किता ंपिवती नेता पदाशीं संबद्ध केलें  ति 

त्याची व्याख्या योगवते्त्याचंा नेता, अग्रणी अशी होईल. योगमागानें जाऊन वसवद्ध वमळववणािा पिमात्म्यापूवीं 
दुसिा कोण बिें असूं शकेल? तो स्वत:च ज्ञातृ-ज्ञान-जे्ञयस्वरूप आहे. त्यामुळें  तो सहजच “योगववदा ंनेता” 
झाला. 

 
२०. प्रधान-पुरुषेश्वर 

 
प्रधान-पुरुषेश्वि म्हणजे प्रधान आवण पुरुष, अष्टधा प्रकृवत आवण असंख्य जीव, याचंा ईश्वि. साखं्य 

तत्त्वज्ञानाप्रमाणें जगातं अष्टधा प्रकृवत आवण असंख्य जीव आहेत. वदेान्त आत्म्याचें नानात्व पािमार्णथक 
मानीत नाहीं. त्याच्या दृष्टीनें प्रकृवत आवण चेतन या दोहोंचा ईश्वि. कोणत्यावह प्रकािें घेतलें  तिी पिमात्मा 
हा जडचेतन सवांचा स्वामी आहे. जड हें स्वतःचा स्वामी बनंू शकत नाहीं. त्यामुळें  चेतन हेंच त्याचा स्वामी 
होय. चेनताचावह स्वामी अचेतन होऊं शकत नाहीं. अथात त्याचा स्वामी तेंच. पिंतु उपावधयोगामुळें 
चेतनामध्यें नानात्व कस्ल्पल्यास त्याचंें स्वावमत्व कोणा एकाकडेच मानावें लागेल. तो जो एक तोच ईश्वि. 
अंशी हा सवम अंशाचंा स्वामी होय, हबब हें सवम प्रवतहबबाचंें स्वामी होय. त्याप्रमाणें ईश्वि हा सवम जीवाचंा 
स्वामी आहे. आवण जड प्रकृतीचा ति आहेच आहे. त्यामुळें  त्याला यथाथमत्वानें प्रधान-पुरुषेश्वि असें म्हटलें  
आहे. 

 
या श्लोकाधांत योग, साखं्य आवण वदेान्त या वतन्ही दशमनाचंा ववचाि येऊन गेला आहे. योग, 

प्रधान-पुरुष, आवण ईश्वि या तीन पदानंीं त्या वतन्हींचें सूचन होतें. 
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२१. नारचसहिपु 
 
या श्लोकाधात संध्येंतील चोवीस नामापंैकीं तीन नामें आलीं आहेत. संध्येंतील चोवीसवह नामें 

ववष्णुसहस्रातूंनच घेतलीं आहेत. वैवदक संध्येचें हें पौिावणक रूप होय. ही चोवीस संख्या आली कोठून? 
तीवह वदेातूंनच आली आहे. वदेाचें साि गायत्री मंत्र होय. “गायत्री छन्दसा ंअहम्” असें गीतेंत म्हटलें  आहे. 
आवण म्हणूनच सपूंणम वदे हकवा त्याचा एक भाग मंडल अथवा त्याचा वह एक अंश जें सूक्त तें वह स्वाध्याय 
म्हणून म्हणता ंन आलें  तिी वद्वजानें गायत्री तिी जपावी. तोच त्याचा स्वधमम, स्वाध्याय होय. बीजातं संपूणम 
वृक्ष साठंवलेला असतो. तसा या गायत्रीरूप वदेसािातं सपूंणम वदे सामावला आहे म्हणून वनत्य 
वदेाध्ययनासाठीं एक गायत्री मंत्र वह जपला तिी पुिें. पण हा अवधकाि सवांना नाहीं. तो फक्त तै्रवर्णणकानंा 
मावनला आहे. तेवढ्यासाठीं त्याचें साि सतंानंीं िामनामातं आणून ठेवलें  आवण हा “उघडा मंत्र श्रीिाम” 
सवांना सुलभ झाला. गायत्री मंत्र आचायम वशष्याला जवळ घेऊन एकातंातं पडद्याआड, कानातं सागंतात. 
अथात तो दीके्षवशवाय कोणाला वमळत नाहीं. आवण ही दीक्षा फक्त अवधकृतालाच वमळंू शकते. म्हणनू हा 
गायत्री मंत्र झाकंला मंत्र आहे, िहस्यभतू मंत्र आहे. तसा िामनामाचा प्रकाि नाहीं. तो उघडा मंत्र आहे. 
पिंतु वदे हे आपलें  धमममलू आहे. त्याची खूण आपल्या धमाचािातं असली पावहजे. त्याचें तें ऋण आपण 
सदैव मनातं बाळगलें  पावहजे. यासाठीं गायत्री मंत्रातंील अक्षि-संख्या घेतली. तेव्हा ं चोवीस अक्षिाचंीं 
चोवीस नामें ही झाली आपली पौिावणक वा प्राकृत गायत्री. आता ंहीं चोवीस नावें कोणतीं घ्यायचीं? ति तीं 
वैष्णवाचं्या प्रवसद्ध ववष्णुसहस्रातूंन घेतलीं. तीं मुख्यतः कृष्णपि आहेत. हें त्याचंा आिंभ केशव नामापासून 
होत असून अंत श्रीकृष्णनामातं होत आहे आवण मध्यंतिींचीं वत्रववक्रम, वामन, नािहसह हीं दोन तीन नावें 
सोडून वदलीं ति बाकीचीं सािीं कृष्णवाचकच आहेत यावरून उघड आहे. भागवत सपं्रदायाच्या सद्दींत याचंें 
प्रचलन झालें  असलें  पावहजे. ववष्णुसहस्र हें देखील वदेमलूकच आहे. पुरुषसूक्तातंील “सहस्रशीषा पुरुषः” 
इत्यावद पदावंरूनच सहस्र नामाचंी कल्पना स्फुिलेली आहे. त्यामुळें  ववष्णुसहस्र हें वदे-संवमतच होय. 
आवण त्याचें साि म्हणजे हीं चोवीस नामें होत. अशा प्रकािें वेदाचंा सिळ संबधं ववष्णसुहस्त्राशीं आवण त्यातूंन 
वनवडलेल्या चोवीस नामाशंी पोहोचतो. तुकािामानंीं म्हटलें  आहे “वदे अनंत बोवलला, अथम इतुकावच 
सावधला । ववठोबासी शिण जावें, वनज-वनिे नाम गावें ।” संतानंीं काढलेलें  हें वदेाचंें साि म्हणजे सािाचें 
साि होय. वदेाचंें साि गायत्री आवण गायत्रीचें साि देवाचें नाम होय. ॐ म्हणा, नाहीं ति िाम म्हणा; तें एक 
असून अनंत आहे. तें शतशोऽथ सहस्रशः मनाच्या आवडीनें गायचें. हें नामस्मिण मी समथांच्या पुढील 
ओवीच्या हचतनातं संपववतों. 

 
िंोणिसनामी सहस्रनामी । 

अनुंतनामी तो अनामी । 
तो कैसा आहे अुंतयामी । 

णििेकें  ओळखािा ॥ 
 
आता ं नािहसह-वपु पदाकडे वळंू. नािहसह-वपु म्हणजे य याच्या देहाकृतींत नि आवण हसह या 

दोहोंचें दशमन होतें तो. ववष्णचु्या दशावतािातं सृष्टींतील जीवोत्क्रातंीचा संकेत वमळतो. प्रथम मत्स्य केवल 
जलचि, नंति कच्छ अवधकति जलचि आवण कवचधािी पण त्याच बिोबि अंशतः सपमटणािा स्थलचि, 
पुढें विाह अंशतः जलचि पण अवधकति स्थलचि आवण दंतायुध, त्यापाठीं निहसह पूणम स्थलचि आवण 
नखदंतायुध. या स्थलचिातं वह पनुः नवी उत्क्रावंत वदसून येते. “विाहापयंत केवळ वतयमक् योवन आहे, ति 
या निहसहापासून मानुष सषृ्टीचा आिंभ होत आहे. हा आवद मानुष अथात पशु आवण मानव दोहोंचा साधंा 
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आहे. तो मानवपशु नाहीं ति पशुमानव आहे. त्याची गवत मानवत्वाकडे आहे. ही ऊध्वमगवत आहे. उत्क्रावंत 
आहे. सवम जीवाचंें डोकें  जवमनीकडे ति याचें उंच आकाशाकडे आहे. ह्याचा मुखवटा हसहाचा आहे, पण 
आहे तो नि. मुखवटा हसहाचा का?ं ति हसहाप्रमाणें त्याच्या मानेवि लाबं केसाचें झुबके हपजािलेले आहेत. 
नखें वाढलेलीं आवण तीक्ष्ण आहेत. दातंानीं तो फाडतो तोडतो आहे. कृवत्रम हत्यािें त्यानें अद्याप वनर्णमलेलीं 
नाहींत. तो नखदन्तायुधच आहे. म्हणनू तो हसह. असा हा निहसह देवाचा जीवसृष्टींतील पवहला 
पुरुषावताि आहे. त्यामुळें  त्याचें महत्त्व आगळें आहे. तो अभक्तानंा, पिपीडकानंा भयंकि, पण भक्तानंा 
जीव-वत्सलानंा अभयंकिच आहे, विदच आहे. मनुष्य हा जीवसृष्टीतींल दुबमल-वजघासुं, हहस्राचंा पवहला 
शास्ता होय. तो द्रोहाचा द्रोह किणािा आवण दयेचा पोहशदा आहे. त्यामुळेंच सवम जीवाचंें िाजेपण, नृहसहत्व 
त्याचेकडे आलें  आहे. नृहसहाची उपासना ही भतूवहतेितीची, अभयाची, दीक्षा होय. मानुष-जन्माच्या 
साफल्याचें तें वदग्दशमन आहे. निहसहाची उपासना माणसाला पशुत्वातूंन, मात्स्यन्यायातूंन सोडवनू दयेच्या 
वदव्यत्वाकडे अग्रसि किते. 

 
उद् ियुं तमसः पणर, ज्योणतः पश्यतत उत्-तरम्  । 
देिुं देििा सूयथम् , अगतम ज्योणतर  उत्-तमम्  ॥ 
 
दयेचा वदव्य वकिण जो वनदमयतेच्या तवमस्राचा भेद करून उगवतो त्यावि दृवष्ट लावनू आम्ही 

उत्तिोत्ति प्रगवत किीत त्या दयासहस्रिश्मीला गाठंूं. 
 
हसह हा भयंकि आहे. नि अभयंकि आहे. निहसह हा सज्जनानंा अभयंकि असून दुजमनतेला भयंकि 

आहे. तात्पयम, निहसहाचें निहसहत्व त्याच्या वनग्रहसामर्थयमगभम सज्जनानुग्रहरूप अभयंकित्वातंच आहे. वनभमय 
होण्याचा एकमेव मागम म्हणजे सवांना अभय देणें. आन्द्रोस्क्लज आवण हसह याचं्या गोष्टींत अभयाचें हें 
सामर्थयम चागंलें  प्रकट झालें  आहे. हसह सवांना भयंकि पण तो वह आदं्रोस्क्लजापुढें नमला, अभयंकि झाला. 
कािण निानें आपल्या दयारूप नित्वानें हसहाचें हहस्रत्वरूप भयंकित्व वहिावनू घेतलें  आवण त्याला आपला 
भक्त बनवलें . ‘बुभवुक्षतः हक न किोवत पापम्’ म्हणून म्हटलें  आहे. पण आदं्रोस्क्लजानें आपल्या दयालुत्वरूप 
नित्वानें तें खोटें पाडलें . अत्यंत भकेुल्या हसहानें वह आदं्रोस्क्लजाला फाडून खाल्लें नाहीं, कृतज्ञतेनें त्याचे 
पायच चाटले. अशा प्रकािें निानें आपलें  हसहत्व, श्रेित्व, प्रस्थावपत केलें . हें श्रेित्व, त्याच्या सवाभयदानातं 
आहे, अहहसेंत आहे, अहहस्रतेंत आहे. हसहाचें हसहत्व त्याच्या सवावधक हहस्रतेंत, भयंकितेंत आहे, ति 
निहसहाचें हसहत्व त्याच्या अभयंकितेंतच आहे. 

 
निहसहाचें जें महाभयानक रूप वदसतें तें वस्तुतः निहसहाचें नसून वहिण्यकवशपूच्या दुजमनतेचें 

आहे. त्याच्या ववश्वद्रोहाचें रूप आहे तें. भगवान् नृहसह ति आदशमवत वनिजन आहे. त्यातं वदसणािें 
अक्राळ-ववक्राळ रूप त्याचें नाहीं, समोिच्याचें आहे. 

 
२२. श्रीमान् 

 
श्रीमान् म्हणजे श्रीयुक्त असें समजलें  जातें. पिंतु श्रीयुक्त आवण श्रीमान् यातं मी अंति कितों. 

श्रीयुक्त म्हणजे एखाद्या बाह्य श्री नामक द्रव्याथम पदाथानें युक्त. पिंतु श्रीमान् म्हणजे सहज अशा श्रीनामक 
भावानें, गुणानें संपि. युक्त पद बाह्य पदाथाचें स्वावमत्व सूवचत कितें. मत-प्रत्यय अंगभतू ववभतूीचें 
स्वावमत्व दर्णशत कितो. पिंतु हा सूक्ष्म ववचाि व्यवहािातं पाळला जात नाहीं आवण नेमकेपणानें व्यवहािाचें 
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साधन होणािी शब्दशस्क्त अयथावत अथम म्हणजे भ्रावंत वनमाण किते, गैिसमजास कािण होते. म्हणनू 
सिस्वतीची उपासना केली पावहजे. वतच्या उपासनेनेंच सवम वसवद्ध होईल. अशी ती वसवद्धदात्री आहे, 
म्हणूनच वतला साि-दा म्हणतात. 

 
लक्ष्मी आवण सिस्वती याचंें पटत नाहीं अशी समजूत आहे. पण ती खिी नसून गैि आहे. कािण सवम 

सद् गुणाचें पिस्पिाशंीं सख्यच नव्हे ति ऐक्य आहे म्हटलें  तिी चालेल. कािण ते सवम सन्मलूक आहेत. मग 
लक्ष्मी आवण सिस्वती याचंें पटत नाहीं असें जें म्हटलें  जातें तें कां? त्याचें कािण लक्ष्मीववषयींची ववपिीत 
धािणा होय. लक्ष्मी म्हणजे पैसा नव्हे. लक्ष्मी म्हणजे आत्म्याची प्रभा. लक्ष्मी म्हणजे कोणाचा द्रोह न किता ं
स्व-पविश्रमानें व नेकीनें सपंादन केलेली संपवत्त. अथात लक्ष्मी म्हणजे ती संपवत्त कीं जी दैवी गुणाचंी 
द्योतक आहे. वहचा सिस्वतीशीं मुळींच वविोध नाहीं. उलट ती पोषकच आहे सिस्वतीला. सुभावषतकािानें 
“अकृत्वा पिसंताप,ं अगत्वा खलनम्रताम् । अनुत्सयृ य संता ंवत्मम, यत स्वल्पमवप तद् बहु ॥” म्हणून य या 
धनाचा उल्लखे केला आहे ती लक्ष्मी होय. पिंतु जो असत्य व हहसा करून लुबाडला जातो तो पैसा म्हणजे 
लक्ष्मी नसून अवदसा होय. या अवदसेचा सिस्वतीशीं, कीं जी सवम-शुक्ला आहे, पूणम वविोध आहे. लक्ष्मी ही 
ववष्णूच्या पायाची दासी आहे. अशषे वगळून शषे उिलेला जो आत्म-मवहमा त्याच्या अकंावि पहुडलेला जो 
पिमात्मा त्याला चिण-शिण असलेली जी सच्-वचद्-आनंदमयी अनपावयनी स्वरूप-शोभा ती म्हणजे 
लक्ष्मी होय. जी लक्ष्मी तीच भागवतानें म्हटल्याप्रमाणें, “श्रीगुणा नैिपेक्ष्याद्याः” होत. पिमेश्वि हा सदैव 
श्रीमानच असावयाचा. जसा सूयम हा दु्यवतमान्, चंद्र कौमुदीमान्, अस्ग्न उष्णतामानच असूं शकतो, तसा 
पिमेश्वि हा श्रीमान् आहे. तो श्रीववयुक्त असूचं शकत नाहीं. श्री ही त्याची वनजशस्क्त आहे. अंगभतू आहे 
आवण म्हणनू श्रीमान् हें पिमेश्विाचें वनत्य-ववशषेण होय. त्यामुळेंच त्याला भगवान् म्हणतात. त्याचमुळें 
त्याचा नव्हे ति त्याच्या ववभतूींचावह उल्लखे श्रीपदपूवमकच केला जातो. जीवाचा उल्लेख तसा श्रीपदपूवमक 
केला जात नाहीं, तोवह त्याचमुळे. ‘श्रीभगवान् उवाच’ असें बोललें  जातें, पण ‘श्री अजुमन उवाच’, नव्हे ति 
नुसतें “अजुमन उवाच”, “संजय उवाच”, “धृतिाष्र उवाच”, असेंच म्हटलें  जातें. कािण, ते सवम अनीश्वि 
आहेत. लक्ष्मी ही ईश्विाची वनजशस्क्त आहे, अधांवगनी आहे. तोच एक लक्ष्मी-पवत आहे, बाकी सािे 
वभक्षापवत ! 

 
ववष्णुसहस्रातं श्रीमान् हें पद तीनदा ंआलें  आहे. त्यावशवाय श्रीश, श्रीपवत, श्रीधि, श्रीवनवध, श्रीवास, 

श्रीवनवास आवण लक्ष्मीवान् इत्यावद वह पदें आलेलींच आहेत. तीं सवम समानाथमक असून वशवाय ववववध आवण 
वववशष्ट अथाचीं वाचक आहेत. 

 
२३. केशि 

 
केशव पदाची व्युत्पवत्त वा वनरुस्क्त दोन-तीन प्रकािें लावली जाते. (१) केशव म्हणजे सुंदि केश 

धािण किणािा, (२) क् अ आवण ईश याचंा अथात ब्रह्मा ववष्णु महेश याचंा प्रभ ुआवण (३) केशी-नामक 
दैत्याचा वध किणािा. यापंकैीं पवहली व्युत्पवत्त ही शब्द-शास्त्रानुसाि ठीक असली तिी ती ईश्विाचें काहंीं 
हचतनीय वैवशष्ट्य प्रकट किीत नाहीं. प्रशस्त स्स्नग्ध नील कंुवचत कंुतल धािण किणािा हें वणमन सामान्य 
आहे. तें अलौवकक म्हणता ंयायचें नाहीं. सुंदि केशकलापानें युक्त अनेक असूं शकतील. त्यातं पिमेश्विी 
ववभवूतमत्त्व कोणतें? इति दोन अथम पिमेश्विाचें माहात्म्य आवण पिाक्रम सूवचत किणािे आहेत खिे, पण ते 
कृवत्रम आहेत. ते मनास येत नाहींत. म्हणून मी वगेळीच व्युत्पवत्त, वनरुस्क्त लावतों. ‘के जले शवायते इवत 
केशवः’ जलशायी. सृष्टीच्या आिंभी जें अव्यक्तसंज्ञक जलच जल भरूनं होतें त्याच्या तळाशीं जो ववश्वाचा 
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अव्यय कंद “आनीत अवातं स्वधया” प्राणापानावशवाय स्वशक्तीनें स्पंदत होता, तोच केशव होय. तो श्वसन 
आवण चलनवलन किीत नव्हता. म्हणून त्याला “शवायते” म्हणावयाचें. पण तो शव नव्हे. शव असता ति 
पाण्यावि तिंगला असता. हा ति बुडाशीं असणािा अथात तो सवम प्राणाचंें स्तंभन करून बसला होता. 
बसला होता म्हणणेंवह बिोबि होणाि नाहीं. कािण बसण्याला शिीि तोलून धिावें लागतें. तेवढीवह वक्रया 
तो किीत नव्हता. म्हणून तो वनजला म्हणायचें. पण वनजण्यातंवह गुणाधीनता येते. तमोगुणाच्या अधीन 
झाल्यावशवाय वनजता ंयेत नाहीं. म्हणनू म्हणावयाचें कीं तो पहुडला होता. पहुडण्यातं स्वातंत्र्य आहे. तेव्हा ं
केशव म्हणजे सृष्टीपूवीं अव्यक्ताधाि होऊन िावहलेला ‘स्व े मवहस्म्न’ प्रवतवित पिमात्मा. याचेंच ध्यान 
“शातंाकािं भजुगशयनं” इत्यावद श्लोकातं केलें  आहे. वतथें केशव ऐवजीं ववष्णु पद घेतलें  आहे. पण 
त्याचावह आशय केशव पदासािखा आहे. सवम ववश्वाकाि वगळून अव्यक्ताच्या अंतिातं खोल खोल वशरून 
बसलेला अक्षि पिमात्मा असाच आहे. सवांच्या मुळाशीं स्वयंभ ु वनिाधाि असें कूटस्थ अक्षि-ब्रह्म 
वनवमत्तकािण. त्यानंति तदाधाि अव्यक्त, सवम व्यक्ताचें उपादान कािण. त्यातूंन हें व्यक्त सगुण-साकाि 
ब्रह्माण्ड आवण त्या ब्रह्माण्डाचा एक अंश म्हणजे ही सवमजीववनवास अशी परृ्थवी. असा हा सृष्टीचा वशंवृक्ष 
आहे. 

 
नारायिः परोऽव्यक्तात् 
अण्डुं अव्यक्त-सुंभिम्  । 
अण्डस्याततस् न्त्िमे लोकाः 
सप्त-द्वीपा िं मेणदनी ॥ 

 
या श्लोकातं हाच आशय ग्रवथत झाला आहे. इथें जो नािायण म्हटला तोच केशव होय. 
 

२४. पुरुषोिम 
 
पुरुषोत्तम म्हणजे सवम पुरुषामंध्यें वविि पुरुष. पुरुष म्हणजे चेतन. सृष्टींत (१) जड प्रकृवत, (२) 

सवासन जीव, आवण (३) वनवासन पिमात्मा असे तीन पुरुष वदसून येतात. पकैीं जड प्रकृतीला पुरुष 
मानायला अडचण भासते. वजच्या वठकाणीं चेतनाचा प्रमुख गुण जो सावक्षत्व तो वदसत नाहीं वतला पुरुष 
कसें मानावयाचें? पिंतु हें सािें ववश्व पुरुषरूप आहे, आत्मरूप आहे असें श्रवुत सागंते: “पुरुष एव इदं 
सवमम्” त्या अथीं य याला आम्हीं जड प्रकृवत म्हणतों ती वह जड नसून चेतनच आहे असें मानलें  पावहजे. त्या 
जडाच्या वठकाणीं असणािें चेतन पिमषींच्या सूक्ष्म दृष्टीला वदसतें. म्हणून ते समोि पहात असल्याप्रमाणें 
म्हणतात :– ‘ईशावास्यवमदं सव ं यत हकच जगत्या ंजगत’ जगातं जें काहंीं जीवन आहे तें सािें ईश्विानें 
वसववलेलें  आहे. जडाचे ठायीं असलेलें  चेतन हें गुप्त आवण सुप्त असें आहे. तें सामान्य दृष्टीला आकळलें  
नाहीं तिी त्यामुळें  तें अचेतन ठित नाहीं आवण म्हणनू त्याचीवह गणना पिमाथांत चेतनातंच किावी लागते. 
वशवाय चेतनापासून जड आवण जडापासून चेतन वनमाण होत असलेलें  आपण पाहतच आहोंत. याचा अथम 
तीं दोन्ही एकिावशच आहेत असा होतो. त्यातंील फिक हा सपवधक आहे, वास्तववक नाहीं. प्रकृवतगत 
चेतन आवण जीवरूप चेतन हीं दोन्ही चेतनें, हे दोन्ही पुरुष सोपावधक आहेत. आवण म्हणून या दोहोंहून 
वगेळा आवण वविि असा वतसिा पुरुष पिमात्मा हा पुरुषोत्तम म्हटला आहे. “अतोऽस्स्म लोके वदेे च प्रवथतः 
पुरुषोत्तमः” असें भगवद्-गीतेंत स्पष्टच म्हटलें  आहे. देवाच्या सहस्रनामातं हें नाम सवोपवि आहे. देवाचीं 
सवम नामें त्याच्या या तीन रूपाचंीं, तीन पुरुषाचंींच नामें होत. ‘या उपाधीमाजीं गुप्त । चतैन्य असे सवमगत । तें 
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तत्त्वज्ञ सतं । स्वीकविती ॥’ ज्ञानदेवानंीं या शब्दातं त्याच सवमगत चतैन्याचें, पिमात्म्याचें, पुरुषोत्तमाचें 
वनरूपण केलें  आहे. 

 
व्यवहािातं आपण “मी” हा उत्तम पुरुष, “तंू” हा मध्यम पुरुष, आवण “तो” हा तृतीय पुरुष म्हणतों. 

आवण या सवांना पुरुष-वाचक मानतों. अथात या सवांनीं व्यक्त होणािें जडचेतन सवम पदाथम पुरुषच आहेत, 
चेतनच आहेत, असें मान्य कितों हें उघड आहे. 

 
या सवम पुरुष वाचकातं मी हा उत्तम पुरुष मावनला आहे. कािण तो अंतिति आहे, आत्मरूप आहे, 

ज्ञातृस्वरूप आहे. आवण बाकीचे सािे जे्ञयस्वरूप आहेत, ज्ञानववषय झालेले आहेत. अथात वभित्वानें 
ज्ञानववषय न होऊं शकणािें जें सवांतयामी वनजरूप तें म्हणजे उत्तम पुरुष उफम  पुरुषोत्तम होय. 

 
अशा प्रकािें लोकातं म्हणजे व्यवहािातं आवण वदेातं म्हणजे शास्त्रातं अथात सवमत्रच एकच तत्त्व 

पुरुषोत्तम म्हणून प्रवसद्ध आहे. 
 
हे पुरुषोत्तम-तत्त्व इतकें  प्रवसद्ध आहे कीं त्याला शोधायला वनघणाऱ्याचा उपहास व्हावा. 

अवतप्रवसद्धत्वामुळें  तें ववस्मतृ होऊन गेलें  आहे. म्हणनूच संतानंीं म्हटलें  आहे– 
 

पानीमें मीन णपयासी । 
मोहे सुन सुन आित हाुंसी ॥ 

 
पुरुषोत्तम म्हणजे पुरुषामंध्यें उत्तम हकवा पुरुषाहूंन उत्तम, असा वद्वववध ववग्रह केला जाईल. 

वदेान्तातंील पुरुषोत्तम हा परुुषाहूंन उत्तम आहे, ति व्याकिणातंील पुरुषातं उत्तम आहे. दोहोंचें तात्पयम 
अवभिच आहे. 

 
२५. सिथ 

 
पिमेश्विाचें यथाथम वणमन कोणत्या शब्दानें किता ंयेईल? शब्दशस्क्त पविवमत आहे. पविवमतता हेंच 

वतचें स्वत्त्व आहे. जो शब्द एकमेवावद्वतीय अथम व्यक्त किीत नाहीं तो कसला शब्द! त्याला अशब्दच म्हणावें 
लागेल. आवण असें जि आहे ति शब्दानें पिमेश्विाचें वणमन कसें किता ंयेईल. तो पिमेश्विाचें असवमच वणमन 
कितो. पण म्हणून शब्द आपलें  शब्दत्व, आपला स्वभाव कसा सोडील? तो यथाशस्क्त आवण सामर्थयम 
एकवटून पिमेश्विाला “सवम” म्हणून संबोवधतो. आता ंत्याचें वनःशषे सपूंणम वणमन झालें . तुम्ही त्यातं अमुक 
एक न्यनू म्हणताचं “सवांत त्याचा अंतभाव आहेच” असें शब्द बजावणाि ! या सवांत असवमवह आलें  इतकी 
आहे सवाची व्यास्प्त. कािण आवण कायम दोन्ही वमळून सवम होतें. दोन्ही एकएकटीं असवम. आता ंकािणातं 
कायम वनवहत आवण कायांत कािण गृहीत असल्यामुळें  त्यानंावह सवम म्हणता ंयेईल. पण मग त्या स्स्थतींत तीं 
वभित्वानें कायमकािण म्हणून िाहणाि नाहींत. पिमेश्वि कािण आवण कायम दोन्ही असल्यामुळें  तो सवम आहे. 
‘सव ंसमाप्नोवष ततोऽवस सवमः’ असें गीतेंत ठीकच म्हटलें  आहे. 

 
ज्ञातृ, जे्ञय आवण ज्ञान हीं वतन्ही तोच असल्यामुळेंवह पिमेश्विाचें ‘सवम’ नाम अन्वथमक होय. 
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२६. शिथ 
 
शवम म्हणजे शीणम किणािा, पिमेश्वि हा कालरूपानें आयुष्याचा, स्वजनाचंा, धनाचा ऱ्हास किीत 

असतो. अशा प्रकािें जीवापासून त्याचे हे सािे पाश तो छेदीत असतो. जीवाला या संहाि-प्रवक्रयेनें तो वैिाग्य 
आवण ज्ञान याचंी पुिवणीच किीत असतो. ही त्याची पिम कृपाळुता होय. या कृपाळुतेचा चिम टप्पा म्हणजे 
जीवाला आपलें  केवळ वनरुपावध वशवस्परूप, वनजरूप लाभणें. नावं शवम म्हणजे संहता, अपहता, पण 
किणीनें उपकता, भता, “नावं सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा” त्याचा हा उलटा प्रकाि. ही नाथाचं्या घिची 
उलटी खूण आहे. म्हणनूच जो शवम, जो हि, तोच वशव, तोच शकंि म्हटला आहे; आवण ठीकच म्हटला 
आहे. 

 
२७. णशि 

 
वशव म्हणजे केवल-स्वरूप. वजथें वत्रगुण-प्रपंच शमला आहे. वजथें केवल नैगुमण्य आहे, वजथें अदै्वत 

आहे असें तें तुिीय पद म्हणजे वशव. तद् व्यवतविक्त तें सािें शव. कािण वतथें ना सत, ना वचत, ना आनंद. 
श्मशानच म्हणायचें तें. त्या या जगद् रूप श्मशानातं जड जीवरूप शवाच्या मेळाव्यातं वशव ध्यानस्थ बसला 
आहे. प्रपंचाच्या वचतेचें भस्म त्यानें आपल्या सवांगावि चर्णचलें  आहे. नि-रंुडमु ंडाचं्या मावलका (त्याचंा 
वशिच्छेद न किताचं) सूत्रात्मक त्यानें धािण केल्या आहेत. इथें केवल-रूपानें वशव तोच ववष्णु आवण ववष्ण ु
तोच वशव होय. कािण, वस्तु एक, नावंें अनेक, असा हा प्रकाि आहे. जो वशव तोच ब्रह्मा आवण तोच ववष्ण.ु 
ही मूर्णतत्रयी असेल, वस्तुत्रयीं नव्हेच. वस्तु एकमेवावद्वतीयच आहे आवण ती तुिीय म्हटली आहे. 

 
२८. स्र्ािु 

 
स्थाणु म्हणजे स्स्थि, स्स्थवतशील. पिमात्मा पूणम आहे. सवाथम-वसद्ध आहे. त्याला काहंीं एक 

वमळवावयाचें नाहीं आवण त्यासाठीं म्हणून काहंीं हालचालवह किावयाचें कािण नाहीं. म्हणूनच तो स्थाण.ु 
य याला वासना असतात तो जीव वासनाचं्या योगें जळत आवण चळत असतो. पिंतु जो स्वयंतृप्त आहे तो 
पिमात्मा कशासाठीं धडपड किील? तो वनिस्ग्न आवण वनस्ष्क्रय असा संन्यासी आहे. संन्यासी असा या 
जगातं तोच आहे. 

 
वजथें अपूणमता असते, वतथेंच गवत संभवते. समुद्र पूणम आहे म्हणून त्यातं नदीसािखा प्रवाह नाहीं. 

पण त्यातंवह भिती ओहोटी आहेच. पण ती आकाशातं नाहीं. कािण तें पविपूणम आहे. पिमात्मा हा त्यापेक्षा ं
वकती पविपूणम म्हणावा? आकाश आवण अनीश्वि सािेंच सवद्वतीय आहे, ति पिमात्मा हा एकमेवावद्वतीय 
आहे. त्यामुळें  तो स्थाणु, कूटस्थ म्हटला. त्याची वाढ-घट होऊं शकत नाहीं, म्हणनू स्थाणु. स्थाणु म्हणजे 
खंुट हा जसा पाना-फुलानंीं वाढत नाहीं, तसा तो तीं गळून घटत नाहीं. तसा हा पिमात्मा आहे. त्याला 
जन्मावद षड्भाव नाहींत. म्हणून तो स्थाण.ु 

 
“सवमः शवमः वशवः स्थाणुः” या चिणातं हविपाठातं हिपाठ वमसळला आहे. सािेच पाठ त्यातं 

वमसळले आहेत वस्तुतः कािण हविनाम हें सवम-व्यापी आहे. ज्ञानदेवानें म्हटलेंच आहे. “एकनाम हवि दै्वत 
नाम दुिी” एक हविनाम घेतल्यावि दुसिें नावं घ्यायला मुळीं काहंीं उितच नाहीं. असें अदै्वत वजथें झालें , 
वतथें जें कोणतें नाम घेऊं तें सािेंच हविनाम झालें . या दृष्टीनें ह्या चिणातं आिंभींच आलेलें  सवमनाम 



 

अनुक्रमणिका 

सावभप्राय म्हटलें  पावहजे. हत्तीच्या पावलातं जशीं सवम पावलें  येऊन गेलीं तशीं हविनामातं सवम नामें. कािण 
तें नुसतें सवमच नाहीं ति अवत-सवम आहे. 

 
मुलाच्या मुखाला चाळा असतो. तो बािाखडी घोकंू लागतो. तसा भक्ताच्या मुखाचा चाळा सहस्रातं 

वािंवाि प्रकटला आहे. आिंभीं जें अक्षि आलें  मुखातं, त्यानेंच नाममाला सुचली आवण िचली आहे. ‘ववश्व ं
ववष्णुि वषटकािः’ ही व ची बािाखडी. “भतू-भव्य-भवत-प्रभःु” ही आवण त्या पढुीलवह “भतूकृत भतूभतृ 
भावो भतूात्मा भतूभावनः” ही भची बािाखडी. तशी इथें “सवमः शवमः वशवः स्थाणःु” ही स-शची बािाखडी 
आली आहे अथवा म्हणा पाढा आला आहे. 

 
मनाच्या उड्या ववलक्षण आहेत. तें कधीं साधम्यम ति कधीं वैधम्यम, कधीं संगवत ति कधीं ववसंगवत, 

कधीं सशं्लेषण ति कधीं ववश्लेषण, असे नाना भाव लक्षनू ‘एकत्वने पृथक्त्वने बहुधा ववश्वतोमुखम्’ संचाि 
किीत असतें. मनाचा हा मनस्वीपणा सहस्रातं सवमत्र पहायला वमळतो. 

 
२९. भूताणद 

 
भतूावद म्हणजे भतूाचंा उगम. य याप्रमाणें आपल्या उद् गमस्थानातूंन सहस्राववध हबदुमावलकाचं्या 

रूपानें प्रवावहत होऊन नदी समुद्राला वमळते, त्याप्रमाणें ही समस्तभतू-सृवष्ट पिमात्म्यापासून उद् भतू झाली 
आहे, उद् गत झाली आहे. नदीला एक उद् गम असतो, एक पिायण असतें. पिायण म्हणजे अंवतम मुक्काम. 
आवण या दोहोंच्या दिम्यान ती तिंवगत होत असते. त्याप्रमाणें ही सवृष्टवह अक्षि पिमात्म्यापासून उद् गत 
होऊन, अव्यय वनवधरूप त्याशींच संगत होत असते. मध्यंतिीचें वतचें व्यक्त जीवन, हा सािा प्रपंच, क्षवणक 
होय, क्षि होय. एखाद्या झाडाचें जीवन केव्हा ंसफल मानलें  जातें? जेव्हा ंजें बीज पेिलें  तेंच बीज फलरूपानें 
तें धािण कितें तेव्हा.ं तसें जेव्हा ं ही भतूसवृष्ट पिमात्म्यापासून उद् गत होऊन पित पिमात्म्यास गाठंते 
तेव्हाचं ती सफल होते, कृताथम होते. हाच आशय तुकािामानें – 

 
“तुका म्हिे बीजें, बीज दाखणिलें  । 

पि पुष्प आलें , गेलें  िायाुं ॥” 
 
अशा शब्दातं प्रकट केला आहे. मधली सृवष्ट ही सािी अशी अवनत्य आहे. वनत्य एक अक्षि 

पिमात्माच आहे, जो ह्या सषृ्टीचा उद् गम तसाच पिायण आहे. पुढील नाम “अव्ययः वनवधः:” हें “भतूावदः” 
या पदाबिोबि वाचलें  म्हणजे दोहोंची अशी संगवत लागते. त्याचसाठीं भतूादीच्या पाठोपाठ “अव्यय वनवध” 
हें नाम उच्चाविलें  आहे.” 

 
३०. अव्यय णनणध 

 
अव्यय वनवध म्हणजे अक्षय साठंा, संग्रह. सवम सृवष्ट ही पिमात्म्याच्या ठायीं वमळून समाप्त होते. 

त्यातंच ती भिलेली असते, वनवहत असते. म्हणनू तो वनवध. आवण य या अथीं ही सवृष्ट त्या पिमात्म्यापासून 
असंख्य वाि वनघून त्यातंच वनमाली आहे, त्याअथीं तो अव्यय होय. वकतीवह वळेा ंती त्यापासून वनघाली तिी 
त्याचा साठंा अणुमात्र वह विता झाला नाहीं. एखाद्या जलाशयातूंन जि खूप पाट काढले ति तें जलाशय 
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उथळ होतें; प्रसंगीं संपूवंह शकतें. पिंतु समुद्र हा कधीं असा विता वा शनू्य होणें नाहीं. त्याप्रमाणें पिमात्मा हा 
अक्षय आहे, नव्हे, अक्षय्य आहे. म्हणून त्याला अव्यय वनवध म्हटलें  तें युक्तच आहे. 

 
३१. सुंभि 

 
संभव म्हणजे सवमत्र आवण सवमदा होणािा. होणािा खिा, पण काय होणािा? य या अथी अमुक एक 

होणािा असें काहंीं उपपद जोडलेलें  नाहीं त्या अथीं (अथात वनरुपपद प्रयोगावरून) सवम-संभव, सवम काहंीं 
होणािा, असा त्याचा अथम होतो. जें संभवनीय आहे तें सािें तो आहे आवण असंभवनीय खिोखि काय आहे? 
कल्पदु्रमाला सािेंच संभवनीय आहे. तो साक्षात संभव आहे. 

 
३२. भािन 

 
भावन म्हणजे भाव, सत्ता, अस्स्तत्व देणािा. पिमेश्वि सवम-भावन आहे. तो या चिाचि ववश्वाला 

आवण अववश्वाला वह वनमाण किणािा आहे. पिमेश्वि ववश्व आवण शनू्य दोहोंचा वह स्वामी आहे. तो 
कल्पािंभी ववश्वभावन होतो आवण कल्पातंीं शून्य-भावन होतो. दोन्ही वह स्स्थतींत तो भावनच आहे. 
वदसायला तो कल्पािंभीं ववश्वसृक् वदसतो आवण कल्पातंीं ववश्वातंक भासतो. पिंतु वस्तुतः तो अववश्वाची 
शून्याची, सृवष्ट किीत असतो. शून्याची सृवष्ट म्हणजे अभावाची सृवष्ट नव्हे. शून्याची सृवष्ट म्हणजे स्वरूप-
स्स्थवत होय. अशून्याची सृवष्ट म्हणजे ववश्वरूप स्स्थवत होय. आवण म्हणूनच तो, सदैव म्हणा वा सवमत्र म्हणा, 
भावनच आहे. 

 
३३. भता 

 
भता म्हणजे भिण किणािा, जीवाचें जनन झाल्यानंति त्याचें भिण किावें लागतें. तो स्वतः आपलें  

भिण किण्यास अक्षम असतो. अशा कृपण म्हणजे कींव किण्याजोग्या पिाधीन जीवानंा जो मातावपत्याचं्या 
आवण इति सवमच पूवमजाचं्या हृदयातं पे्रमाचा, वत्सलतेचा, पान्हा पुिवनू त्याचंें भिण आवण पोषण कितो तो 
पिमेश्वि हाच एकमेव भता होय. हें पिमेश्विाचें ववश्व-भतृमत्व पिोक्ष आहे. त्यामुळें  तें आम्हालंा वदसत नाहीं. 
पिंतु देवाचंी िीत ही अशीच असते. ते पिोक्षवप्रय आहेत. ते गुप्तपणें सवम काहंीं किीत असतात आवण तेच 
किीत असतात. आम्हालंा वाटतें, हा कितो तो कितो, आई भिवते, बाप पाळतो. पण हा सवम विविचा 
देखावा आहे. सूत्रधाि वगेळाच आहे. शकंुतलेला पक्ष्यानंीं भिवलें , कण्वानें वाढववलें , वृक्ष-वनस्पतींनीं 
आवण मृगमृगींनीं वतला स्वजन मावनलें  इत्यावद. हें खिें शाकंुतल आहे. त्यातंच पिमेश्विाचें भतृमत्व भिलेलें  
आहे. तें भतृमत्व लक्षून वतला जो पुत्र झाला त्याला ऋषीनें भित नावं वदलें  य यावरून आपल्या देशाचें व प्रजेचें 
नावं भाित पडलें  आहे. 

 
३४. प्रभि 

 
प्रभव म्हणजे प्रकृष्ट भव. प्रथम भव. ववश्वोत्पत्तीस कािणीभतू कािणाचंा जन्म. पिमेश्वि ब्रह्मदेवावद 

ववश्वस्रष्ट्यानंा आवण महाभतूावद कािणानंा उत्पि करून त्यांच्या किवीं ववश्विचना कितो. हें जें प्रथम 
भवन, ही जी आद्या सवृष्ट, तोच प्रभव होय. पिमेश्वि अव्यक्त होता तो प्रथम व्यक्त झाला. अव्यक्त म्हणनू 
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सूक्ष्म होता, तो व्यक्त होऊन प्रभतू झाला. म्हणनू त्याच्या ह्या प्रथम आवण प्रभतू प्रकटीभवनाला प्रभव 
म्हणावयाचें. या प्रभवातूंनच मग सवम सृष्टीचा संभव होतो. म्हटलेंच आहे गीतेंत– 

 
मम योणनर  महद् ब्रह्म तन्स्मन् गभथ दधाम्यहम्  । 
सुंभिः सिथभूतानाुं ततो भिणत भारत ॥ 
 

३५. प्रभु 
 
पिमेश्वि ववश्वाचा प्रभव आहे, जननी जनक आहे; तसा ह्या सृष्ट ववश्वाचा तो प्रभ ुम्हणजे पालक वह 

आहे. ह्या सृष्टींतील चिाचि जीवानंा तो वासना कमम आवण ज्ञान देऊन त्याचंें पालन किीत आहे. वासनाधीन 
होऊन जीव देह धािण कितो, देहानें वासनापूतींसाठी नाना कमे कितो, त्याचंें बिें-वाईट फळ भोगतो 
आवण तद् द्वािा सृष्टीचें आवण आपलें  स्वरूप समजंू लागतो. प्राप्त ज्ञानापासून हळूहळू प्रगवत किीत “बहूना ं
जन्मना ंअन्ते,” पिमेश्विाला म्हणजे पूणम ज्ञानाला प्राप्त होतो. या साऱ्या प्रवासातं पिमेश्वि त्याचा “सोयिा 
सागंाती” असतो, प्रभ ुअसतो. “जेथें जातो तेथें तंू माझा सागंाती । चालववसी हातीं धरूवनया ॥” असें हें 
प्रभतु्व, पिमेश्विाचें पालकत्व व चालकत्व, भक्त ओळखतो, अभक्त ओळखत नाहीं इतकें च. पिंतु तो प्रभ ु
ति ववश्वप्रभ ुआहे. भक्ताचंा तसा अभक्ताचंा वह प्रभ ुआहे. तो सवांना साभंाळीत आहे. 

 
३६. ईश्वर 

 
पिमेश्वि ववश्वाचा प्रभव, प्रभ ुतथा ईश्वि म्हणजे वनयन्ता आहे, शास्ता आहे. हें ववश्व त्याच्या आज्ञेंत 

आहे. त्याच्या आदेशावाचंनू झाडाचें पान वह हलंू शकत नाहीं. त्याच्या भयानें सूयम तापतो आहे, मेघ वषमत 
आहेत, वािे वाहत आहेत. त्याच्या भयानें पवमत जागचे हलत नाहींत आवण नद्या सािख्या धावतच आहेत. 
ईश्विाचें हे ईश्वित्व म्हणजे वस्तंूचा स्वभावधमम होय. आपला स्वभावधमम कोणीं सोडंू शकत नाहीं, त्याववरुद्ध 
कोणी जाऊं शकत नाहीं. हें ईश्विी शासन जो मोडंू पाहील, तो मोडेल. जो तें ओळखून स्वधमाचिण किील 
तो ईश्विी कृपेस पात्र होईल. हहदू धमाचें म्हणजे वणाश्रम-धमाचें हें प्राणतत्त्व आहे. गीतेंत भगवान् कृष्णानें 
हेंच पिोपिीनें प्रवतपावदलें  आहे. गीतेंचा मुख्य संदेश हाच आहे :– 

 
(१) 

ये मे मतुं इदुं णनत्युं अनुणतिन्तत मानिाः । 
श्रद्धािततोऽनसूयततो मुच्यतते तेऽणप कमथणभः ॥ 
ये त्िेतद् अभ्यसूयततो नानुणतिन्तत मे मतम्  । 
सिथज्ञानणिमूढाुंस् तान् णिणद्ध नष्टान् अिेंतसः ॥ 
 

(२) 
यद् अहुंकारमाणश्रत्य न योत्स्ये इणत मतयसे । 
णमथ्यषै व्यिसायस् ते प्रकृणतस् त्िाुं णनयोक्ष्यणत ॥ 
स्िभािजेन कौततेय णनबद्धः: स्िेन कमथिा । 
कतंु नेच्छणस यत् मोहात् कणरष्यस्यिशोऽणप तत् ॥ 
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(३) 
ईश्वरः सिथभूतानाुं हृद् देशेऽजुथन णतिणत । 
भ्रामयन् सिथभूताणन यतिारूढाणन मायया ॥ 
तमेि शरिुं गच्छ सिथभािेन भारत । 
तत् प्रसादात् पराुं शान्ततुं स्र्ानुं प्राप्यणस शाश्वतम्  ॥ 
 
प्रभव, प्रभ ुआवण ईश्वि ही वत्रपदी आहे. ती संपूणम ववश्वजीवन पिमेश्विाधीन आहे हें प्रकट किीत 

आहे. 
 

३७. स्ियुंभू 
 
ईश्वि आवण अनीश्वि यातं एक महत्त्वाचा भेद असा कीं अनीश्वि म्हणजे जीव, हा स्वयंभ ूअसत 

नाहीं, तो कमम-पितंत्र असून कोणापासून तिी जन्मतो. पिंतु ईश्वि हा स्वाधीन आवण स्वयंभ ूआहे. तो 
कोणापासून झालेला नाहीं. ईश्विाचा हा भाव दुसऱ्या कोणालाच प्राप्त नाहीं. ते सवम ईश्विापासून वनमाण 
झाले आहेत. पण ईश्वि हा दुसऱ्या कोणापासून, कोणा पिमेश्विापासून, झालेला आहे असें म्हटलें  ति तो 
ईश्वि न िाहता अनीश्वि होईल. जगाचें मलू कािण हें एकमेव आवण स्वयंभचू मानावें लागेल. तसें न मानलें  
ति अनवस्था-प्रसंग ओढवले. पुिाणातंील ती गोष्ट प्रवसद्धच आहे सत्रावजताची. अमक्याचा बाप सत्रावजत, 
सत्रावजताचा बाप कोण? ति ववनोदी पुिावणक म्हणतात, अठिावजत आवण अठिावजताचा? एकोणीसवजत. 
आता ंही मावलका संपायची कुठें? कुठेंतिी जाऊन ती सपंवावीच लागेल. आवण त्याला एक आवण स्वयंभचू 
मानावें लागेल. पिमेश्वि हा तसा या सवम ववश्वाचें आवदकािण आहे, आवण एक म्हणजे तो एकमेवावद्वतीय 
आवण स्वयंभ ूआहे. 

 
स्वयंभ ूशब्दानें तो पिमेश्वि स्वतःच म्हणजे (१) आपलेंच उपादान घेऊन आवण (२) आपल्याच 

शक्तीनें हें ववश्व वनमाण कितो असें सुचववलें  आहे, असें म्हणता ंयेईल. कंुभािाला मडकें  तयाि किावयाचें 
झालें  ति त्याला माती लागते, चाक लागतें, चाक वफिवायला दंड लागतो. अशा प्रकािें बाह्य द्रव्य आवण 
साधनें त्याला लागतात. पिंतु पिमेश्वि हा हें ववश्व कोळयाप्रमाणें आपल्या स्वतःपासून आपल्याच शक्तीनें 
वनमाण किीत असतो. त्याला कुठल्यावह बाह्य उपादानाची आवण उपकिणाचंी आवश्यकता असत नाहीं. 
अशा प्रकािें ववश्वरूपानें पिमात्मा प्रकटला आहे. हें त्याचें स्वयंभतू्वच होय. 

 
ब्रह्मदेवालावह स्वयंभ ू म्हटलें  जातें. तें तो तत सृष्ट सृष्टींतील एक जीव नव्हे एवढ्यापुितेंच होय. 

वस्तुतः तो पद्मसंभव आहे. पिमाथानें त्याला स्वयभं ूमावनल्यास तोच पिमेश्वि होईल. 
 

३८. शुंभु 
 
शम् म्हणजे शावंत, शम् म्हणजे सुख, जो शावंत म्हणजे ववकाि-शमनरूप वनवाण देऊन जीवाला 

ब्रह्म पदवी प्राप्त करून देतो, ब्रह्म-वनवाण, पिम सुख देतो तो शभं.ु जीवमात्राच्या सवम प्रवृवत्त या सुखासाठीं 
आहेत. पिंतु “य यों य यों दवा की, मर्जम बढता गया” या उक्तीप्रमाणें जीवाच्या धडपडीचा पविणाम सुखातं 
होण्याऐवजीं दुःखातंच होतानंा आढळून येतो. असें कां? कािण, सुखाची ववपिीत कल्पना. सुख म्हणजे 
ववषयोपभोग असें सामान्यतः मानलें  जातें. पिंतु वस्तुतः वजला तृस्प्त म्हणतात, वतचें स्वरूप भोगवृवत्त-
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वनवृवत्त असेंच नसतें का? ववषय-ववतृष्णता हें वस्तुतः तृप्तीचें स्वरूप आहे. जेव्हा ंमाणसाला पिमतृस्प्त होते, 
त्यावळेीं त्याला बुभकु्षा असत नाहीं. आवण तेव्हाचं त्याला सुखानुभव होतो. सुखाचा अनुभव भोगलालसेंत वा 
तद् वश होऊन भोग-संपादन वक्रयेंत नसतो. तो लालसावनवृत्तींत आवण वक्रयोपिमातंच येतो. शभं ुअसा शातं 
वशव अदै्वत अनुभवाचा स्वामी आहे. म्हणून दातावह तोच आहे. 

 
३९. आणदत्य 

 
आवदत्य म्हणजे अवदवत-पुत्र, देव. अवदवत म्हणजे पूवम वदशा. पूवम वदशकेडून सवम तेजःपुजं ग्रहतािे 

उगवतात. ते जगाला प्रकाश देतात. त्या प्रकाश देणाऱ्या देवातं, आवदत्यातं, सूयम हा सवांत अवधक प्रकाश 
देणािा म्हणून आवदत्य म्हणजे सूयम हा भगवतंाची ववभवूत मावनली आहे.– “आवदत्याना ंअहं ववष्णुः” – यातं 
सूयाचा वनदेश ववष्णुपदानें केला आहे. तो भगवान् सूयम आपल्या वकिणानंीं ववश्व व्यापून टाकतो म्हणून तो 
ववष्णु. सवम आवदत्यातं, देवातं, प्रकाशकातं, सूयम हा सवावधक प्रकाशक, म्हणून तो अकम  म्हणजे पूजनीय 
झाला. पूवम वदशकेडून जसा प्रकाश प्रकटतो त्याप्रमाणें पविम वदशकेडून अंधाि येतो. हाच दैत्य होय. वदवत 
जी पविम वतचे जे पुत्र ते दैत्य होत. ते सािे अंधािाचे नाना प्रकाि होत. या दैत्याचंें आवण आवदत्याचंें अनावद 
कालापासून हाडवैि असून त्याचंें सनातन युद्ध सुरू आहे आवण त्यातं देव हेच ववजयी होत आले आहेत. या 
भौवतक सृष्टीच्या कवचातं दैववक सृवष्ट आवण त्या दैववक सृष्टीच्या पोटातं आध्यास्त्मक सृवष्ट लपलेली आहे. 
त्यामुळें प्रत्येक घटनेचे वतहेिी अथम होत असतात. तमः- प्रकाश हें आवधभौवतक दं्वद्व, त्याचं्या अवभमानी 
देवता इंद्र आवण वृत्र अथवा देव आवण सैतान. तेंच आवधदैववक दं्वद्व आवण त्याचं्यातंील सदसद् हें 
आध्यास्त्मक दं्वद्व होय. तेंच वदेोपवनषदानंीं आवण पुिाणेवतहासानंीं आपआपल्या शलैीनें वववविलें  आहे. 
त्यामुळें  जें ववववध वाङ मय वनमाण झालें  आहे त्याच्या जाळयातं जनता सापंडली आहे. जो आवधभौवतक सूयम 
तोच आवधदैववक ववष्णु आवण जो आवधदैववक ववष्णु तोच आध्यास्त्मक पिमात्मा. गीतेंत : 

 
“आणदत्यानाुं अहुं णिष्िुः 
ज्योणतषाुं रणिरुंशुमान्” 
 
या श्लोकाधात प्रथम आवधदैववक आवण नंति आवधभौवतक सत्य प्रकट झालें  आहे. िवव आवण ववष्ण ु

या दोहोंना ववभवूत म्हणून सबंोधून भगवत तत्त्व हें आध्यास्त्मक होय असें स्पष्ट केलें  आहे. प्रकिणाथम आवण 
एकूण गीतागं्रथाथमवह तोच आहे. 

 
४०. पुष्कराक्ष 

 
पुष्किाक्ष म्हणजे कमलनयन. पिमात्मा हा असंग आहे. त्याची ही असंगता, त्याची ही वनलेपता, 

दाखववण्यासाठीं त्याचीं सवेस्न्द्रयें कमलरूप वर्णणलीं आहेत. मुख-कमल, नेत्रकमल, किकमल, 
चिणकमल, हृदयकमल; अशा प्रकािें पिमात्मा हा असगंतेची, वनर्णलप्ततेची मूर्णत आहे असें वर्णणलें  जातें. 
पिंतु या सवेस्न्द्रयातं प्रधान डोळा आहे. त्यामुळें  पुष्किाक्ष, पुंडिीकाक्ष इत्यावद भगवन्-नामें ववशषे प्रवसद्ध 
आहेत. आपल्या शिीिातंील प्रकाश म्हणजे हा डोळा आहे. तो जि शुद्ध िावहला ति सािें शिीि, सािें जीवन 
शुद्ध होईल. म्हणनू दृष्टीची वनममलता ही सवात महत्त्वाची गोष्ट आहे. हृदयाचे सािे भाव नेत्रातं उमटतात; 
नेत्र म्हणजे अतंःकिणाचा आिसाच. दृवष्ट वनममल असेल ति हृदय वनममल आहे, असें आपण समजतों. 
हृदयाला वखडकी नाहीं, त्यामुळें  एखाद्याच्या मनातं काय आहे तें पाहता ंयेत नाहीं. हा ब्रह्मदेवाचा दोष होय 
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असें ब्रह्मदेवाची जी सवोत्तम कृवत मानव त्यातं दोषकैदृक् पिीक्षकानें काढलेला दोष होय. पण त्या 
पिीक्षकाच्याच दृष्टीचा हा दोष आहे. त्याला वदसायला पावहजे कीं डोळा हा हृदयाचा आदशम आहे. तो 
शिीिरूप छायालेखन-यंत्रातंील दृश्य-वधेी वखडकीच आहे. छायालेखन-यंत्रातंील दृश्यवधेी वखडकी 
बाहेिीलच दृश्याचंा वधे घेते. पण ही वखडकी बाहेिील तसेंच आंतील दृश्याचेंवह दशमन किवनू देते. असें यतं्र 
आजवि माणूस वनमूम शकला नाहीं. किणाची बिोबिी उपकिण कसें किणाि? भगवतंाची वनःसंग दृवष्ट 
कमलोपमानानें वर्णणली. पण त्यातंवह पुण्डिीक पदानें वनिंजनतेचा, ववशुद्धतेचा, अवतशय सूवचत केला 
आहे. 

 
४१. महास्िन 

 
महास्वन म्हणजे य याचा शब्द मोठा आहे तो. जो शब्द दुसऱ्या शब्दानें झाकंला जातो, बुडववला 

जातो तो शब्द वकतीवह मोठा असला तिी तो लहानच म्हणावा लागेल. पिमात्मा अतंिात्मरूपानें सवांच्या 
हृदयातं बसला आहे. पुण्याचें अनुमोदन आवण पापाचें वनषेधन किणािा त्याचा अवत सूक्ष्म शब्द, बाहेिचा 
केवढावह मोठा कोलाहल बडुवनू टाकंू शकत नाहीं. त्यामुळें  तो महास्वन म्हणावयाचा. शब्द ऐकायला कान 
लागतो. पण जो शब्द बवहिावह ऐकंू शकतो, तो शब्द वकती शस्क्तशाली म्हणावा? अंतिात्म्याचा शब्द हा 
तसा आहे. म्हणनू पिमात्म्याला महास्वन म्हणावयाचें. 

 
४२. अनाणदणनधन 

 
आवद म्हणजे आिंभ आवण वनधन म्हणजे अंत. य याला आवद असतो, त्याला अतंवह असतो असें 

आपण सृष्टींत पाहतों. य या वस्तूला आवद आहे आवण अतं नाहीं, अशी एकवह वस्तु या सृष्टींत आपल्याला 
दाखववता ं येईल का? म्हणून या सृष्टीला मतृ्युलोक असें ठीकच म्हटलें  आहे. ही सािी सृवष्ट आद्यन्तवतं 
आहे. ती स्वतः नाशवतं असून वतच्यातंील यच्चयावत चिाचि मृत्युग्रस्त आहेत. पिंतु या सृष्टीचा आवद आवण 
अंत हे स्वतः मात्र अववनाशी आहेत. सृष्टीचा आिंभ होतो पण त्या आिंभाचा आिंभ होत नाहीं. सृष्टीचा अतं 
होतो पिंतु अतंाचा अंत होत नाहीं. सृष्टीचा हा जो अनावद आवद आवण अनंत अंत तोच पिमेश्वि होय आवण 
म्हणून त्याला अनावदवनधन म्हटलें  आहे. अनावदवनधन एकत्र म्हणण्यातंील हेतु हा कीं य याला आवद आहे 
त्याला अंतवह आहेच आवण य याला अंत आहे त्याला आवदवह आहेच, हें तत्त्व प्रकट व्हावें. आवद आवण अतं 
एकाच वस्तुचीं दोन टोकें  आहेत. कोणतेंवह टोक धिा, दुसिें त्यातं गृहीतच आहे. एका तीिाची अथवा 
नुसत्याच मुखाची वा उगमाची नदी तुम्हीं कधीं पावहली आहे का? नदीला तीि आहेत, उद् गम-संगम 
आहेत, पिंतु समुद्राला हें काहंीच नाहीं. सृवष्ट नदीवत आहे. पिमेश्वि समुद्रवत आहे. 

 
४३. धाता 

 
धाता म्हणजे या ववश्वाचें गभाधान किणािा पिमेश्वि. मूल हें वपत्याचें मानलें  जातें. जो आधान 

कितो, त्याचें मानलें  जातें. झाड बीजाचें मानलें  जातें, भमूीचें नाहीं. म्हटलेंच आहे गीतेंत : 
 
मम योणनर  महद् ब्रह्म तन्स्मन् गभथ दधाम्यहम्  । 
सुंभिः सिथभूतानाुं ततो भिणत भारत ॥ 
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अशा प्रकािें या सृष्टीची प्रकृवत ही माता आवण पिम पुरूष हा वपता म्हणजे धाता होय. वपता म्हणजे 
पालनकता. हे वपते अनेक असूं शकतात. िाजा हा प्रजेचा वपता म्हटला जातो. गुरुवह वपता होय आवण 
जनकवह वपता होय. पिंतु या सवम वपत्यातं जो जन्महेतु असतो तोच धाता म्हणावयाचा. त्याला कावलदासानें 
“केवळ जन्महेतु” म्हणून गौणत्व वदलें . पिंतु तोच मूळ आहे. आधीं जन्म होईल तेव्हाचं मग पढुें त्या जीवाचें 
िक्षण भिण आवण ववनयन होणाि. 

 
४४. णिधाता 

 
पिमात्मा हा या ववश्वाचा धाता आहेच. पण नुसताच धाता नाहीं, ववधातावह आहे तो. जीवाचंें 

गभाधानच किीत नाहीं, त्याचंें ववनयाधानवह कितो. त्यानंा नुसतें जन्मच देत नाहीं. त्याचें जन्म जेणेंकरून 
सफल होईल, तें िक्षण, भिण-पोषण आवण वशक्षणवह तो त्यानंा देतो. त्या सवम आवश्यक तत्त्वाचंी पुिवणी 
भिवणी तो किीत असतो. तो सकल-पुरुषाथाची वासना, तत्पूत्यमथम कममचोदना आवण तद् द्वािा ववषय-
ववषयींचें तत्त्वतः ज्ञान देऊन वनववृत्त व वनवृमवत्त याचंेंवह ववधान किीत असतो. त्यामुळें  तो ववधातावह म्हटला 
जातो. संसािातंील सामान्य लोकवह आपल्या अपत्याचें नुसतें आधान करून स्वस्थ बसत नाहींत. ते त्याचं्या 
सकल जीवनाचेंवह ववधान कितात, तितूद कितात. मग पिमेश्वि असें ववधान किायला कसा चुकेल? 
ववधानावशवाय नुसतें आधान दोषास्पद ठितें म्हणनू धाता आवण ववधाता हीं जोड-नामें आलीं आहेत, असें 
समजावें. 

 
४५. उिम धातु 

 
धातुः उत्तमः हीं दोन पदें आहेत. ह्याचंा एक नाम म्हणनू वा दोन नामें म्हणूनवह ववचाि होऊं शकेल. 

एक नाम म्हणून ववचाि संख्येच्या वहशोबानें किणें, कदावचत आवश्यक असेल. तसें तें आवश्यक आहे वह 
आवण वशवाय संस्कृत भाषेच्या वा गं्रथकािाच्या लकबी प्रमाणें नामापढुें त्याचें ववशषेण घातलें  आहे समजून हें 
एकच नाम मानणें योग्य. सामान्यतः ववशषेण नामाच्या आधीं लावण्यातं येतें. पिंतु नामाला च वस्तु-प्राधान्य 
आहे. ववशषेण तदावश्रतच असतें. त्यामुळें  तें मागाहून घेणें अथमपूणम च म्हणावें लागेल. तेव्हा “उत्तमः धातुः” 
म्हणजे सवोत्तम धातु, ववश्वाचें वनरुपम उपादान, असें घेणें बिें. पिमेश्विरूप वचत धातु हें ववश्वाचें उपादान 
होय, य यापासून हा वववचत्र ववश्वालंकाि घडवला आहे. 

 
धातुः आवण उत्तमः हीं दोन नामें कस्ल्पल्यास संख्या-पविगणना वबघडेल वा वगेळी कल्पावी लागेल. 

म्हणून त्या कल्पाचा ववचाि किायचें कािण नाही. 
 

४६. अप्रमेय 
 
ज्ञान होणें म्हणजे जे्ञय ववषयाचें माप होणेंच होय. माप होणें म्हणजे सीवमत होणें, पविवमत होणें. जें 

सीवमत आवण पविवमत असतें तें सावद आवण सातं असतें. पिमात्मा हा असा नाहीं. तो अप्रमेय आहे. ज्ञान-
ववषय म्हणनू त्याचें ज्ञान होऊं शकत नाहीं. कािण तो ज्ञाता आहे. आपल्याला जें ज्ञान होतें तें वदक् काल 
आवण वनवमत्त यानंीं बद्ध अशा ववषयाचंेंच आवण त्याच मयादाचं्या रूपातं होतें. वस्तु-स्वरूपाचें ज्ञान 
आपल्याला होत नाहीं. कािण ती वस्तु स्वतः ज्ञाताच असतो आवण म्हणून तो अप्रमेय म्हटला आहे. 
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पिमात्मा अप्रमेय म्हणजे लौवकक प्रमाणानंीं मापला न जाणािा आहे, एवढाच अथम घ्यावयाचा. तो 
जि खिोखिच अजे्ञय असता ति, तो आहे असें तिी कसें म्हणता ंआलें  असतें? आवण य याअथी, तो आहे 
असें म्हटलें  जातें, त्याअथी तो अजे्ञय कसा? तेव्हा ं अजे्ञय वा अप्रमेय याचा अथम एवढाच कीं तो 
स्वानुभतूीलाच जे्ञय आहे. अन्य प्रमाणानंीं जे्ञय नाहीं, प्रमेय नाहीं. तो केवल स्वसंवदे्य आहे. स्वानुभव हेंच 
एकमेव त्याचें प्रमाण होय. 

 
ज्ञान हें ज्ञातृ-जे्ञयववभागात्मक आहे. अनुभव हा ववगवलत-वदे्यान्ति ज्ञस्प्तरूप आहे. ज्ञान ही 

ववभस्क्त आहे, अनुभव ही भस्क्त आहे. म्हणूनच म्हटलें  आहे गीतेंत : 
 
भक्त्या त्िनतयया शक्य अहमेिुंणिधोऽजुथन । 
ज्ञातुुं द्रष्टुुं िं तत्त्िेन प्रिेष्टुुं िं परुंतप ॥ 
 

४७. हृषीकेश 
 
हृषीक म्हणजे इवंद्रयें. इवंद्रयातं मन हें आभ्यंति इवंद्रय आवण बाह्य पंचेंवद्रयें असा ववभाग होतो. इष्ट 

ववषयाचं्या संवनकषानें इवंद्रयें आवण मन हर्णषत होतात. त्यामुळें  त्यानंा हृषीक म्हटलें  आहे, पण जो हषम 
पावतो, तों खेदवह पावतोच. हा इंवद्रयाचंा स्वभावच आहे. म्हणूनच गीतेंत म्हटलें  आहे : 

 
इन्तद्रयस्येन्तद्रयस्यारे् रागदे्वषौ व्यिन्स्र्तौ । 
तयोर  न िशमागच्छेत्, तौ ह्यस्य पणरपन्तर्नौ ॥ 
 
अशा या इस्न्द्रयावंि जो स्वावमत्व, प्रभतु्व कितो, तो हृषीकेश होय. या जगातं खिोखि हृषीकेश 

कोण आहे? कोण आपल्या इस्न्द्रयावंि व मनावि पूणम स्वावमत्व वमळवू ंशकला आहे? कोणाचीं इस्न्द्रयें आवण 
मन पूणम स्वाधीन आहेत? सवम देहधािी जीव इस्न्द्रयाचं्या आवण मनाच्या अधीन होऊन जगत आहेत. एक 
पिमात्माच इस्न्द्रयाचंा व मनाचा स्वामी आहे. म्हणून तोच एकमेव हृषीकेश आहे. गीतेंत स्स्थतप्रज्ञाच्या 
लक्षणातं “वश े वह यस्येस्न्द्रयावण तस्य प्रज्ञा प्रवतविता” हा मुद्दा वािंवाि आला आहे. घोळून घोळून 
प्रवतपावदला आहे. हृषीकेशच स्स्थतप्रज्ञ होऊं शकतो. म्हणून हृषीकेश हें भगवतंाचें आगळें आवण आवडतें 
नावं आहे. गुडाकेश आवण हृषीकेश हीं दोन आगळीं नामें गीतेंत आवण अन्यत्रवह आलीं आहेत. पैकीं गुडाकेश 
म्हणजे वजत-वनद्र आवण हृषीकेश म्हणजे वजतेस्न्द्रय. दोन्ही वमळून िजस्तमाचंा पगडा आपल्यावि बसूं न 
देणािा वनत्य-जागृत आत्मवान् पुरुष असा अथम वनष्पि होतो. 

 
४८. पद्मनाभ 

 
आमचे पूवमज ऋवष-मुवन कवव म्हणजे क्रान्तदशी होते. त्यानंीं तें आपलें  क्रातंदशमन आपल्या शब्दातं 

व कृतींत सूवचत केलें  आहे, ग्रवथत केलें  आहे. ज्ञानदेवानंीं “वाचे बिवें कववत्व । कववत्वीं बिवें िवसकत्व । 
िवसकत्वीं पितत्त्व । स्पशम जैसा ॥” ह्या ओवींत य या पितत्त्वाचा उल्लखे केला आहे तें पितत्त्व त्याचं्या 
जीवनातं भरून िावहलें  होतें आवण म्हणून त्याचा स्पशम, त्याचा ठसा ते जें हचतीत, बोलत वा किीत त्यावि 
उमटे. “पद्मनाभ” सािखे शब्द त्याचें उदाहिण होत. 
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कमलकंद हा जलाशयाच्या तळाशीं अदृश्य असतो, त्यातूंन कमलनाल उगवनू वि येते आवण 
त्यावि कमल फुलतें. त्याप्रमाणें अव्यक्ताच्या तळाशीं तदाधािभतू सुगुप्त अक्षि पिमात्म्यापासून हें व्यक्त 
लोकपद्म उत्पि झालें  आहे. म्हणून त्या पिमात्म्याला पद्मनाभ म्हटलें  आहे. ह्या लोकपद्मांतून जो 
त्यावि वविाजमान तो पद्मसंभव (ब्रह्मा) म्हणनू प्रवसद्ध आहे. तोच या व्यक्त ववश्वाचा अवधिाता होय. 
त्याच्याचपासून ही सािी चिाचि सृवष्ट वनमाण झाली. म्हणनू या सगाला ब्राह्म सगम असें म्हणतात. ह्या सगात 
स्वतः ब्रह्मदेवाचा समावशे होत नाहीं, म्हणून तो स्वयंभ ू म्हटला गेला आहे. पद्मनाभ, पद्म, पद्मसंभव 
आवण पाद्म सगम इत्यावद प्रयोग हे एका तत्त्वदशमनाचें वनदशमन होय. अशा तत्त्वदशी कवींनाच “पदवी” 
म्हणून वदेानंीं गौिववलें  आहे. त्यानंींच देवाचीं नाना ध्यानें तत्त्वाथम लक्षनू कस्ल्पलीं आहेत. 

 
४९. अमर-प्रभु 

 
अमि म्हणजे मृत्युिवहत असे देव. देवानंा मृत्यु का ं नाहीं? कािण ते सद् रूप आहेत. सन्-वनि 

आहेत. जो सद् रूप झाला, सविि झाला, तो मृत्युंतून सुटला. अधंाि हा अभावरूप आहे, असद् रूप आहे. 
अंधाि म्हणून काहंीं वस्तु नाहीं. तो एक वस्तुशनू्य ववकल्प आहे. अंधाि म्हणजे अप्रकाश. प्रकाशाची अल्पता 
वा शून्यता म्हणजेच अंधाि. जी वस्तु नाहीं ती कशी प्रकाशणाि, प्रकटणाि? देव प्रकाशमान आहेत. कािण 
ते सद् रूप आहेत. असुि मायावी आवण अदृश्य आहेत. कािण ते असद् रूप आहेत. 

 
सत्य हें पिमेश्वि होय. त्याचे नाना आववष्काि म्हणजे अंश, देव होत. अंशाचंा स्वामी तो अंशी. 

य याअथीं पिमेश्वि हा अंशी आहे त्याअथीं तो अंशरूप सवम देवाचंा–सवम ववभतूींचा आवण अवतािाचंा प्रभ ु
म्हटला आहे. जो प्रभ ु असतो, तो आपल्या इच्छेप्रमाणें आपल्या अधीनाकंडून हवें तसें काम घेतो. 
पिमेश्विवह त्याप्रमाणें आपल्या वकिणानंा केव्हा ंपसितो, केव्हा ं गंुडाळून घेतो. तो आपले वकिण पसितो 
तेव्हा ंसगम होतो. वकिण गंुडाळून घेतो तेव्हा ंप्रलय होतो. ईश्विाचें हें प्रभतु्व जे ओळखतात ते भक्त “सगेऽवप 
नोपजायन्ते प्रलये न व्यथस्न्त च” “जगें येवोत जावोत ते अभगं जसे तसे ।” अथात अमिप्रभचूी–सद् रूपाची 
जे भस्क्त कितात तेच अमि होतात. 

 
५०. णिश्वकमा 

 
मनुष्याची ओळख त्याचें नाम, रूप, गुण आवण कमम ह्यावंरून होत असते. पिमेश्विाचीवह ओळख 

आम्हालंा त्याच्या नाम-रूप-गुण-कमावरूनच होणाि. पिमेश्विाचें कमम कोणतें? कमांतच त्याचे गुणवह 
प्रकट होत असतात. त्यावरूनच आपल्याला त्याचा पविचय व्हावयाचा. पिमेश्विाचें कमम लहान सहान 
नसणािच. हें सािें ववश्व, य याचा थागंपत्ता अद्याप लागलेला नाहीं असें हें आियममय ववश्व, पिमेश्विाची 
कृवत आहे. त्यावरूनच त्याचें ज्ञान, त्याचे सामर्थयम आवण त्याचें असंगत्व इत्यावद गुण आपण ओळखायला 
लागतों. त्याच्या त्या कमावरून आवण त्यातं प्रकटलेल्या त्याच्या गुणावधगुणावंरून आपण त्याचें नामकिण 
कितों आवण त्याच्या रूपाचीवह कल्पना कितो आवण ववनम्र होऊन म्हणतों 

 
नमोऽस्त्िनतताय सहस्रमूतथये 
सहस्रपादाणक्षणशरोरुबाहिे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते 
सहस्रकोटीयुगधाणरिे नमः ॥ 
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आवण असें म्हणनू पित ववनम्र होतों. 
 
ववश्वकमा म्हणजे हें सािें ववश्व य याचें कमम आहे तो. त्याच प्रमाणें ववश्व म्हणजे सवम काहंीं य याचंें कमम 

आहे तो असावह अथम घ्यावयाचा. 
 
या ववश्वातं आवण याच्या बाहेि जें काहंीं होतें तें सािें तोच कितो. कािण, तोच एक कता आहे आवण 

बाकीचें सािें कायम आहे. 
 

५१. मनु 
 
मनु म्हणजे मनन किणािा. आपण वनमाण केलेलें  हें चिाचि ववश्व पाहून त्याचें जीवन कृताथम कसें 

होईल, याचें मनन हचतन किणािा तो मनु. लोककल्याणाचें मनन करून लोकानंा त्यानें आदेश वदला:“मा ं
ववजानीवह । एतदेव अहं मनुष्याय वहततमं मन्ये ।” हाच वदे. यातूंनच सािे वववधवनषेध वनमाण झाले. सािीं 
शासे्त्र आवण वणाश्रमावद धमम यातूंनच वनमाण झाले. हें फाि फाि प्राचीन काळीं होऊन गेलें . त्याची जी स्मृवत 
उिली आवण प्रमादशील मानवानें ती जी आपल्या मोडक्या तोडक्या भाषेंत ग्रवथत केली, तीच आज उपलब्ध 
असलेली मनुस्मवृत म्हणावयाची. 

 
ब्रह्मा, प्रजापवत, मनु इत्यावद जे पदावधकािी आहेत, ते सािे आपण वगेवगेळे मानतों. पिंतु हीं सािीं 

भगवद् रूपें आवण भगविामेंच होत. भगवतंच ववश्वरूप कमाच्या संपादनासाठीं ववववध अहंकाि, ववववध 
उपकिणें, ववववध वक्रया होऊन आपली कममवसवद्ध आवण समृवद्ध सपंावदत आहे. हाच त्याचा ववभवूतयोग 
होय. 

 
५२. त्िष्टा 

 
त्वष्टा म्हणजे तासणािा. सुताि तासून तासून नाना बाहूल्या बनवतो. एकीला िाजा, एकीला िंक, 

एकीला ववद्वान्, एकीला मखूम, एकीला स्त्री, एकीला पुरुष अशीं ववववध रूपें आवण नामें तो देतो. त्या प्रमाणें 
पिमेश्विानें हें वैवचत्यपूणम ववश्व िवचलें  आहे, या वैवचत्र्यंपूणम ववश्वातं वैवचत्र्य वस्तुतः नामरूपाचंेंच आहे. 
सवांचें उपादान आवण वनवमत्त कािण एकच आहे, पिमात्माच आहे. एकाच वशलोच्चयातूंन वशल्पकाि 
य याप्रमाणें नाना आकाि टाकीच्या योगें वनमाण कितो त्याप्रमाणें पिमेश्विानें हें ववश्व वनमाण केलें  आहे. 
संकल्प ही त्याची टाकंी आहे आवण नामरूपात्मक हें जगत त्याची अद् भतु वशल्पाकृवत आहे. 

 
कलाकाि आपली कलाकृवत वचिंतन व्हावी म्हणून कलेचें माध्यम स्थायी स्वरूपाचें वनवडतो. 

कागद, लाकूड, माती, दगड, धातु हीं उत्तिोत्ति स्थायी अशीं माध्यमें आहेत. त्यातूंन तयाि केलेल्या 
कलाकृवत या न्यनूावधक स्थायी स्वरूपाच्या होतात. पिंतु पिमेश्विानें हें ववश्व य या माध्यमातं तयाि केलें  
आहे. तें माध्यम स्वतः ईश्विच असल्यामुळें  ही ईश्विी कलाकृवत सनातन झाली आहे. पिमेश्विाच्या 
ज्ञानाला, कलेला, सामर्थयाला तुलना नसल्यामुळें  त्याची कलाकृवतवह तशीच अनुपम उतिली आहे. 
अनन्वयालंकािाचें तें भव्य वदव्य उदाहिणच होय. 
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५३. स्र्णिि 
 

स्थववि म्हणजे अत्यन्त स्थूल. पिमेश्विाहून अवधक ववशाल, लाबं, रंुद, उंच दुसिें काय आहे? हें 
सवाियममय ववश्व, य याचा थागंपत्ता अद्याप कोणाला लागलेला नाहीं, तेंच य याचें रूप आहे, देह आहे, 
त्याच्या स्थूलतेशीं दुसऱ्या कशाची तुलना किता ंयेईल? “महतो महीयान्” मोठमोठ्याहूंनवह तें मोठें आहे. 
आकाश सवांत मोठें वदसतें, पण अशा आकाशाचा ववस्ताि य याच्या एका कोपऱ्यातं बसतो तें वकती मोठें 
म्हणावें? ववश्वाहून स्थूल दुसिें काय म्हणता ंयेईल? 

 
स्थववि पदानें ववश्वाची वदग् रूप ववशालता दाखववली. खालीं वि, आजूबाजूस कुठेंवह पहा, त्याचा 

ववस्ताि अनंत आहे. खोल पाहंू लागला ति त्यावह वदशनेें त्याची अनंतता आियममय आहे असें वदसून येईल. 
 

५४-अ. स्र्णिर )स्र्णिर धु्रि) 
 
पिमेश्विाचें हें ववश्वरूप देशतः अनंत आहे, तसेंच तें कालतः वह अनंत आहे. वतममान क्षणाच्या मागें 

पुढें पाहंू लागल्यास भतूकाळाचा आवण भववष्यकाळाचा ववस्ताि अनंतच आढळून येतो. या कालौघाचा आवद 
आवण अंत लागत नाहीं म्हणनू पिमेश्विाला स्थववि म्हणजे अत्यंत वृद्ध म्हटलें  आहे. पिमेश्विाहून अवधक 
पुिातन कोण आहे? य या ग्रह-गोलाचं्या गतीवरून आपण कालगणना कितों ते ग्रह-गोल य यानें वनमाण 
केले आहेत, त्याच्या आयुष्याची गणना कोण कशी किणाि? य या चदं्र-सूयांच्या गतींवरून आम्ही वषम-मास 
गणना कितों, ते चंद्र-सूयम वकती वळेा ंउत्पि झाले आवण वनमाले त्याची गणवत नाहीं. प्रत्येक कल्पाच्या 
आिंभीं पिमेश्वि चंद्र-सूयम, पूवमवत वनमाण कितो असें वदेानंीं म्हटलें  आहे “सूयाचन्द्रमसौ धाता 
यथापूवममकल्पयत ।” 

 
पिमेश्विाचें ववश्वरूप हें अशा प्रकािें स्थववि आवण स्थववि आहे. देशतः आवण कालतः तें अनंतच 

आहे. अनंताचें सािेच अनंत ! ही अनंत अनंतता सवांशीं दाखववणें अशक्यच. म्हणून स्थववि आवण स्थववि 
या दोन पदानंीं ती केवळ वदग्दर्णशत केली आहे. 

 
५४-ब. धु्रि )स्र्णिर धु्रि) 

 
रुव म्हणजे स्स्थि, अचल. प्रवतक्षणीं बदलणाऱ्या, पविवतमन पावणाऱ्या इथें या ववश्वातं सािें अस्स्थि 

आवण चंचलच वदसून येतें. य याला रुव म्हणतात तो रुवमत्स्याच्या पुच्छातंील तािावह अवभवजत नक्षत्राकडे 
चळत आहे, असें य योवति  ववद् म्हणतात. तात्पयम, य यातंील रुववह अरुव आहे असें हें अरुव ववश्व आहे. पण 
चंचल आवण अस्स्थि हें, जें तसें नाहीं, त्या स्स्थि आवण अचलप्रवति वस्तूची सूचना करून नाश पावत 
असतें. ती सूचना मात्र आपण घेतली पावहजे. स्थलाची वा कालाची सवम गवत कुठल्यातिी स्स्थि तत्त्वाच्या 
आधािेंच होऊं शकते. तें जें सवम गतीचें आधािभतू वनिपेक्ष स्स्थि तत्त्व तेंच रुव होय. 

 
स्थववि, स्थववि आवण रुव या नामत्रयानें पिमेश्वि हा सवमवदग् व्यापी, सवमकालव्यापी पिंतु त्या 

वदक्कालानंीं अपविस्च्छि असा सवाधािभतू कूटस्थस्वरूप आहे हें सुचववलें . 
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५५. अग्राह्य 
 
अग्राह्य म्हणजे इस्न्द्रयावदकानंीं य याचें ग्रहण होऊं शकत नाहीं असा पिमात्मा अतीस्न्द्रय असला 

तिी तो बुवद्धग्राह्य आहे. बुवद्धग्राह्य जि तो नसेल ति त्याचें भान आवण ज्ञान माणसाला कसें होईल? म्हणनू 
गीतेनें स्पष्टच म्हटलें  आहे “बुवद्धग्राह्यम् अतीस्न्द्रयम्” ऐिणींत घुसून बसलेला वहिा वहिकणीनेंच काढावा 
लागतो, त्याप्रमाणें आत्मतत्त्वाचें आकलनवह आत्मबदु्धीनेंच होऊं शकतें. याचा अथम असा झाला कीं ‘स्व’ चें 
ज्ञान स्वतःच होऊं शकतें, पितः नव्हे; आवण म्हणनू अग्राह्य म्हणजे ‘स्व’ तः ग्राह्य, ‘पि’ तः अग्राह्य असा 
अथम समजावयाचा. 

 
सािें ज्ञान ज्ञातृजे्ञय-ववभागानेंच होत असल्यामुळें  आवण ज्ञाता स्वतःच जे्ञय असल्यामुळें  त्याचें ज्ञान 

कसें व्हावयाचें? त्याचें ग्रहण कसें व्हावयाचें? अववभाय य तत्त्वाचें ववभाजन कसें व्हावयाचें? आवण य याअथीं 
ववभाजन होऊं शकत नाहीं त्याअथीं त्याचें ग्रहणवह होऊं शकत नाहीं असेंच म्हटलें  पावहजे. म्हणून पिमात्मा 
हा खिोखि अग्राह्यच म्हणावा लागतो. ह्याच दृष्टीनें उपवनषदानंीं “हेतुमत आवण सुवनवित” पदानंीं वािंवाि 
प्रवतपावदलें  आहे 

 
“णिज्ञातारुं अरे केन णिजानीयात् ।” 
 

५६. शाश्वत 
 
जें काल होतें, तें आज आहे, उद्या ंिाहणाि आहे आवण केवळ उद्याचं नव्हे ति उद्याचं्यावह उद्या ं

िाहणाि आहे, तें शाश्वत होय. पिमात्मा हा तसा आहे. अठ्ठावीस युगें लोटलीं तिी तो आपला उभाच आहे. 
वतममान क्षण आम्हालंा प्रत्यक्ष आहे. त्याचें एक टोंक म्हणजे भतूकाळ आवण दुसिें टोंक म्हणजे भववष्यकाळ 
होय. जो वतममानाला गमावतो तो भतू आवण भववष्य दोहोंचावह वनकाल लावतो. वतममान नसणें म्हणजे 
अस्स्तत्वच नसणें, य याला अस्स्तत्व नाहीं त्याला भतूकाळ कुठला आवण भववष्यकाळ तिी कसा असणाि? 
तो कालपुरुषाच्या कृपेला पािखा, कममफलापासून ववंचत िाहतो आवण शाश्वत ज्ञानफलापासूनवह ववंचत 
िाहतो. कािण वनत्यावनत्यवववकेाचा वववनयोग तो जाणत नाहीं. समथांनीं ठीकच म्हटलें  आहे : 

 
जो िंुंिंलाणस भजेल । तो सहजणिं िंळेल 
जो णनश्चळा भजेल । तो णनश्चळ णिं ॥ 
तसेंच याववषयीं पढुील सुभावषतवह प्रवसद्धच आहे. 
यो धु्रिाणि पणरत्यज्य अधु्रिुं पणरषेिते । 
धु्रिाणि तस्य नश्यन्तत अधु्रिुं नष्टमेि िं ॥ 
 

५७. कृष्ि 
 
कृष्ण म्हणजे कषमणशील. पिमात्मा सवान्तयावमरूपानें या ववश्वाला आपल्याकडे खेंचून िावहला 

आहे. केन्द्रभतू अंशी पविवधगत अंशानंा आपल्या धािणाशक्तीनें, आपल्या आकषमणबळानें खेंचून धिीत 
असतो. पिमात्मा “भवुनस्य नावभः” आहे. त्याच्यातं “अिा इव िथनाभौ” हें सािें ववश्व आवहत आहे. 
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कृष्ण म्हणजे कषमणशील कृषीवल. तोवह शते कसून अि वपकवतो आवण “वशतें वतथें भतुें” या 
न्यायानें साऱ्या जगाला आपल्याकडे पोषक िश्मींनीं खेंचीत असतो. 

 
जो शते कसतो तो वफक्कट िाहत नाहीं, त्याची चामडी िापून वनघते. म्हणून तो कृष्ण म्हणजे काळा 

coloured, tanned. 
 

५८. लोणहताक्ष 
 
लोवहत म्हणजे िक्त, लाल. लोवहताक्ष म्हणजे िक्त-नेत्र. िक्त ही जीवनाची खूण आहे. जीवन 

ओसरंू लागलें , म्हातािपण आलें , िोगानें ग्रासलें  म्हणजे शिीिातंील िक्त कमी होतें आवण शिीि वफक्कट, 
वनस्तेज होऊन त्याला मृतकळा येते. शिीिातंील ही िक्ती नखावरून आवण डोळयावंरून चटकन पािखली 
जाते. डोळा दुरूनच वदसतो. त्याच्या तेजावरून माणसाचें तेज, त्याचें तारुण्य, त्याचें आिोग्य, त्याचें 
बुवद्धमत्त्व चटकन डोळयातं भितें. म्हणून नेत्र हा सवेस्न्द्रयातं नेता बनला आहे. 

 
नेत्र शब्दाचा मुळीं नेतृत्वशाली असा धात्वथमच आहे. अवक्षन् शब्द वनिाळया धातूपासून आलेला 

आहे. अक्ष आवण अवक्षन् दोन्ही शब्द एकाच अक्ष  धातूपासून आलेले आहेत. अक्ष म्हणजे आस जसा आपल्या 
आवणातं वफित असतो तसा डोळावह आपल्या कोंदणातं सािखा डोलत असतो. म्हणूनच त्याला अवक्षन् 
म्हणजे भिभिा वफिणािा, डोलणािा म्हटलें  आहे. 

 
य याचे अवक्ष म्हणजे डोळे लाल आहेत तो लोवहताक्ष मुसमुसणाऱ्या तारुण्याचा पुतळा होय. य याला 

जिा आवण मतृ्यु वशवत नाहीं, त्याहून अवधक तरुण कोण? आवण त्याच्या डोळयाहूंन अवधक तेजस्वी सुंदि 
डोळा दुसऱ्या कोणाचा असणाि? म्हणून पिमात्मा हा लोवहताक्ष म्हटला आहे, तारुण्य हा आयुष्याचा 
सवोत्तम काळ होय. बाल्य आवण वाधमक्य दोन्ही काळातं जीवनाचें वशखि दूिच िाहतें. बाल्य आिोह आहे ति 
वाधमक्य अविोह आहे. तारुण्य वशखि आहे आवण त्याचें प्रतीक आहे लोवहत. “पाढंिे डोळे होणें म्हणजे मृतच 
होणें होय”. 

 
लोवहत म्हणजे िक्त वणम, आिोग्य आवण सौंदयम याचंें प्रतीक आहे. त्यामुळें  वैवदक ऋवष प्राथमना 

किीत ‘पुत्रो मे श्यामो लोवहताक्षो जायेत’. इथेंवह कृष्ण लोवहताक्ष ही दोन नामें जोडूनच आलीं आहेत. 
भाितीयाचं्या मतें आिक्त नेत्र श्यामल तनू ही मधुिाकृवत होय. युिोप म्हणजे सुरूप म्हटलेल्या लोकाचं्यावह 
मतें श्यामलताच आिोग्याचें व सौंदयाचें वचन्ह होय. म्हणनू युिोपीय लोक ऊन खाऊन आपला वणम िापवनू 
घेण्यासाठीं धडपडत असतात. 

 
५९. प्रतदथन 

 
प्रतदमन म्हणजे संहाि किणािा. जादुगाि आपली जादूची पोतडी उघडून अद् भतु खेळ करून 

दाखववतो आवण शवेटीं तो सवम खेळ आटोपून पित आपल्या पोतडींत सवम सावहत्य गोळा कितो. या गोळा 
किण्यालाच संहाि म्हणतात. संहाि म्हणजे हहसा नव्हे. ववश्वरूप पटाची तें घडी करून ठेवणें आहे. घडी 
उलगडणें, उलगडून ठेवणें आवण पित ती घालणें या वत्रववध वक्रयेला ईश्विाची लीला म्हणावयाचें. तींत 
ईश्वि कुठेंवह आपलें  स्वातंत्र्य गमवीत नाही. ववकािाधीन होऊन तो कोठल्यावह कमांत प्रवृत्त होत नाहीं. 
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कौषीतवक उपवनषदातं इंद्रप्रतदमन-संवाद आला आहे. त्यातं पिमात्मा इंद्र, भक्त प्रतदमनाला 
विदान देतो. भक्त म्हणतो, तंूच माझ्यासाठीं वि वि. देव म्हणतो वि य याचा त्यानें विायचा असतो, 
दुसऱ्यानें नव्हे. त्यावि भक्त म्हणतो, आम्हा ंजीवानंा तुझ्या मतें जें सवांत वहतकि असेल तें दे. आवण मग 
देव हाि खाऊन भक्तासंाठी स्वतःच वि वितो. “मा ंववजानीवह । एतदेव अहं मनुष्याय वहततमं मन्ये ।” असें 
इंद्र म्हणतो आवण प्रतदमन तोष पावतो. देव-प्रतदमनाबिोबि भक्त-प्रतदमनाची ही कहाणी मला आठवते. 
भक्ताच्या स्मिणावशवाय देवाचें स्मिण पूणम होत नाहीं. म्हणून हें स्मिण. भक्त-प्रतदमनानें आपल्या अहंतेचा 
संहाि केला आहे. ह्या आख्यावयकें त त्यामुळें  देवभक्ताचंें अदै्वत झालें  आहे. देववह प्रतदमन आवण भक्तवह 
प्रतदमन. 

 
६०. प्रभूत 

 
प्रभतू म्हणजे ववपलु. बीज हें एकटें एक असतें. तें जेव्हा ंरुजून शाखापल्लवानंीं आवण फुलाफंळानंीं 

ववस्ताि पावतें तेव्हा ंतें प्रभतू होतें, ववपलु होतें. ईश्विवह त्याप्रमाणें या ववश्वाच्या रूपानें प्रभतू झाला आहे. 
बीज जि प्रभव आवण प्रिोह पावलें  नाहीं, ति तें प्रभतू होत नाहीं. जें प्रभतू नाहीं अल्प आहे, त्यातं सुख 
नाहीं. “नाल्पे सुखमंस्स्त” “एकाकी न िमते” इत्यावद उपवनषद्-वचनातं हाच आशय व्यक्त झाला आहे. जें 
वदसतें आहे तें नाशवतं आहे. म्हणून या ववश्वाचें मूळ कािण ववश्वाहून वभि कस्ल्पलें  जातें आवण तें ब्रह्म या 
शब्दानें वनदेवशलें  आहे.तें जें ह्या ववश्वाचें बीज तें स्वस्थ न िाहता ं ववश्वाकाि का ं पावलें? याची मीमासंा 
अनेकानंी अनेक प्रकािें केली आहे. त्यातंील एक पक्ष हा “एकाकी न िमते” चा आहे आवण एकाकी ब्रह्म 
एकाकी िमूं न शकल्यामुळेंच त्यानें हा ववश्वाकाि धािण केला आहे. आवण अशा प्रकािें तें अभतू ब्रह्म प्रभतू 
झालें  आहे. 

 
एकाकी जीवनाच्या कंटाळयातूंन मुक्त होण्यासाठीं जीवाची सवम धडपड चालली आहे. त्यातूंनच 

कुटंुब, समाज आवण िाष्रें व िाष्रसंघ वनमाण झाले आहेत. कायांत प्रकट होणािे गुण कािणातं शोधाव े
लागतात. कािण “जें कायम तें धविल कीं गुण कािणाचे.” त्याप्रमाणें शोध केला असता ंब्रह्मातंच या प्रवृत्तीचें 
मूळ आढळून येतें. आनंद हा ब्रह्माचा स्वभावच आहे. त्यासाठींच तें प्रभतू झालें  आहे. आत्माववष्काि करून 
तें िमत आहे. 

 
६१. णिककुब धाम 

 
वत्र-ककुब्-धाम म्हणजे तीन वदशानंा आधािभतू असलेला. वदशा चाि, आठ, वा दहा प्रवसद्ध 

आहेत. पण तीन वदशा कोणत्या? अधि, ऊध्वम आवण मध्य या तीन वदशानंा वा स्थानानंाच तीन वदशा म्हणता ं
येईल. अथवा लाबंी, रंुदी आवण उंची हीं जीं तीन पविमाणें त्याच तीन वदशा म्हणाव्या. पिमात्मा म्हणजे मलू 
वस्तु. त्यातं सवम पविमाणें आहेत. त्या पविमाणातं वस्तु नाहीं. म्हणनू पिमात्मा हा वत्रककुब् धाम 
म्हणावयाचा. धमीच्या ठायीं धमम असतात, धमांत धमी नसतो. धमम धर्णमपितंत्र आहेत. धमी स्वतंत्र आहे. 

 
“वत्र-कुकद्-धाम” अथवा “वत्रककंुभ्” व “धाम” असे वह पाठभेद होतात. पण वत्रककुब् धाम हाच 

पाठ बिा. 
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६२. पणिि 
 
पववत्र म्हणजे पावन किणािें. दोष, पाप आवण अज्ञान दूि किणािें तत्त्व. सवम दोष आवण सवम पापें 

याचंें मूळ अज्ञान मावनलें  आहे. अज्ञान म्हणजे वस्तुस्वरूपाचें तत्त्वतः अनाकलन. समोि पडलेली वस्तु साप 
नसून दोिी आहे. असें वनःसशंय ज्ञान जोंपयंत होत नाहीं तोंपयंत मनुष्य भयभीत होऊन वडे्यासािखा वागू ं
लागतो. तो पळत सुटतो, घाबितो आवण घाबिवतो अथवा काठी घेऊन त्या दोिीलाच धोपटीत बसतो. तसें 
कितानंा इतिानंावह आवण स्वतःलावह तो अपाय करून घेत असतो. हें सवम अज्ञानजन्य कमम आहे. यथाथम 
ज्ञानाबिोबि हा सािाच खटाटोप गळून पडतो आवण मनुष्य स्वस्थ िाहतो. न वभता ं न गागंिता ंजें काय 
कतमव्य असेल तें तो स्वस्थपणें, स्वाधीनपणें करून मोकळा होतो. म्हणून म्हटलें  आहे “न वह ज्ञानेन सदृश ं
पववत्रवमह ववद्यते” दोषातूंन आवण पापातूंन मुक्त किणािें ज्ञानासािखें दुसिें काहंीं नाहींच आवण 
पिमात्म्याच्या ठायींच लेशमात्रवह दोष नसल्यामुळें  आवण सवम सद्गुण असल्यामुळें  तो पिमात्माच तें ज्ञान 
आहे. म्हणनू तोच एकमेव पववत्र म्हणावयाचा. जगातंील कोणत्यावह वस्तूच्या ठायीं वा व्यक्तीच्या ठायीं 
पिमेश्विी केवल पववत्रत्व कस्ल्पता ंयेत नाहीं. अथात व्यस्क्तमात्र सदोष आहे. वनदोष केवळ एक पिमात्माच 
आहे, आवण म्हणून तोच पववत्र. 

 
६३. पर मुंगल 

 
जो पववत्र तोच मंगल. य याच्या वठकाणीं लेशमात्रवह अमंगल नाहीं, मल, दोष, अज्ञान नाहीं, तोच 

पिम मंगल म्हणावयाचा. पववत्र आवण मंगल हे दोन शब्द जोडीनें आले आहेत. ते दोन्ही समानाथमकच 
असतील ति दोन हवचे कशाला? दोन शब्द य या अथीं वापिले आहेत त्या अथीं त्यातं काहंीं वगेळें  आवण 
वववशष्ट सागंावयाचें आहे हें उघड आहे. पववत्र शब्दानें पिमात्मा हा सवम दोषिवहत आहे असें सुचववलें  ति 
मंगल शब्दानें तो सवम शुभ गुणानंीं युक्त आहे असें सुचवायचें आहे. एक वनषेधक लक्षण आहे. दुसिें ववधायक 
आहे. 

 
पिमेश्विाचें सािें काहंीं मंगल आहे. त्याचें नाम मंगल आहे. त्याचें रूप मंगल आहे. त्याचे गुण मंगल 

आहेत. त्याचें कमम मंगल आहे. त्याचें ध्यान मंगल आहे. त्याचें कीतमन मंगल आहे. त्याची सेवा मंगल आहे. 
सािाशं कोणत्यावह ववधेनें पिमेश्विाशीं आपला संबधं जोडणें मंगल आहे. वत्रववधा म्हणा हकवा नवववधा 
म्हणा, पिमेश्विाची भस्क्त मंगल आहे. पिमेश्विाची ववभस्क्त म्हणजे पिमेश्विाचें ववस्मिण हेंच अमंगल 
आहे. हकबहुना अमंगलाचें मूळ आहे. तुलसीदासानंी म्हटलें  आहे : 

 
बहु रोग णियोगन्तह लोग हये । 
भिदुंणिणनरादर के लल ये। 
अणत दीन मलीन दुःखी णनतही । 
णजनके पदपुंकज प्रीणत नहीं । 
 
सुखातं सुखकता म्हणनू आवण दुःखातं दुःखहता म्हणून पिमेश्विाचें स्मिण किावें. सुख-दुःखाचंा 

हाच लाभ. हाच वववनयोग. हीच भस्क्त, हेंच ज्ञान, हेंच धममकमम. 
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६४. ईशान 
 
ईश , ईश आवण ईशान हे तीन शब्द एकाच धातूपासून आलेले आहेत. वतन्ही ईश्विवाचकच आहेत. 

ईश शब्द ववपलु आढळतो. ईश  आवण ईशान हे शब्द त्या मानानें तुिळक आहेत. ईश  हा हलन्त शब्द ईश्वि 
शब्दातं आवण संस्कृतातं स्वतंत्रपणें ति ईशान शब्द ईशान्य शब्दातं आवण संस्कृतातं स्वतंत्रपणें येतो. ईशान 
म्हणजे ईशनशील. चिाचिाचंा अन्तयामी म्हणून ईश्विाची सत्ता सवमत्र आवण सवमदा गाजते आहे. त्याच्या 
सते्तनें सवांना अस्स्तत्व आहे, जीवन आहे आवण त्यानें जे वस्तुमात्राला गुणधमम वदले आहेत त्याचं्या बाहेि ते 
जाऊं शकत नाहींत. अशा दुहेिी प्रकािें त्याची सत्ता या जगातं चालली आहे. ती ओळखून जे वागतात ते 
भक्त होत, ज्ञानी होत. “प्रकृतीसाविखें चालावें । पिी अंतिीं शाश्वत ओळखावें ।” या वचनातं समथांनीं हें 
िहस्य, भक्तीचें आवण ज्ञानाचें सावंगतलें  आहे. ईश्वि जें ईशन कितो तें तो पशुपालाप्रमाणें वा िाजाप्रमाणें 
हातीं दण्ड घेऊन किीत नाहीं. तो तें जगदंतयावमरूप आपल्या मायेनें किीत असतो. सवम जीव आवण जगत 
ईश्विी मायेच्या अधीन आहे. ईश्वि त्या मायेचा स्वामी आहे. सवम ववश्व ईश्विपितंत्र आहे, एक ईश्वि च 
स्वतंत्र आहे. म्हणून तोच एक ईशान, इति सािे ईवशत. 

 
६५. प्रािद 

 
प्राणनावशवाय कोणी प्राणी जगूं शकत नाहीं. वृक्ष वनस्पवत वह नाहीं. मृत पाषाण वह प्राणजीवी 

आहेत, असें म्हणता ंयेईल. वजथें म्हणून चयापचय आहे, वतथें प्राणवक्रया आहे, आवण चयापचय सृष्टीचा धमम 
आहे. असा एकवह सृष्ट पदाथम नाहीं कीं जो चयापचयातूंन मुक्त आहे. म्हणून हे सवम चिाचि पदाथम प्राणी 
आहेत असें म्हटलें  पावहजे. या सवांना ही प्राणशस्क्त कोण देतो? जो ही शस्क्त देतो तो एक पिमेश्विच 
प्राणद आहे. प्राणापान किण्याची क्षमता नसेल, ति जगातं सािा प्राण भिलेला असून वह त्याचा काहंीं एक 
उपभोग घेता ंयावयाचा नाहीं. प्राणशस्क्तशून्य वनष्प्राण होईल, वनजीव मढें होईल. 

 
प्राणद पद सहस्रातं चािदा ंआलें  आहे. तें त्याचें चौपट महत्त्व सागंतें. प्राण शब्द (१) सत्ता (२) 

शस्क्त (३) अि आवण (४) जीवन अशा चतुि  ववध अथानें आलेला आहे. पूवमपूवम उत्तिोत्तिाचें कािण आहे. 
उत्तिोत्ति पूवमपूवाचें कायम आहे. 

 
६६. प्राि 

 
प्राण म्हणजे काय? प्राण म्हणजे जीवनसूत्र. त्याच्या इशाऱ्यानें जीवाचें सािें जीवन चालतें. तो सवम 

वक्रयाचंें कािण आहे. सवम वक्रया अन आहेत, हा प्राण प्र अ अन आहे. जनन, मिण, अशन, पान, स्थान, 
उत्थान, पतन, गमन, आगमन इत्यावद सवम अन होत, वक्रया होत. प्राण त्या सवांचें कािण आहे. म्हणून तो 
प्राण. “को वा अन्यात, कः प्राण्यात यद् एष आकाश आनन्दो न स्यात” (तै. २·७) या वचनातं उपवनषदानंीं 
अन् आवण प्र अ अन् हे दोन धातु वापिले आहेत. त्यातं अन म्हणजे सवम व्यापाि आवण प्राण म्हणजे 
तदाधािभतू त्याचें कािण असें जीवन होय. पिमेश्विच सवाधाि आहे. सवम वक्रयाचंें अवधिान आहे, चालक 
आहे म्हणून तो प्राण म्हटला आहे. “प्राणः प्रजाना ं उदयत्येष सूयमः” (म.ै ६·८) “या वचनातं प्राण शब्द 
चालक या अथीं आला आहे. इथें वह तोच भाव आहे.” 
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प्राण पद तीनदा ंआलें  आहे. (१) चालकत्व, (२) पोषकत्व आवण (३) वनयामकत्व त्यानें सूवचत 
होतें 

 
६७. ज्येि 

 
य येि म्हणजे वयानें वडील. पिमेश्वि हा सृष्टीचा वपताच नव्हे, त्या वपत्याचा वह वपता आहे. सृष्टीचे 

जे प्रजापवत आहेत त्याचंा वह तो वपता आहे. सृष्टीचें मळू कािण तीन गुण होत. त्या गुणाचंी जननी प्रकृवत 
होय आवण वतचा स्वामी तो पुरुष होय. आवण पिमेश्वि या सृष्टीच्या मातावपत्याचंा प्रकृवत-पुरुषाचंा वह वपता 
आहे. म्हणनू त्याला य येि ठीकच म्हटलें  आहे. तोच एक य येि असून बाकीचे सािे कवनि आहेत. हें जग 
म्हणजे तत-सृष्ट-सृष्ट-सृष्ट आहे. ग्रामीण भाषेंत तें. त्याच्या लेकाच्या लेकाचा लेक आहे. यावरून त्याचें 
य येित्व सहज समजणािें आहे. 

 
६८. श्रेि 

 
श्रेि म्हणजे गुणानें वविि, योग्यतेनें विचढ, सवोत्तम. जगामध्यें काहंीं न्यून, काहंीं अवधक, आवण 

काहंीं समान असे तीन प्रकाि संभवतात. पिमेश्विाच्या बाबतींत जग आवण जगातंील सािे हे न्यून म्हणजे 
कमी या कोटींतच पडणाि. मग त्याच्या बिोबिीचे कुठून असणाि? अवधकाची ति गोष्टच नको ! गीतेनें जें 
म्हटलें  आहे : ‘न त्वत्समोऽस्त्यभ्यवधकः कुतोऽन्यः’ तें याच मुळें. पिमेश्विाचें वैभव अहचत्य आहे. जीव आवण 
जगत याचंा त्याच्यापुढें काय पाड? पिमेश्विाशीं दुसऱ्या कशाचीच आवण यस्त्कंवचतवह तुलना होऊंच शकत 
नाहीं. “कशी तुवळतसा ं तुम्ही प्रकट मेरुशीं मोहिी ।-” असें म्हणणें वह गौणच! मेरु आवण मोहिी यातंील 
लघु-गुरुत्व अतुलनीय असलें  तिी पिमाणु आवण पृर्थवी याचं्यातं एकच मृत-तत्त्व ववद्यमान आहे. माते्रचाच 
काय तो फिक आहे. पिंतु य याचं्या कोटीच वभि आहेत त्याचंी तुलना कशी होणाि? 

 
य येि आवण श्रेि हे शब्द जोडीनें आले आहेत. एक वयोवृद्धत्ववाचक आवण दुसिा ज्ञानवृद्धत्ववाचक 

आहे. पिमेश्वि सवावद आवण ज्ञान-स्वरूप असल्यामुळें  तोच एक य येि आवण श्रेि या पदवीस पात्र ठितो. 
 

६९. प्रजापणत 
 
प्रजापवत म्हणजे सवम प्रजाचंा, सुि, नि, वतयमक् आवद भतू-सृष्टीचा स्वामी, शास्ता. पिमेश्वि 

भतूमात्राच्या ठायीं वात्सल्य ठेवनू या ववश्वाचें पालन आवण पोषण किीत असतो. ववश्वातं “जसें कंमम तसें 
फळ” असा न्याय लावनू तो ववश्वाचें शासन किीत आहे. यातंच त्याचें प्रजापवतत्व म्हणजे प्रजापालन 
सामावलें  आहे. तसें तो जि न किील, ति त्याच्यावि वैषम्य आवण नैघृमण्य इत्यावद आिोप येतील. 
ईश्विाच्या या सवमभतू-साम्य आवण सवमभतू-वात्सल्य इत्यावद गुणाचंें अनुकिण करून िाजे लोक या 
भतूलावि िाय य करंू शकतात. िाजेच काय प्रत्येक जणच असें िाय य करंू शकतो. कुटंुबातं, समाजातं, 
िाष्रातं आवण िाष्रसंघातं याच गुणाचं्या बळावि िाय य चालंू शकतें. िाय य म्हणजे स्वैि हहसा नव्हे. िाय य 
म्हणजे प्रजावत्सलता होय. तेंच प्राजापत्य वा प्रजापवतत्व. जगातं असें जें प्रजापवतत्व वदसून येतें तें सािें 
त्या पिमेश्विाचें आहे. यावगेळें  जें काहंीं िाय य नावंानें चालतें तें िाय य नसून त्याय य आहे. आवण प्रत्येक जण 
त्याचा त्याग किायला धडपडत असतो. 
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आपल्याकडे िाम हा आदशम िाजा म्हणनू प्रवसद्ध आहे. कािण तो पिम प्रजावत्सल होता, 
प्रजावप्रयवचकीषुम होता. मायबापाप्रमाणें स्वसुखवनिवभलाष होऊन त्यानें हें प्रजावात्सल्य केलें . आपल्यालाच 
एकट्याला िाजपद का ं असें त्याला वाटे. िघुकुलातं सवम चागंलें  आहे पण ही वडील भावालाच िाय य 
देण्याची िीत काहंीं बिी नाहीं, अशी त्याची तक्राि होती. िामाचें िाय य नसून प्राय य होतें. म्हणूनच तो एक 
िाजा झाला. 

 
७०. णहरण्यगभथ 

 
“वहिण्यगभमः समवतमतागे्र, भतूस्य जातः पवतिेक आसीत” अशी श्रुवत आहे. तद्नुसाि वहिण्यगभम 

म्हणजे सृष्टीच्या आिंभीं उत्पि झालेला वतचा स्रष्टा ब्रह्मदेव होय. 
 
त्याचबिोबि पुढील पद जें भगूभम तें वह त्याच्या जोडीनें वाचल्यास सूयम आवण पृर्थवी याचंा वनमाता 

असा अथम प्रतीत होतो. सूयमच सुवणम होय आवण भ ू ही अवणम होय. आवण हीं दोन्ही एकाच पिमेश्विानें 
वनर्णमलीं आहेत. त्याचेच ते गभम होत. सूयम आवण पृर्थवी हीं या सवम प्रजेचीं मातावपतिें आहेत. सूयम िेतोधा आहे, 
पृर्थवी धाविणी आहे. सूयाचा वणम तेजाचा म्हणनू सुवणम आहे. आवण पृर्थवीचा वणम मातीचा म्हणून वनस्तेज, 
काळपट आहे. आम्ही सािी प्रजा पृर्थवीनें धािण केलेलों आवण वाढवलेलों असलों तिी आम्ही भवूमपुत्र नाहीं, 
मृज्जात नाहीं, आम्ही देवपुत्र आहों तेजोजात आहोंत आवण म्हणून 

 
“तत् सणितुर  िरेण्युं भगो देिस्य धीमणह ।” 
(िरिीय तें सणित्यािंें तेज देिािंें ध्यातसूुं ।) 
 

७१. भू-गभथ 
 

भ-ुगभम म्हणजे भवूम हा य याचा गभम आहे, य याचें अपत्य आहे, तो पिमात्मा. ही सािी जीववनकाय 
भवूम, सवम जीवाचंें आश्रयस्थान असलेली भवूम, पिमेश्विानें वनमाण केलेली आहे. वतच्या अंकावि सवम जीव 
जन्मले, वाढले आवण वतथेंच ववसावले आहेत. अशी ही पृर्थवी जनकजननी-जननी आहे. “जननी 
जन्मभवूमि स्वगादवप गिीयसी” असें भगवान् िामचंद्रानंीं जननी आवण जन्मभवूम याचंें गौिव गाइलें  आहे. या 
भमूातेच्या बाबतींत वस्तुतः ते दोन्ही गौिव-ववषय एकच झाले आहेत. ही भमूाताच आम्हा ं सवम जीवाचंी 
जननी आहे आवण जन्मभवूम वह आहे. य या तेजाचें आम्ही पुत्र आहों तें वचद्घन पिमात्मतत्त्व अव्यक्त आवण 
म्हणून दूिचें आहे. पण वजनें आम्हालंा जन्म वदला, वजच्या अंगावि आम्ही वाढलों, बागडलों आवण वजथें 
ववसावंलों, ती ही भमूाता आम्हालंा प्रत्यक्ष आहे. तत्त्वतः वतचें स्थान जिी डावें असलें  तिी व्यवहािातं तें 
उजव्याहून उजवें आहे. म्हणूनच ती “स्वगादवप गिीयसी” म्हटली आहे. म्हणूनच “सहस्र ंतु वपतॄन् माता 
गौिवणेावतविच्यते” असें मनूनें म्हटलें  आहे. म्हणूनच भगवान् कृष्णानें इंद्रमख बंद करून गोवधमन-पूजा 
लावनू वदली आहे. 

 
७२. माधि 

 
मा म्हणजे लक्ष्मी, लोकमाता, वतचा जो धव म्हणजे पवत तो माधव. माधव शब्दानें जगाचीं माता-

वपतिें एकदम स्मिली आहेत. माधव शब्दातं ‘मा’ चें महत्त्व ववशषे आहे. मा-ख्यात धव तो माधव होय. 
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माधव म्हणजे मधुकोश. तो पिमात्मा सवम माधुयाचा वनवध आहे. मधमाश्या जशा फुलाफुलातूंन मध 
गोळा किायला धडपडत असतात, तशा सवम प्रजा त्याच्याच शोधासाठीं, त्याचा लवलेश आस्वादण्यासाठीं 
धडपडत आहेत. 

 
पिमात्मा सवममधुि आहे. त्याचें नाम मधुि, त्याचें रूप मधुि, त्याचे गुण मधुि, त्याचें कमम मधुि. तो 

मधुिावधपवतच आहे. आवण म्हणून “मधुिावधपतेिवखलं मधुिम्” आहे. मधुि म्हणजे इस्न्द्रयवप्रयच नव्हे ति 
इस्न्द्रयद्वािा हृदयवप्रय. म्हणजेच सत्यं वशव ंसुंदिम्. नुसता रूपसुंदि सुवचि वप्रय होत नाहीं. नुसता गुण-
सुंदि वह सुवप्रय होत नाहीं. तसेंच जो रूपगुणसुंदि आहे तो वचत्रभतू असल्यास त्या आभासानें शावंत, पुवष्ट, 
तुवष्ट व्हायची नाहीं. म्हणनू एकसमयावच्छेदेंकरून सत्य ं वशव ंसुंदिम् तेंच संपूणम सुंदि होय आवण त्यानेंच 
संतृस्प्त होते. पिमात्माच असा संपूणम आहे. म्हणनू संत गातात-“रूप पाहता ंलोचनीं । सुख जालें  वो साजणी 
॥ तो हा ववठ्ठल बिवा । तो हा माधव बिवा ॥ 

 
७३. मधुसूधन 

 
मधु-सूदन म्हणजे मधुनामक दैत्याला ठाि किणािा. देवाचीं हीं सहस्राववध नामें “गौणावन” आवण 

“ववख्यातावन” अशीं आहेत. मधु-सूदन हें नाम वह तसेंच असलें  पावहजे. पिंतु हा मधु कोण? मधु-
कैटभापंैकीं? कणमवमश्राचा मुलगा म्हणून त्याचा उल्लखे आहे, पण तेवढ्यावरून त्याचा पिाक्रम काहंीं कळत 
नाहीं. कोणतातिी एक िाक्षस देवशत्रु होता एवढेंच समजावयाचें. पण हें नाम गौण म्हणजे गुणवाचक घेतलें  
म्हणजे त्याचा पिाक्रम कळतो. िाक्षस हे कामरूप म्हणजे हवें तसें रूप घेणािे आहेत. खिें म्हणजे काम हेंच 
त्याचंें रूप आहे. जीवाला भलू पाडून त्याचा फडशा पाडण्यासाठीं तो काम नाना मोहक रूपें घेऊन येतो. 
पिंतु जागतृ अंतिात्मा त्याला ओळखून काढतो आवण त्या त्या रूपातं त्याचा वनकाल लावतो. हेंच 
मधुसूदनत्व होय. भगवान् नुसता मधुसूदन नाहीं, तो मधु-कैटभावि म्हणून वह प्रवसद्ध आहे. हा कैटभ कोण? 
कामाचा सखा क्रोध. भगवान् कामाबिोबि त्याची छाया जो क्रोध, त्याचा वह वनकाल लावत असतो. असा हा 
जो मधुसूदन तोच कैटभावि होय. 

 
७४. ईश्वर 

 
ईश्वि म्हणजे ववश्ववनयंता. या संपूणम ववश्वाचें शासन किणािा सवमशस्क्तमान्. कतंु, अकतंु, अन्यथा 

कतंु सामर्थयम असलेला असा तो आहे. असें सामर्थयम दुसिीकडे कुठेंच पाहायला वमळत नाहीं. सवम जीव हे 
अनीश्वि आहेत. त्याचं्या वठकाणीं ईश्विाचें सामर्थयम कुठून असणाि? ते सवमतोपिी असमथम आहेत. म्हणनू 
त्याचंा अवधकाि केवळ ईश्विाची अनन्यभावानें भस्क्त किणें एवढाच आहे. जगाची िचना किता ंयेणें ही गोष्ट 
तिी जीवाला अशक्यच आहे. तो अव्यापािेषु व्यापािच होईल. अशा तऱ्हेचा अव्यापािेषु व्यापाि ववश्वावमत्रानें 
करून पावहला म्हणतात. अथात तो त्याला जमला नाहींच! पिंतु यातं जीवाचें काहंीं वबघडत नाहीं. न का ं
किता ंयेऊं नये? आपले मनोववकाि, आपले देहधमम त्याला का ंआविता ंयेऊं नयेत? वतथें वह वबचािा हाि 
खातो आवण तेंच खिोखि दुःखाचें कािण आहे. त्यासाठीं वह त्याला ईश्विालाच शिण जावें लागतें. 
ईश्विाच्या कृपेनेंच तो त्यातं फावतो. ईश्विाचें असें सामर्थयम य याच्या लक्षातं आलें  तो त्याला का ंन भजेल? 
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७५. णिक्रमी 
 
जो ववक्रम कितो तो ववक्रमी. जगद् िचना हा पिमेश्विाचा ववक्रमच होय. काहंीं वह दुसिें उपादान 

नसतानंा आवण दुसिीं काहंीं उपकिणें नसतानंा त्यानें ही ववश्विचना कशी केली? अशा तऱ्हेच्या अडचणीला 
दुसिा कोण अनीश्वि तोंड देऊं शकेल? ववश्विचना करून त्यातं त्यानें धमाची स्थापना केली आहे. 
धममवविोधीतत्त्वाचंें आवण सत्त्वाचंें त्यानें शमन केलें  आहे. हा वह पिाक्रम अद् भतु आहे. त्याच्या सते्तच्या 
ववरुद्ध कोणी वकतीवह प्रबल प्रवतदं्वद्वी उभा िावहला, तिी त्याला त्यानें लीलया नेस्तनाबूद केलें  आहे. आवण 
अशा प्रकािें सज्जनाचंें पवित्राण साधलें  आहे. सत्याचाच अखेि ववजय होतो हें त्यानें वािंवाि शावबत केलें  
आहे. हा त्याचा पिाक्रम अनावद कालापासून आजतगायत चालतच आला आहे. सताववरुद्ध उठलेल्या 
असताची हाि ठिलेलीच आहे. आवण हा पिाक्रम पिमेश्वि काहंींएक न किताचं किीत असतो. असा 
अनायास ववजय दुसिा कोणी जीव वमळवूचं शकत नाहीं. मग तो केवढावह का पिाक्रमी असेना. असें 
असल्यामुळें  पिमेश्विासािखा ववक्रान्त पिमेश्विच होय. िामदासानंीं म्हटलें  आहे “केल्यानें होत आहे िे” 
पण हा समथांचा (िामदासाचंा) समथम असा समथम आहे कीं त्याच्या बाबतींत न केल्यानेंच होत आहे! 

 
७६. धतिी 

 
धन्वी म्हणजे धनुधमि. भगवान् ववष्णचूें शृगंापासून बनववलेलें  शाङ्गम  धनुष्य प्रवसद्ध आहे. िामाचें 

कुदंडाचें बनलेलें  कोदंड प्रवसद्ध आहे. तोवह धन्वीच. ववष्णुचाच अवताि तो. जुन्या काळीं शस्त्रास्त्रामंध्यें 
हळंूहळंू ववकास होत गेला आहे. आजवह तो चालूच आहे. प्रथम मनुष्य पशूप्रमाणें नखदंतायुध होता. निहसह 
हा त्याचा प्रवतवनवध आहे. त्यानंति पिशु आला. पिंतु पिशु हें शस्त्र आहे. त्यापेक्षा ं धनुबाण हे अवधक 
प्रभावशाली अस्त्र वनमाण झालें . ह्याचें प्रवतवनवध पिशुिाम आवण धनुधािी िाम होत. जुन्या काळीं येथपयंतच 
प्रगवत झाली होती. म्हणून धन्वी म्हणजे धनुधािी हा अग्रणी, मोठा समथम योद्धा, मोठा िणवीि गणला जाई. 
आवण म्हणून तें पिाक्रमाचें वचह्न देवाला बहाल किण्यातं आलें . आता ं त्याच्या हातीं अणुगोलच द्यावा 
लागेल. कािण मानवाच्या ववकासाची मजल तेथपयंत पोहचली आहे. “यदिः पुरुषो भववत तदिास् तस्य 
देवताः” या न्यायाप्रमाणें “यच्छस्त्रः पुरुषो भववत तच्छस्त्रास् तस्य देवताः” असें म्हणणें युक्त आहे. 
महाभाितकालीं मानव-संस्कृवत धनुबाणापयंत ववकवसत झाली होती. म्हणून त्यावळेच्या नामस्मिणातं 
धन्वी हें नावं येणें स्वाभाववक आहे. एिव्हीं, य याच्या सकंल्पमात्रें हें जग उदय आवण अस्त पावतें त्याला 
खिोखि कुठल्या शस्त्राची गिज आहे? तो वनःशस्त्रच, सशस्त्रास्त्राहून सशस्त्र आहे. त्याला कुठल्याच शस्त्राची 
गिज नाहीं. मानवानें आपल्या हौसेसाठीं त्याला नाना शस्त्रानंीं सजववलें  आहे इतकें च. 

 
७७. मेधािी 

 
मेधा म्हणजे प्रज्ञा. या प्रजे्ञचे अंति  ज्ञान आवण बवहि  ज्ञान असे दोन मुख्य भाग आहेत. चेतना, 

अवधान, स्मिण, ग्रहण, धािण, कल्पन इत्यावद बवहि  ज्ञानाचे ववववध पलूै आहेत. अशी मेधा य याला आहे तो 
मेधावी होय, वनव्वळ बहुगं्रथ धािण किणािा नव्हे. य यानें हें सवाियममय ववश्व वनमाण केलें  त्याच्या 
मेधाववतेचा आणखी पुिावा तो काय पावहजे? 
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मेध आवण मेधा शब्द याचंी कुळी एक आहे. मेध म्हणजे यज्ञ किता ंकिता ंयेणािें जे बुवद्धपाटव तें 
मेधा होय. गाधंीदृष्ट नई तालीमचा हा वैवदक आधाि होय. कमानें बुवद्ध उत्पि होत नाहीं. पण बुद्धीचें शोधन 
होऊन वतचें पाटव प्रकट होतें. ती वनि  मल उज्जवल सुंदि होते. अथात मेधा म्हणजे कममकुशल ज्ञान. 

 
‘ईश्वि ववक्रमी धन्वी मेधावी’ हा अनुक्रम जणू ं ईश्वित्वाची व्याख्याच सुचवीत आहे. 

ईश्वित्व=ज्ञानअसाधन-सामर्थयम. 
 
धन्वी आवण मेधावी ही जोडी “यत्र योगेश्विः कृष्णो यत्र पाथो धनुि  धिः” या श्लोकाचें स्मिण करून 

देते. सामर्थयाचीं तीं दोन अपविहायम अंगें होत. 
 

७८. णिक्रम 
 
“त्रीवण पदा ववचक्रमे” अशी श्रुवत आहे. तद्नुसाि उत्पवत्त, स्स्थवत आवण लय या तीन म्हणजे 

बहुववध पदानंीं य यानें हें ववश्व क्रवमलें  आहे, आटोपलें  आहे, तो पिमात्मा ववक्रम होय. तोच वत्रववक्रम या 
नावंानें वह प्रवसद्ध आहे. 

 
अवदवतपुत्र वामनच वत्रववक्रम झाला आहे. आवदत्य प्रथम बाल रूपानें वक्षवतजावि येतो तेव्हा ं तो 

वामन म्हणजे ठेंगणा असतो. त्यावळेीं त्याच्यापढुें अधंकाि-सम्राट बवल उभा असतो. पुढें तो मध्याह्नीं 
डोक्यावि चढतो आवण वामनाचा वत्रववक्रम बनतो. तो उंच होतो त्यावळेीं अधंकािसम्राट भईु-सपाट डोकें  
नमवतो आवण अक्षिशः वत्रववक्रमाचा चिण वशिोधायम करून त्यासिशीं पाताळातं जातो. अंधकािरूप सावली 
वह पददळीं येते आवण स्वगम-पृर्थवीचें साम्राय य प्रकाशमय देवानंा पित कितो तो. पाताळातं दृ वष्टआड झाला 
म्हणजे हळंूहळंू आवदत्य वह देवकायम करून अस्तनीं खालीं येतो आवण शातं होतो. हा त्याचा वतसिा क्रम, 
वतसिा चिण, म्हणावयाचा. असुििाज अंधकाि आवण अवदवतपुत्र प्रकाश याचं्यातील हें युद्ध सनातनच आहे. 
प्रत्यह तें होत आहे. 

 
७९. क्रम 

 
ववक्रम म्हणजे वववशष्ट तीन पदें क्रमणािा. पण क्रम म्हणजे कोणतीं वह वववशष्ट पदें नव्हे ति सवम 

सामान्य क्रमण किणािा. गाडींत बसलेला मनुष्य बसलेला असला तिी तो सािखा क्रमण किीत असतो, 
स्थलातंि किीत असतो. तें स्थलातंि गाडीच्या योगें होत असतें. तसें सवम सृष्टीचें क्रमण कालक्रमानें सतत 
होत आहे. तुम्ही बसा कीं वनजा तुमचें क्रमण प्रवतक्षणीं होत आहे. मागच्या क्षणाचे तुम्ही या क्षणाला नाहीं 
आवण या क्षणाचे पुढच्या क्षणाला नाहीं. हा अववित क्रम कालरूप पिमात्म-शक्तीनें चालला आहे. सृष्टीची 
उत्पवत्त स्स्थवत आवण लय हा वह क्रमच आहे. सृष्ट पदाथाचें जनन, मिण आवण पनुजमनन हा वह क्रमच आहे. 
जीवाचंा बधं-मोक्ष वह तोच. असा हा पिमात्मा क्रमाक्रमानें सवांना सवम अवस्थासं पोंचवनू कालक्रमण किीत 
आहे म्हणून तो क्रम. 
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८०. अनुिम 
 
उद् ियुं तमसः पणर 
ज्योणतः पश्यतत अत्-तरम्  । 
देिुं देििा सूयथम्  
अगतम ज्योणतर  उत्-तमम्  ॥ 
 
या मंत्रातं उत उत ति आवण उत तम हीं पदें आलीं आहेत. त्यातं उत्तम पद वश्लष्ट आहे. उत्तम 

म्हणजे सवोच्च तसें सवमश्रेि वह. सूयोदयाच्या वळेीं नैश तमाच्या मार्थयावि पाय देऊन वि आलेल्या 
बालसूयाचें वनिीक्षण किीत, त्यानंति उत्तिोत्ति चढत जाणाऱ्या त्याच्या हबबाचें अनुदशमन किीत, मध्याह्नीं 
तळपणाऱ्या सवम देवाचंा देव असणाऱ्या त्या सहस्रिवश्म सूयाला आपण जाऊन पोंचूंया–असें या मंत्रातं 
संकस्ल्पलें  आहे. हा आवधभौवतक अथम झाला. त्याचा आवधदैववक आवण आध्यास्त्मक अथम अनुक्रमें घ्यावयाचा 
आहे. ते अथम वह मंत्रातंील उद् उत ति आवण उत तम पदानंीं सुचववलेच आहेत. पण इथें ति पिमात्म्याला 
अनुत्तम म्हटलें  आहे! तो वगेळा नाहीं. जो उत्तम तोच अनुत्तम. उत्तम खालून वि पाहतानंा, अनुत्तम वरून 
खालीं पाहतानंा. अनुत्तम म्हणजे य याहून उत्तम, विचढ कोणी नाहीं तो. अथात तोच उत्तम होय. 
पिमेश्विाहून य येि श्रेि वविि कोण आहे? म्हणून तो अनुत्तम म्हटला आहे. वस्तुतः अनुत्ति असा शब्द हवा. 
पण त्या शब्दाचा वगेळा अथम होईल असें वाटून कीं काय अनुत्तम म्हटलें . वस्तुतः सवम जीव अनुत्तम आहेत. 
पिमेश्वि उत्तम आहे, अनुत्ति आहे. जो उत्तम तो अनुत्तम कसा होणाि? म्हणून अनुत्तम म्हणजे अनुत्ति 
समजावयाचें. 

 
८१. दुराधषथ 

 
दुिाधषम म्हणजे अधृष्य. य याच्याशीं सलगी किता ंयेत नाहीं असा. पिमात्मा अव्यक्त-स्वरूप आहे. 

त्यामुळें  त्याच्याशीं कोणी धृष्टता करंूच शकत नाहीं. पिक्याचा मुळीं वतथें लागच नाहीं. तो केवळ स्वसंवदे्य 
आहे. त्यामुळें  तो दुिाधषम आहे. 

 
आईशीं पविचयच नव्हे सलगी असते. त्यामुळें  वतचा अनादि घडतो. बापाशीं पविचय असला तिी 

सलगी होत नाहीं. त्याच्याशीं सवम व्यवहाि जिा दुरून आवण जपूनच होतात. त्याचा अनादि होत नाहीं. 
व्यक्तीशीं सलगी केल्याबद्दल आवण त्यातूंन अनादि घडल्याबद्दल अजुमनाला क्षमा मागावी लागली आहे. 
शकंिाचायांच्या पुढील कवनातं सववनय समपमण आहे, पण सलगी नाहीं, धृष्टता नाहीं. अववनय नाहीं. 

 
सत्यणप भेदापगमे नार् तिाहुं न मामकीनस् त्िम्  । 
समुद्रो णह तरड्गः क्विंन समुद्रो न तारड्गः ॥ 

(षट्पदी) 
 
पिमेश्विाच्या जवळ सगळेच जाऊं शकतात–पापी आवण पुण्यशील, सज्जन आवण दुजमन. पण 

त्याच्याशीं सलगी आवण धृष्टता कोणीच करंू शकत नाहीं. अंधकाि सूयाशीं सलगी आवण धृष्टता काय 
किणाि? पण वकिण वह करंू शकत नाहीं. तो वह सववनय समपमणच करंू शकतो. 
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८२. कृतज्ञ 
 
कृत म्हणजे आकृत, व्यक्त. तें जो जाणतो तो कृतज्ञ. पिमेश्वि जो सवान्तयामी तो चिाचि प्रत्येक 

घटनेला, प्रत्येक व्यक्तीला, जाणतो; कािण त्याच्याच अध्यक्षतेखालीं सवम घडत असतें. गीतेनें म्हटलेंच 
आहे– 

 
“मयाध्यके्षि प्रकृणतः सूयते सिंरािंरम् ” 

–गी. ९·१० 
 

तसेंच आणखी म्हटलें  आहे– 
 
“िेदाहुं समतीताणन ितथमानाणन िंाजुथन । 
भणिष्याणि िं भूताणन माुं तु िेद न कश्चन ॥” 

गी. ७¿२६ 
 
पिमेश्वि, कृत-ज्ञ आहे, पण कोणतें वह कृत, म्हणजे चिाचि भतू, त्याला जाणत नाहीं. कािण तो 

स्वतःच ववज्ञाता आहे. तो जे्ञय होऊं शकत नाहीं, जड होऊं शकत नाहीं. “ववज्ञातािं अिे केन ववजानीयात” 
असें श्रुवत कंठ-िवानें सागंत आहे. 

 
लौवकक अथानें वह तो कृतज्ञ म्हणजे उपकृतज्ञ आहेच; भक्तानें केलेलें  अल्पवह बहु मानणािा 

आहेच. द्रौपदीचें पत्र, गजेन्द्राचें पुष्प, शबिीचें फल, िंवतदेवाचें तोय ग्रहण करून तो धाला आहे आवण 
उत्तम गवत देता झाला आहे. 

 
सवांतयामी असल्यामुळें  पिमात्मा जीवाचें केलेलें  सवम पणु्यापणु्य जाणत असतो. त्यावह अथानें तो 

कृत-ज्ञ म्हणजे वृत्त-ज्ञ आहे. 
 

८३. कृणत 
 
आ-मूलचूल सवम वृक्षाकाि जसें बीजच होय, तसा हा ववश्वाकंाि वह पिमात्म-स्वरूपच आहे. जी जी 

कृवत ती ती सािी कत्याची आकृवत होय, व्यस्क्त होय. संकल्प वक्रया कमम हा सवम कत्याचाच ववस्ताि होय. 
आवण कता य या अथीं एक पिमात्माच आहे त्या अथीं सवम कृवत वह त्याची आहे. कृवतमात्र त्याचें रूप आहे. 
म्हणून तो कृवत. 

 
वसद्धीचें साधन कृवत आहे. पिमात्म्याचा संकल्प वह कृवतच आहे. ज्ञान्याचा वाक्य-ववचाि, योग्याचा 

वचत्त-वनिोध, भक्ताची नवववध भस्क्त हीं सवम कमेंच होत. कममयोग्याचें स्वधमाचिण ति उघडच कमम आहे. 
सािाशं, साधनमात्र कमममय आहे, कृवतरूप आहे. पिंतु ह्या कृतीचाच जे वनषेध व वनिोध कितात ते 
वनवृवत्तग्रस्त नैकृवतक होत. नैकृवतक म्हणजे घातकी, आत्मघातकी. गीतेनें ह्यानंाच अयज्ञ म्हटलें  आहे 
आवण अशा यज्ञहीन जनानंा हा लोक वह फळत नाहीं, मग तो पिलोक कुठला? असा वनरुत्ति किणािा 
प्रश्न केला आहे. “नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम”-गी. ४-३१. कृतीचा अनादि म्हणजे 
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पिमेश्विाचाच अनादि होय. कृवतरूप पिमेश्विाला आपली सुकृवत समपूमन जीव वसवद्ध वमळवतो. 
“स्वकममणा तमभ्यच्यम वसहद्ध ववन्दवत मानवः” –गी. १८·४६ 

 
८४. आत्मिान् 

 
आत्मवान् म्हणजे आत्ममवहम्यानें संपि. जीव हा आत्मरूपच आहे. पण अज्ञानानें तो आपल्याला 

भलतेंच काहंींतिी समजून बसला आहे. त्यामुळें  दीन झाला आहे. मेंढ्याचं्या कळपातं सापंडलेल्या 
हसहशावकाप्रमाणें तो हसहगजमना ववसरून बें बें किीत आहे. जेव्हा ं वपता हसह त्याचा कान धरून त्याला 
सागंतो कीं लेका तंू मेंढरंू नाहींस, हसह आहेस! माझ्यासािखा हसह आहेस! पहा! आवण असें म्हणून 
हसहगजमना कितो आवण त्याला वह किायला लावतो, त्यावळेीं शावकाचें वनजरूपाववषयींचें अज्ञान दूि 
होऊन त्याला आत्मप्रतीवत येते. असा आत्मप्रत्ययसंपि जो झाला तो आत्मवान् होय. असा प्रत्यय जोंपयंत 
येत नाहीं, तोंपयंत जीवाचें दैन्य वह सित नाहीं. जीव आवण वशव यामंधील फिक एवढाच. वशव हा सदैव 
आत्मवान् आहे, आत्मप्रत्ययसंपि आहे ति जीव वमर्थयावभमानानें स्वमवहम्यापासून च्युत झालेला आहे. 
य याक्षणीं त्याचा वमर्थयावभमान गळेल, त्याक्षणीं तो आत्मवान् होईल. होईल म्हणजे पूवीं नसलेला नव्यानें 
होईल असें नव्हे, ति असलेलाच जणूं होईल. “तो आत्मभतू होईल, आत्मीभतू होणाि नाहीं. तो ब्रह्मभतू 
होईल, ब्रह्मीभतू होणाि नाहीं. “अभतूतद् भाव े स्च्वः” त्याला लागणाि नाहीं. दारु भस्भीभतू होतें. कािण 
दारु म्हणजे लाकूड आधीं आहे, त्याहून भस्मावस्थेंत वभि झालें  आहे. जें नव्हतें तें झालें  आहे. तसें इथें 
नाहीं. जें आहे तेंच आहे. पण नव्यानें उपलब्ध झालें  आहे, प्रतीत झालें  आहे इतकें च. आत्मा सवमच आहेत, 
पण आत्मवान् एक पिमात्माच आहे. जो वनिंति आत्म-प्रत्यय-संपि आहे, तो वनिंति “स्व े मवहस्म्न” 
प्रवतवित आहे. 

 
८५. सुरेश 

 
सुि म्हणजे देव. प्रकाशाचे प्रवतवनवध. वजथें वजथें प्रकाश आहे, वतथें वतथें सुितत्त्व आहे. काजव्यातं 

प्रकाश आहे, तािकें त प्रकाश आहे, चंद्रातं प्रकाश आहे आवण सूयांतवह प्रकाश आहे. प्रकाशकत्वामुळें  हे 
सािेच देव आहेत. पिंतु हे सवम देव अंशभतू आहेत. अंशी पिमात्मा आहे. त्याच्याच प्रकाशानें हे सवम प्रकाशत 
आहेत. त्यामुळें  पिमात्मा हा सवम सुिाचंा ईश म्हटला आहे. गीतेंत म्हटलेंच आहे :— 

 
यद् आणदत्यगतुं तेजो जगद् भासयतेऽणखलम्  । 
यच् िंतद्रमणस यच् िंाग्नौ 
तत् तेजो णिणद्ध मामकम्  ॥ गी. १५-१२ 
 
हा आवधभौवतक प्रकाश झाला, त्याच्या अनुग्रहकािी अवधदेवता सूक्ष्मति आहेत आवण त्याचंें 

आध्यास्त्मक स्वरूप पिमात्म्याच्या ठाईं केस्न्द्रत झालें  आहे. भौवतक प्रकाश बाह्य वस्तु प्रकावशत कितो 
आवण तो जड आहे. पिंतु त्याचा उद् गम वववभि देवतापंासून असूनं त्या चेतन आहेत आवण त्या सवम चेतन-
ववशषेाचंें जें वनर्णवशषे चेतन तें वचद् घन अध्यात्म होय आवण तोच सुिेश. तोच देवावधदेव भगवान् ववष्ण,ु जो 
अंतबाह्य सवमच प्रकावशत कितो. गीतेंत म्हटलेंच आहे — 
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यर्ा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नुं लोकणममुं रणिः । 
के्षिुं के्षिी तर्ा कृत्स्नुं प्रकाशयणत भारत ॥ 

गी. १३·१३ 
 
कृत्स्न म्हणजे नखवशखातं आवण अंतबाह्य. 
 

८६. शरि 
 
शिण म्हणजे थािा, वनवािा. जीव वदवसभि धडपड कितो आवण िात्रीं थाऱ्यास, वनवाऱ्यास येतो. 

वतथें त्याच्या देह-मनः प्राणासं ववसावंा वमळतो. तो वनभमय आवण वनहित होऊन वतथें सुखानें पहुडतो. सवम 
जीवाचंें असें जें पिम ववश्रामधाम आहे, वजथें पोंचून त्याचे जन्मोजन्मीचे सािे अपमान, दुःख आवण दैन्य 
नाहीसें होतें आवण तो पिमानन्दाचा धनी होतो, तें म्हणजे पिमात्मा होय. इति शिणें हीं अशीं नाहींत. 
म्हणून केवळ एक तोच पिमात्मा, शिण म्हणावयाचा. इति जीं कोणतीं शिणें आहेत तीं सािीं अवनत्य आवण 
म्हणून दुःखरूप आहेत. त्यामुळेंच स्वगाचें सुखवह सुळाविचीच पोळी होतें. वतनें कोणाच्या तोंडाला पाणी 
सुटेल? एखादी वस्तु वनत्य आहे म्हणूनच ती सुखावह होईल, असें वह नाहीं. संसाि शाश्वत झाल्यास काय 
तो सुखावह होईल? उलट तो अशाश्वत आहे, हा त्याचा मोठाच उपकाि होय. जें वनत्य वह आहे, सुखरूप 
वह आहे, तें जि पिकें  असलें  ति मनुष्याला त्याच्यासाठीं कष्ट सायास पडतील. पिंतु तें जि आत्म-अवभि 
असेल ति अयत्नलब्ध होईल आवण तेंच खिें शिण होय. सवांतयामी पिमात्मा हा तसा आहे. म्हणनू तो 
शिण. 

 
बुद्ध मेला, संघ गेला, धमम पिागंदा झाला त्याला शिण जाणाि कसें? बुद्ध य याला शिण गेला तो 

सवांति  यामीच सवमशिण्य होय. 
 

८७. शमथ 
 

कृ कि  मन्, धृ धि  मन्, वृ वि  मन् तसा शृ शि  मन् शब्द साधला आहे. कमम म्हणजे काम, धमम म्हणजे 
यज्ञ, वमम म्हणजे वचलखत, तसें शमम म्हणजे कल्याण, सुखकि गोष्ट. जें जें सुखावह तें तें भगवद् रूप आहे. 
आवण सुखावह काय आहे? जें जें दुःखरूप आहे त्याचा त्याग. शमम शब्द हाच त्याग, हाच दुःख-ववयोग 
सूवचत कितो. असा दुःखववयोगाचा उद्योग किता ंकिता ंशवेटीं जें वनष्पि होतें तें आत्मरूपच शमम होय. 
तवदति सािें अनात्म, अवनत्य, दुःख होय. पण हें जीवाच्या लक्षातं एकाएकीं येत नाहीं. तो सुखाचे प्रयोग 
किीत िाहतो. त्या प्रयोगातूंनच त्याला सुख म्हणून कवटाळलेल्या देह-गेह-स्नेहाचा दुःख म्हणनू त्याग 
किीत किीत अखेि स्वरूपाशीं येऊन थाबंावें लागतें आवण वतथेंच त्याला शमम लाभतें. 

 
८८. णिश्वरेता 

 
पिमेश्वि ववश्विेता आवण ववश्वयोवन दोन्ही वह म्हटला आहे. या ववश्वाचें वनवमत्तकािण आवण 

उपादान कािण तोच आहे, ववश्वाचा वपता आवण माता तोच आहे. ववश्विेता, शब्दानें त्याचें बीजप्रदत्व वर्णणलें  
आहे. ववश्वयोवन शब्दानें त्याचें ववश्वमातृत्व वनरूवपलें  आहे. मूल आई-बाप दोहोंचें वह असतें. पिंतु तें नावं 
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वपत्याचेंच लावतें. कािण त्याच्याच बीजाचें तें असतें, त्याचेंच तें सिस असतें. तसें ववश्व हें पिमेश्विाचें 
सिस आहे, प्रकृवत त्याची माता भलें  असो. गीतेंत म्हटलेंच आहे 

 
मम योणनर  महद् ब्रह्म तन्स्मन् गभं दधाम्यहम्  । 
सुंभिः सिथ-भूतानाुं ततो भिणत भारत ॥ 

गी. १४-३ 
 
अथात पिमेश्वि धाता आहे आवण प्रकृवत धाविणी आहे. हें चिाचि सािें ववश्व त्याचें संतान आहे. 

तथावप त्या संतानानें आपण मृतजात नसून अमृतजात आहों, “अमृतस्य पुत्रः” आहों हें ववसिता ंकामा नयें. 
त्यानें हें सदैवच स्मिलें  पावहजे —सकाळींच नव्हे–कीं “तद् ब्रह्म वनष्कलमहं न च भतू-संघः” 

—शकंिाचायम : प्रातःस्मिण. 
 

८९. प्रजाभि 
 
प्रजाभव म्हणजे या नानाववध जीवसृष्टीचा उदय. स्वदेज, अंडज, जिायुज आवण उद् वभज ज अशा 

चाि जीव-खाणी मावनल्या आहेत. या चतुि  ववध प्रजा अथवा मानवातंील ब्राह्मण, क्षवत्रय, वैश्य, शूद्रावद 
चतुर्णवध प्रजा. साऱ्या पिमेश्विापासून उत्पि झालेल्या आहेत. त्या पिम पुरुषापंासून प्रकट झाल्या आहेत. 
म्हणून पिमेश्वि प्रजाभव म्हटला आहे. 

 
वकत्येक शब्द वनत्य-बहुवचनी असतात. जसे वसकता, अक्षता इत्यावद. प्रजा शब्दवह तसाच वनत्य-

बहुवचनी आहे. कािण, एका कणानें वाळू होत नाहीं. अक्षता म्हटल्या कीं त्या बहुच असावयाच्या. एक 
दाणा कधीं अक्षत म्हटला जात नाहीं. त्याच प्रमाणें ही जीवसृष्टीवह एका खाणीची वा वणाची असत नाहीं. ती 
नानाववध आवण असंख्य अशीच सदैव वदसून येते. म्हणनू प्रजा शब्द हा वनत्य बहुवचनी आहे. पिमेश्वि अशा 
ह्या बहुववध प्रजाचंा उद् भव आहे. 

 
सवम प्रजाचंा पिमेश्विच एक वपता असल्यामुळें, कोणीवह दुसऱ्याहून आपण श्रेि आहों, असें म्हणता ं

कामा नये. कािण सवांचें मळू एकच आहे. सवम शवेटीं त्याच्यातंच ववलीन व्हावयाचे आहेत. म्हणनू त्यावह 
दृष्टीनें सवम वनर्णवशषेच होत. मध्यंतिीं नाना रूप-गुण-कमांची जी उपावध, जीवा-जीवातं भेद किते, ती 
मृगजळाप्रमाणें वनमूमल पण सान्त अशी मध्येंच, भासत असते. वतनें आपण भ्रातं होता ं कामा नये आवण 
“सवमभतू-वहते िती” पासून च्युत होता ंकामा नये. मशक आवण महर्णष समदुष्टीनें पावहले पावहजेत. 

 
समुं पश्यन् णह सिथि समिन्स्र्तमीश्वरम्  । 
न णहनस्त्यात्मनात्मानुं ततो याणत पराुं गणतम्  ॥ 

गी. १३-२८ 
 
बन्धुत्व केवळ मानवातंच मयावदत िाहंू नये तें जीवमात्रापयंत वभडवलें  पावहजे. हकबहुना जीवाजीव 

ववचाि ओलाडूंन गेलें  पावहजे. 
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९०. अहर  
 
अहि  म्हणजे वदवस. अहोिात्र वमळून होणािा कालखंड. संवत्सिरूप कालचक्राचा एक दातंा. 

कालाश्वाला आमच्या जीवनाचा िथ जंुपला आहे. आवण तो अवविाम वनिंति धावत चालला आहे. जे त्यातं 
अप्रमाद आवण ध्यान याचं्या योगें आरूढ होतात त्याचंी सुखयात्रा होते. ते अहन् (अहि  चेंच एक रूप) म्हणजे 
अन्-आत्महन् होत. जे प्रमादी ते िथाबिोबि फिफटले जातात, िथचिणतळीं तुडवले जातात, ते आत्महन् 
होत. ह्याच अहोिावत्ररूप शुक्लकृष्ण गवत होत. “शुक्लकृष्णे गती ह्यतेे जगतः शाश्वते मते । एकया 
यात्यनावृहत्त अन्ययाऽऽवतमते पुनः ॥” गी. ८-२६ “वनत्य नवा दीस जागृतीचा” असें झालें  पावहजे. असें जे 
जाणतात ते अहोिात्र-वतेे्त कालोपासक होत. कालात्म्या पिमेश्विाचें कृपावलोकन त्यानंाच लाभतें. 

 
अहि  या नामाचीं अनेक रूपें आढळतात. अह, अहन् अहस्, अहो, अहः, अह्न. प्रावतपवदक या 

दृष्टीनें अहि  पेक्षा ंकदावचत अहन् च योग्य म्हणावें लागेल, पूवाह ण, मध्याह न, सायाह न, अह नाय इत्यावद 
शब्दातं अहन् चें च दुसिें अकािान्त रूप अह न बहुप्रचवलत वदसतें. द्वादशाह, पुण्याह इत्यावद शब्दातं न 
गळाला आहे. 

 
‘नाय ंहस्न्त न हन्यते’ गी. २-१९ हें लक्षण लक्षनू वह अहन् हें नाम पिमात्म्याला सुयोग्यच म्हटलें  

पावहजे. अथात धातू ववचािानें वह अहन् हें रूप वचन्त्य आहे. 
 
हन् धातूचें अकिण रूप मानायचें नसल्यास अह (५ प.) धातू पासून अह अहन् अह्न शब्द आले असें 

म्हणता ंयेईल. अह्नोवत, व्याप्नोवत इवत अहः वा अहन्. 
 

९१. सुंित् सर 
 
संवत सि म्हणजे ऋतुचक्र. सवम ऋतंूचें एक आवतमन. तें समवत सितें. वजथून वनघतें वतथें बिोबि 

त्याच वळेीं येऊन पोंचतें. म्हणून तें संवत सि म्हणावयाचें. वत्सि, संवत सि, पविवत सि हीं सवम वषाचीं नावें 
होत. जें १२ मासातं (३६५ वदवसातं) पूणम होतें तें संवत सि, जें त्याहून कमी मासातं (वदवसातं) पूणम होतें तें 
वत्सि आवण जें त्याहून अवधक मासातं पूणम होतें तें पविवत्सि होय. ३० वदवसाचंा सामान्य मास आवण १२ 
मासाचंें वषम, ह्या सामान्य वा सवममान्य गवणतानें ३६० वदवसाचंें वषम होतें. म्हणनूच आपलें  वतुमळ वा वृत्त ३६० 
अंशाचंें कस्ल्पलें  गेलें . ह्या वत्सिवृत्ताचा एक अंश म्हणजे वदवस आवण अशा वदवसरूप सवम अंशाचंें वमळून 
बनलें  तें संवत्सिरूप वृत्त. हें कालसंयतं्रातंील एक चाक होय. कल्प, युग, संवत्सि, मास, पक्ष, वदन आवण 
घवटका, पळें, ववपळें इत्यावद त्या संयंत्रातील लहान-मोठीं चाकें  होत. या सवांचें अव्यक्त चेतन पे्रिक तें 
कालतत्त्व होय. सूयात्मा सवंत्सि हा त्याचा प्रवतवनवध होय. जे वदनचया, ऋतुचया इत्यावद कालोपासना 
किीत नाहींत ते कालवश होऊन ववनाश पावतात. जे कालानुसिण कितात ते काल-कृपेस पात्र होऊन 
जीवनातं सुखलाभ करून घेतात. हें सवम संवत्सिफल होय. 

 
९२. व्याल 

 
व्याल म्हणजे सपम, व्याल म्हणजे हत्ती. इथें व्याल म्हणजे सपम असा अथम सवंनकषानें प्रतीत होतो. 

“अहः संवत्सिो व्यालः” या चिणातं सवम शब्द काल-वाचक वदसतात. म्हणून व्याल म्हणजे काळ-सपम असा 
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अथम वनष्पि होतो. या सपाचें नावं शषे वा अनन्त. हा सपम सृष्टीचा ग्रास करून शषे िाहतो म्हणनू शषे. सवांचा 
अंत झाला तिी हा शषे िाहतो, म्हणून अनन्त. पिमात्म्याची ही कालशस्क्त त्या शस्क्तमंताला आपल्या 
अंगावि धािण किते. नव्हे, शस्क्तमंत हा आपल्या शक्तीवि पहुडला असतो. जो सवाधाि त्याला दुसिा 
आधाि कोणता? तो “स्व ेमवहस्म्न” प्रवतवित असतो. पण या काल-शक्तीला सपम का ंम्हणावयाचें? कािण 
सपाप्रमाणें तो अलवक्षत सपमटत येऊन ग्रासत असतो, तो सपाप्रमाणे अवनमेष, अतंवद्रत असतो. तो 
सपाप्रमाणें कात टाकून सदैव नवा, ताजातवाना िाहतो. सपाप्रमाणें तो अमृतपायी, अमि आहे. या आवण 
अशा अनेक सपम-गुणामुंळें  काल हा व्याल म्हटला आहे. काल-व्याल म्हणजे पिमेश्विाची संहािशस्क्त होय. 
शक्तीहून शस्क्तमतं वगेळा आवण उत्तम असून प्रत्यक्षातं दोन्ही एकरूपच होत. वव ववशषेेण ववववधम्, आ 
वनियेन, अलवत भषूयवत इवत व्यालः. सपम हा ववशषे करून शोवभवतं वदसतो म्हणून वह तो व्याल म्हटला 
आहे. मृत्यु हा पुष्कळदा ंअवतशय आकषमक रूपानें जीवानंा आपल्याकडे खेंचीत असतो. 

 
संत नानकाचंें वचन आहे : “काल व्याल जो पऱ्यो डोले मुख पसािे मीत । िे मन िाम सों कि प्रीत 

॥” – काळ-सपम जबडा पसरून अिे तुला वगळायला टपून बसला आहे. तेव्हा ं हे मना, तंू िामाची भस्क्त 
कि. 

 
९३. प्रत्यय 

 
पिमात्मा हा प्रत्यय म्हणजे प्रतीवतस्वरूप आहे. ज्ञान जें जे्ञयज्ञातृववभागानें होतें तें बाह्य असतें. पिंतु 

प्रत्यय हा अभेदानें होतो. त्यातं जे्ञय आवण ज्ञाता अवभिच असतात. म्हणून पिमात्मा हा प्रत्ययस्वरूप होय. 
ज्ञस्प्तमात्र होय. 

 
बाह्य ज्ञान वह वस्तुतः प्रत्यय-स्वरूपच असतें. रूप नेत्राच्या वाटें दशमनेंवद्रयाप्रवत येतें आवण 

नेत्रवतंाला रूपाचें ज्ञान होतें म्हणजे त्याचा प्रत्यय होतो. ववषयाचा ववषयी ‘प्रवत’ हा जो ‘अय’ तोच प्रत्यय 
होय आवण त्यालाच ज्ञान म्हणून म्हणतात. 

 
अशा प्रकािें बाह्य ज्ञान आवण आत्मज्ञान याचं्या ज्ञानवक्रयेंत फिक नाहीं. फिक फक्त ज्ञान-ववषयातं 

आहे. ही जी ववषयवनिपेक्ष ज्ञस्प्त, केवल ज्ञस्प्त, तोच वस्तुतः प्रत्यय होय आवण तोच केवल-स्वरूप 
पिमात्मा होय. म्हणूनच त्याला प्रत्यय म्हणावयाचें. 

 
९४. सिथदशथन 

 
सवमदशमन म्हणजे सवमसाक्षी. पिमात्मा हा का सवांची हेिवगिी किणािा आहे? नाहीं. तो हेिवगिी 

किीत नाहीं, पण कोणती वह गोष्ट त्याच्या नजिेंतून, त्याच्या जावणवेंतून, सुटंूच शकत नाहीं. कािण तो 
सवांचा अंतयामी आहे. मी आपल्यालाच कळंू न देता ंकाहंीं किणें शक्त नाहीं. मी जागृतींतील सवम व्यापाि 
जावणवनेेंच किीत असतो. स्वप्नाचंावह मीच द्रष्टा होतों. सुषुप्तीचें सुख वह मीच अनुभवतों आवण म्हणतों, 
काय छान गाढ झोंप लागली होती ! सािाशं, मी म्हणवणािा अंतयामी वतन्ही अवस्थाचंा साक्षी आहे. 
म्हणूनच तो सवम-दशमन म्हटला आहे. हवििदं्रानें हें सवम-सावक्षत्व ओळखून आपण स्वप्नातं प्रवतश्रतु केलेलें  
दान प्रत्यक्षातं, जागृतींत वनवावहलें . तो स्वप्नातं वह खोटें बोलत नाहीं असें हवििदं्रासािख्याववषयीं आपण 
ववधान किीत असतो. य याला सवांतयामी पिमेश्विाचें सवम-सावक्षत्व पटलें  तो मला कोणी पाहत नाहीं 
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म्हणून पाप कसें किील? तो पापाचा ववचाि वह मनातं आणूं शकणाि नाहीं. कािण, पिमात्मा सािें पाहत 
आहे–काय वक्रया, काय सकंल्प ! 

 
९५. अज 

 
अज म्हणजे न जन्मणािा, अथात जन्माबिोबि येणािे सवम ववकाि वह न पावणािा, असा पिमात्मा. 

जन्मतो तो जन्तु होय, जीव होय. जायते अस्स्त वधमते ववपविणमते जीयमते वा अपक्षीयते आवण नश्यवत वा 
वम्रयते हे जे जन्मावद वन मिणान्त षड्भाव ते जन्मणाऱ्या जीवाला लागू होतात. जो जन्मच पावत नाहीं त्या 
पिमात्म्याला नव्हे. पिमात्मा असा अज आवण अववकाि आहे. 

 
अजाुं एकाुं लोणहत-शुक्ल-कृष्िाुं 
बह्ीः प्रजाः सृजमानाुं सरूपाः । 
अजो हे्यको जुषमािोऽनुशेते 
जहात्येनाुं भुक्तभोगाुं अजोऽतयः ॥ 
 
असा अज शब्द जीवाच्या (आवण आत्म्याच्या) ववषयीं उपवनषदानंीं वापिला आहे खिा. पण तो 

लक्षणेनेंच घ्यावयाचा आहे. अज जो पिमात्मा त्याचे अंगभतू जीव आवण प्रकृवत वह लंक्षणेनें अज आवण अजा 
म़्टलीं आहेत. प्रकृवत ही पिमात्म्याची शस्क्त आहे, जीव हा अंश आहे. गुळाची गोडी आवण गुळाचा िवा 
गुळाहून वभि म्हणता ंयेत नाहीं. 

 
९६. सिेश्वर 

 
जगातं अनेक ईश्वि आहेत, स्वामी आहेत. कोणी जनेश्वि, कोणी वनेश्वि, कोणी भवुनेश्वि. पण 

सवेश्वि एक पिमेश्विच आहे. तो सवम ईश्विाचंा ईश्वि आहे. तो भतू भववष्य वतममान या वतन्ही काळाचंा, अधो 
मध्य ऊध्वम या वतन्ही लोकाचंा आवण जागृवत स्वप्न सुषुस्प्त या वतन्ही अवस्थाचंा स्वामी आहे. कतंु अकतंु 
अन्यथाकतंु समथम असा तो सवमसमथम सवेश्वि आहे. पिमेश्वि सवेश्वि आहे, कािण तो वनजेश्वि आहे, 
सवांचा अंतयामी आहे. अंतयामी रूपानें तो सवांचा शास्ता आहे. जगत-शासकाचंा वह शास्ता आहे. सवम 
शासक आपल्या बदु्धीला अनुसरून शासन किीत असतात. पण त्या बुद्धीचे शासन कोण कितो? “यो बदेु्धः 
पितस्तु सः” जो बदु्धीच्या पलीकडे वतचा अवधपवत बसला आहे, तोच वतचें शासन किीत असतो म्हणनू तो 
पिमात्मा सवेश्वि म्हटला आहे. अथात सवेश्वि म्हणजे सवम ईशन तत्त्वाचंा ईश्वि, शास्त्याचंा शास्ता. 

 
९७. णसद्ध 

 
य यानंीं वसवद्ध म्हणजे अलौवकक सामर्थयम अवणमा गविमा लवघमा इत्यावद संपावदलें  आहे, त्यानंा 

वसद्ध म्हणतात. पिंतु हें सामर्थयम अलौवकक असलें  तिी अद् भतु नव्हे. ईश्विाला हें आवण ह्याहून वह अवचन्त्य 
असें सामर्थयम आहे. खिी वसवद्ध म्हणजे मोक्षवसवद्ध होय. इति साऱ्या वसवद्ध म्हणजे आडनावंाच्या. 

 
ती खिी वसवद्ध य यानंा सहज-प्राप्त असते ते वसद्ध होत. त्यासाठी य यानंा प्रयास किावा लागतो, ते 

साधक होत. जगातं एका पिमेश्विाववना वसद्ध कोण म्हणता ंयेईल? तोच एक वसद्ध आहे. बाकी सािे जीव 
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साधकच होत. त्यानंाच गौिवानें आवण भववष्यद्-वृत्तीनें वसद्ध म्हटलें  जातें इतकें च. त्याचं्या साधकतेची खूण 
म्हणजे त्याचंा देह होय. ते साधक नसते, ति त्यानंा देहाची गिजच नसती. देह आहे तोंवि साधना शषे 
आहेच, उिलीच आहे. प्रयाणकालीन साधना तेवढ्याचसाठीं सावंगतली आहे. पिमेश्विाला अशी काहंीं 
साधना किावी लागत नाहीं. म्हणून तो वसद्ध; आवण तोच वसद्ध. 

 
९८. णसणद्ध 

 
वसवद्ध म्हणजे सफलता. कोणत्या वह प्रकािची सफलता म्हणजे वसवद्धच होय. आत्मा सत्यसंकल्प 

आहे. म्हणनू तो जो जो ध्यास घेतो तो तो सफल व्हावा असा त्याचा प्रयत्न असतो आवण त्यातं त्याला 
सफलता वमळते. ही सवम वसवद्धच होय. अवंतम वसवद्ध जी मोक्षवसवद्ध वतचेच अंश म्हणजे ह्या सवम उच्चावच 
मनोिथ-वसवद्ध होत. कािण ह्या सवम वसवद्ध जीवाला वासनामुक्त होण्यात मदत किीत असतात. प्रत्येक 
वसवद्ध ही वस्तुतः वासना-तानवरूपच असते आवण वततक्या अशंानें ती मोक्षवसवद्धच म्हटली पावहजे. म्हणून 
वसवद्धमात्र भगवत स्वरूपच होय. अथात वासनातानव हीच वसवद्ध असून तेंच पिमात्मस्वरूप होय. 
पिमात्म्याला कशाचीच वासना नसते, कामना नसते. त्याला काहंींएक वमळवावयाचें असत नाहीं. तो पूणम-
काम, स्वयंतृप्त असतो. हीच वसवद्ध. गीतेंत म्हटलेंच आहे भगवतंानें : 

 
“न मे पार्ान्स्त कतथव्युं णिषु लोकेषु चकिंन नानिाप्तुं अिाप्तव्यम्  ।” गी. ३-२२ 
 

९९. सिाणद 
 
सवावद म्हणजे सवांचें मूळ, ववश्वमूल. पिमेश्वि ह्या सवाचें मूळ आहे. पण त्याचें मूळ वगेळें  नाहीं. 

मुळाला मूळ कुठलें? मुळाला प्रिोह, स्कंध, शाखा, पल्लवावदच असावयाचें. हें सवम दृश्य त्याचा ववस्ताि 
आहे, तो ह्या दृश्य ववस्तािाचें अव्यक्त मूळ आहे. म्हणून तो सवावद. हें सवम सावद आहे. ह्या सवांचा तो आवद 
आहे, पण स्वतः तो अनावद आहे. सवावद असल्यामुळें  तो सवांना पूय य आहे, सवांचें तो मातृस्थान आहे, 
वपतृस्थान आहे, गुरुस्थान आहे. पिमेश्वि सवावद आहे म्हणजे सवम आवदभतू कािणाचंा कािण आहे, या सवम 
कािणाचंी मावलका गीतेनें अशी वदली आहे: 

 
अन्नाद् भिन्तत भूताणन पजथतयाद् अन्नसुंभिः । 
यज्ञाद् भिणत पजथतयो यज्ञः कमथ-समुद् भिः ॥ 
कमथ ब्रह्मोद् भिुं णिणद्ध ब्रह्माक्षर-समुद् भिम्  । 

गी. ३-१४, १५ 
 

कोणतीवह मावलका घ्या, वतचा आिंभ अक्षि पिमात्म्यापासूनच व्हावयाचा. 
 

१००. अच्युत 
 
अच्युत म्हणजे स्वरूपापासून, स्वभावापासून, स्वधमापासून केव्हावंह न ढळणािा. वनत्य-शुद्ध-बुद्ध-

मुक्त हें आहे त्या अक्षि ब्रह्माचें स्वरूप. त्यापासून तें केव्हावंह च्युत होत नाहीं, त्यामुळें  त्याला अच्युत 
म्हणावयाचें. सुवणाच्या लगडीचे अलंकाि बनववले तिी सुवणम हें सुवणमच िाहतें, त्यातं काहंींच वभित्व 
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म्हणजे नानात्व येत नाहीं. हें जें अववकृतत्व तेंच अच्युत तत्त्व होय. ज्ञानेश्विानंीं हें अच्युत तत्त्व ह्याच 
दृष्टातंानें असें माडंलें  आहे : 

 
णिश्वालुंकारािें णिसुरे । 
जरी आहाणत नाना आकारें । 
तरी घणडले एकें  णिं भाुंगारें । परब्रह्में ॥ 
 
हा वस्तुतः पविणाम नसून वववतमच आहे. सुवणम अववकृतच िाहत असल्यामुळें  ह्याला पविणाम का ं

म्हणावें? अलंकाित्वरूप नानात्व हें नामरूपात्मक असल्यामुळें  तें वववतमरूप वमर्थया होय. दुधाचें दही हा 
पविणाम म्हणता येईल, पण सोन्याचा अलंकाि हा वववतम होय. कािण वतथें सुवणमरूप वस्तु अववकृतच 
िाहते. तसें ववश्वाकािासकट ब्रह्म हें अववकृत आहे, अच्युत आहे. 

 
शतक दुसरें 

 
१०१. िृषाकणप 

 
वृषाकवप हा एक वैवदक शब्द आहे. हा शब्द ववश्वावमत्र शब्दाप्रमाणें प्रथम पदातंीं दीघम झाला आहे. 

म्हणजे तो “वृषि असौ कवपि” असा कममधािय समास आहे आवण त्याचा अथम होतो नि कवप वा कवपपुंगव. 
सृष्टींत वनिवनिाळया योनींत जे सामर्थयमशाली, नेतृत्वशाली, थोि थोि प्राणी आढळले त्यानंीं मनुष्याचें वचत्त 
नेहमींच वधूेन घेतलें  आहे. हसह, व्याघ्र, गजयूथप, वृषभ, तुिंगम, हविणयूथप म्हणजे काळवीट इत्यावद 
पशु, कोवकळ, हंस, मोि, गरुड इत्यावद पक्षी याचं्या ऐटदाि व्यस्क्तमत्त्वानें प्रभाववत झाला नाहीं असा कोण 
आहे? याचं्याचप्रमाणें कवपपुगंवानें वह मानवाचें मन मोहून घेतलें  असल्यास नवल नाहीं. मानवाकृतीशीं 
वनकटसाम्य असलेला तो स्वच्छंद शाखामृग मानवाला आवडला; तो त्याला इतका आकषमक वाटला कीं, 
त्यानें तें नावं देवाला देऊन टाकलें  ! 

 
ग्राम्य जीवनाचा त्याग करून अिण्यवास, कंदमूल-फलाशन इत्यावद धमाचिणामुळें  तपस्व्याचा तो 

आदशम आहे. अथात धमासाठीं कवपवत आचाि किणािा तो वृषाकवप. हा तत्पुरुष समास झाला. अशा तऱ्हेचें 
धमाचिण किणािा पिमात्म्याहून महान् तपस्वी दुसिा कोण आहे? म्हणून पिमात्मा वृषाकवप. त्या अव्यक्त 
पिमात्म्याचा प्रवतवनवध म्हणून अस्ग्न वह वृषाकवप म्हणून ओळखला जातो. तो वह आिण्यक आवण 
धडपडणािा आहे. तो वनातं वसतो, सवम पाश जाळून मोकळा होतो. सतत आपलें  वनजधाम जो सूयम त्याचें 
स्मिण िाखून त्याशीं संगत होण्यासाठीं तो वविही उसळत असतो, धडपडत असतो य वाला रूपानें. 

 
१०२. अमेयात्मा 

 
व्यक्तमात्र पविच्छता आहे, मेय आहे. पिमात्मा हा तसा व्यक्त नसल्यामुळें  तो अमेयात्मा म्हटला 

आहे. द्रव्य म्हटलें  का, त्याला नाम रूप गुण कमम लागलेंच. मग तें द्रव्य सूक्ष्मावतसूक्ष्म का असेना, तें 
पिमाणरुूप असलें  तिी त्या पिमाणलूा विील सवम उपावध लागलेच म्हणून समजा. ह्या सवम समुच्चयालाच 
व्यस्क्त म्हणावयाचें. म्हणूनच उपवनषदानंीं ब्रह्माचें वणमन कितानंा अच्छाय अनणु इत्यावद द्रव्य-गुण-वक्रया-
वनषेधाची भाषा वापिली आहे आवण त्याला वनगुमण ठिववलें  आहे. अथातच त्याला कोणतेंवह वक्रयापद लागू ं
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शकत नाहीं. वाणीनें त्याचें वणमन आवण मनानें त्याचें मनन होऊं शकत नाहीं. तसें झाल्यास तो “मेय” 
होईल, तो शब्दाच्या आवण मननाच्या पकडींत येईल. पिंतु तो ति अमेयात्मा आहे. कोठल्यावह प्रकािें त्याचें 
मान होऊं शकत नाहीं. उपवनषदानंीं म्हटलेंच आहे “यतो वाचो वनवतमन्ते अप्राप्य मनसा सह”. 

 
१०३. सिथयोग-णिणनःसृत 

 
आपल्यास जगाचें ज्ञान आपल्या पचं ज्ञानेंवद्रयाचं्या ‘योगें’ होत असतें. हाच ववषयेंवद्रयसंयोग होय. 

असल्या कोणत्यावह ववषयेंवद्रययोगापासून पिमात्म्याचें ज्ञान होत नाहीं. म्हणनू तो सवमयोग-वववनःसृत 
म्हणावयाचा. इस्न्द्रयें बाह्य किणें, वाणी बाह्याबाह्यकिण, आवण मन व बुवद्ध हीं अन्तःकिणें होत. अस्ग्न, 
ववदु्यत, सोम आवण सूयम ह्या त्याचं्या अवधिात्री देवता मावनल्या आहेत. त्याचं्या योगें पिमात्म्याचें आकलन 
होत नाहीं. म्हटलेंच आहे–“न तत्र सूयो भावत न चन्द्रतािकाः । नेमा ववदु्यतो भास्न्त कुतोऽयमस्ग्नः ॥ ह्या 
कोणावह प्रकाशकाचं्या पकडींत तो वनगुमण पिमात्मा येत नाहीं म्हणनू तो “सवमयोगवववनःसतृ” होय, सवम 
पकडींतून वनसटलेला होय. पाऱ्याचा िवा वचमटीत धिता ं येत नाहीं. धिताचं तो वनसटतो. तसा हा 
पिमात्मा कोणत्यावह पकडींत पकडला जात नाहीं. पकडला कीं वनसटलाच तो ! असा हा पिमात्मा वनसटू 
आहे. 

 
योग म्हणजे आत्मलाभाचे उपाय. तद्द्वािा वनष्पि होणािा म्हणून वह पिमात्मा सवमयोग-वववनःसतृ 

म्हणता ंयेईल. 
 

१०४. िसु 
 

“वजथें य याचें धन, वतथें त्याचें मन” अशी म्हणच आहे. धन म्हणजे जीवनाधाि होय. पुत्रगधी 
द्रोणानें अश्वत्थामा जीवनाधाि मावनला होता. त्यामुळें  अश्वत्थामा मेला असें कळताचं जगण्यातं काहंीं अथम 
नाहीं असें समजून त्यानें आपलें  जीवन संपववलें . अशाच प्रकािें नाना जीव आपल्या आपल्या आवडीप्रमाणें 
आपआपलें  धन कल्पीत असतात आवण त्यासाठीं जगत आवण मित असतात. ही जी प्रत्येकाची आंतविक 
अनपहायम आवड आवण कल्पना ती पिमेश्विच होत असतो. तद्द्वािाच जीवाला सुख आवण समाधान लाभत 
असतें. तद्द्वािाच तो उच्चावच वसवद्ध वमळवीत असतो. कान्होपात्रा, हपगला यावह अशाच प्रकािें वसद्ध 
झाल्या. जीवाच्या वववभि आवडी व कल्पना यानंा अनुसरूनच त्याचें जीवनमागम, साधन आवण वसवद्ध 
आकािल्या आहेत. जीवाचें सवमस्व य यातं वसलें  आहे तो त्याचा वसु म्हणावयाचा. 

 
तसे सवमसामान्य अष्टावसु प्रवसद्धच आहेत. य याचं्या योगें वसवत सुखावह होते आवण य याचं्या ववयोगें 

ती दुष्कि होते, त्या अष्ट वसूतं वह अस्ग्न हा प्रधान होय. कािण त्याच्या योगेंच जंगलातं माणसाला वास्तव्य 
किणें शक्य झालें  आहे. ववषािी वायु, व्याघ्रावद हहस्र श्वापदें आवण थंडीवािा याचं्यापासून वनवािा अग्नीनेंच 
वदला आहे. पिंतु अग्नीचें हें बाह्य रूप झालें . त्याचें आतंविक रूप म्हणजे क्रतु वा जीवाचा सकंल्प होय 
आवण तोच त्याचा वसु. 
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१०५. िसुमना 
 
जीव हा वसुमना म्हणजेच संकल्पात्मा आहे. “श्रद्धामयोऽयं पुरुषः” गी. १७·३ असें म्हटलेंच आहे 

गीतेनें. पिंतु हा संकल्प आला कोठून? तो पिमात्म्यापासूनच आला आहे. य याचें मूळ पिमात्म्यातं सापंडत 
नाहीं असें काहंीं एक या जगातं मुळीं नाहींच. म्हणून मलूतः पिमात्मा हा संकल्पात्मा आहे आवण त्याचमुळें 
जीववह संकल्पात्मा झाला आहे. अंति इतकें च कीं, ईश्वि सत्य-संकल्प आहे आवण जीव अनीश्वित्वामुळें 
मोघसंकल्प आहे. मोघाशा मोघ-कमाणो मोघज्ञाना ववचेतसः । िाक्षसीं आसुिीं चैव प्रकृहत मोवहनीं वश्रताः ॥ 
गी. ९·१२ 

 
मोघत्वाचें कािण जीवाची मूढता होय. ती वजतक्या अंशानें कमी होईल वततकी वसवद्ध, वततकी 

सफलता अवधक. याचाच अथम झाला, संपूणम आत्मशुवद्ध म्हणजेच संपूणम वसवद्ध. य याच्यांत संकल्पाची आग 
नाहीं, तो मुदा माणूस होय. पिमात्मा वजन्दावदल आहे. ही अपिंपाि वनत्यनूतन सवृष्ट त्याची संकल्प-स्फूर्णत 
आवण पूर्णत होय. 

 
पािशाचं्या झेंद अवसे्तातं याशीं तुल्य असा वहुमना शब्द आला आहे. स चा ह किण्याची लकब 

त्याचंी प्रवसद्धच आहे. वसन्धुस्थान=वहन्दुस्थान, सुित=हुित, असुि=अहुि इत्यावद शब्द त्याच लकबचेे 
वनदशमक होत. 

 
१०६. सत्य 

 
सत आवण सत्य एकच. तथावप, दोन शब्द य याअथीं आहेत त्याअथीं त्यातं काहंीं ववशषे वह असलाच 

पावहजे. तो ववशषे असा म्हणता ंयेईल. सत म्हणजे कूटस्थ-वनत्य आवण सत्य म्हणजे त्याला लक्षून केलेला 
सिळ व्यवहाि, नीतीचा, न्यायाचा व्यवहाि. पिमेश्वि सत-स्वरूप आहे म्हणजे तो कूटस्थ-वनत्य आहे. 
आवण त्याचे कायदे सत्य आहेत, अपविवतमनीय आहेत. जो त्यानंा अनुसिेल तो सिळ मागानें त्या सत्याला 
पोंचेल. जो अनुसिणाि नाहीं तो आडवाटेला लागून सत्यापासून दूि पडेल. म्हणजेच ववंचत होईल. 
सताला अनुसिणािें सवम सत्यच होय. म्हणून दया, क्षमा, शावंत इत्यावद सवम ‘सद्’ गुण सत्यच होत. सत्यातं 
असत्य सोडून बाकी सािेंच येतें. पिमेश्विाचें नावं सत, त्याचें रूप सत, त्याचे कायदे सत, त्यानंा 
अनुसिणािाला वमळणािें फळ सत. असा हा पिमात्मा सत्य आवण केवळ सत्य आहे. 

 
१०७. समात्मा 

 
“वनदोषं वह समं ब्रह्म ।” गी. ५·१९ या गीतोक्त लक्षणाप्रमाणें पिमात्मा हा समात्मा म्हणजे 

साम्यस्वरूप आहे. सवमदा आवण सवमत्र तो अववकृत असतो, एकरूप असतो. वैषम्य हा जगाचा स्वभाव आहे, 
ति साम्य हा पिमात्म्याचा स्वभाव आहे. पिमेश्वि अंतयावमरूपानें सवांच्या ठाईं समान वसला आहे. ‘जसें 
कमम तसें फळ’ या न्यायानें तो सवांवि समान अनुग्रह किीत आहे. तसेंच कालरूपानें तो सवांचा समान 
संहाि किीत आहे. अशा प्रकािें तो केवल वनःपक्षपात आहे. म्हटलेंच आहे. गीतेंत– “समोऽहं सवम-भतेूषु न 
मे दे्वष्योऽस्स्त न वप्रयः” गी. ९·२९. तात्पयम, तत्त्वतः आवण व्यहाितः वह तो सम आहे. म्हणून तो समात्मा. 
पिमेश्वि साम्यरूप आहे म्हणून त्याला पोंचण्याचा उपाय वह साम्यच होय. तोच योग. इति सािे योग 
आडनावंाचे आवण आडवळणाचे होत. 
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१०८. सुंणमत 
 
संवमत म्हणजे आत्मसवंमत, आपल्याजोगा आपल्या आकािा-प्रकािाचा. पिमात्मा देही होऊन त्या 

त्या योनीच्या आकािाप्रकािाचा होतो. तो गजातं गजाकाि आवण िजातं िजाकाि म्हणजे पिमाणरुूप होतो. 
तो ब्रह्मदेवाच्या ठाईं ब्रह्मावभमानी आवण तृणाच्या ठाई ं तृणावभमानी होतो. त्यामुळें  तो य याला त्याला 
आत्मसंवमत होय. 

 
असंवमत असा वह पाठ संभवतो. असंवमत म्हणजे कोणावहजोगा नसलेला, अप्रवतम. पिमात्मा हा 

कोणासािखा म्हणावा? तो अनन्य-साधािण आहे. य याचें नावं घेऊं त्याहून तो वगेळा आवण ववलक्षण आहे. 
तो अशा प्रकािें आपल्यासािखा आपणच असल्यामुळें  सहजच असवंमत ठितो. 

 
तुका म्हिे जें जें बोला । तें तें साजे या णिठ्ठला ॥ 
 

१०९. सम 
 
सम म्हणजे वैषम्यिवहत. तै्रगुण्य हें वैषम्य होय. पिमात्मा हा वत्रगुणातीत असल्यामुळें  तो सम आहे. 

ह्या त्याच्या वनस् तै्रगुण्य तुिीय प्रवतिेमुळें  कोणत्यावह शीतोष्ण-सुखदुःखावद दं्वद्वाचंा त्याच्यावि काहंीं एक 
पविणाम होत नाहीं. दं्वद्वाचंा कसला वह पविणाम होत नसल्यामुळें  तो आपलें  कायम िागदे्वषवश न होता ं
स्वाधीनपणें कितो. तो ववश्वाची सवृष्ट आसक्तीनें किीत नाहीं हकवा संहाि दे्वषानें किीत नाही. तो कायम 
स्वाधीनपणें ववकािवश न होता ंकिीत असल्यामुळें  अथात आत्मतृप्त असल्यामुळें  कममफळावंवषयीं तो सम 
असतो. वसवद्ध वमळो वा अवसवद्ध, तो कतमव्य-ववमुख होत नाहीं. 

 
अशा प्रकािें तत्त्वतः आवण व्यवहाितः तो सम असतो आवण ही जी त्याची समता तीच त्याची मा 

म्हणजे सुषमा होय. त्या लक्ष्मीनें तो सदैव युक्त असतो म्हणून तो सम. ‘सवहतो मया समः ।’ 
 

११०. अमोघ 
 
अमोघ म्हणजे य याचा संकल्प कधीं व्यथम जात नाहीं तो, सत्य-संकल्प पिमात्मा. जीवाचे संकल्प 

वसद्धीस जात नाहींत. जे जातात ते त्याच्या सामर्थयामुळें  नव्हेत, ति पिमेश्विाच्या कृपेमुळें  होत. 
पिमेश्विाचा संकल्प, त्याची वाणी, त्याची किणी सवमच अमोघ आहेत. कािण असत्याची छाया वह 
पिमेश्विास स्पशू ंशकत नाहीं. जे सत्याची म्हणजेच पिमेश्विाची अनन्य भावानें उपासना कितात, त्याचं्या 
ठाई ंवह हें सामर्थयम प्रकट होतें, अथात सामर्थयममात्र सत्याचें आहे आवण तें अमोघ आहे. जेथें सत्य तेथें शस्क्त, 
जेथें शस्क्त तेथें सामर्थयम, जेथें सामर्थयम तेथें वसवद्ध. असें असल्यामुळें  सत्यस्वरूप पिमात्मा हा अमोघ म्हटला 
आहे आवण अमोघाची उपासना वह अमोघच. त्याचें स्मिण अमोघ आहे, त्याचें कीतमन अमोघ आहे, त्याचें 
वन्दन अमोघ आहे. जे सत्यववमुख होत त्यांचे सािेच मोघ म्हणजे व्यथम होय. त्यानंाच गीतेनें आसुिी आवण 
िाक्षसी म्हटले आहे:– 

 
मोघाशा मोघकमािो मोघज्ञाना णििेंतसः । 
राक्षसीं आसुरीं िैंि प्रकृचत मोणहनीं णश्रताः ॥ 
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गी-९·१२ 
 

१११. पुण्डरीकाक्ष 
 
पुण्डिीक म्हणजे श्वेत कमल आवण अक्ष म्हणजे डोळा. कमळ उमलतें, वमटतें, प्रसिता, वखिता 

इत्यावद नाना भाव ववखितें, तें इकडे-वतकडे डोलतें. आंतील मधु-गोलकाचें त्याचीं दलें  िक्षण कितात 
इत्यावद सादृश्यामुळें  नेत्राला कमलाची उपमा कवींनीं वदली आहे. कवव नेत्राला त्याच्या ताबंुसपणामुळें 
िाजीवाची, त्यातंील क़नीवनकेच्या व पापण्याचं्या काळेशािपणामुळें  इन्दीविाची आवण त्याच्या शुभ्र 
अपागंामुळें  पुण्डिीकाची उपमा देतात. त्यातं जें काळें  बबुुळ आहे तें जणूं भुगंा होय. वशवाय कमलपत्रावि 
जल जसें वचकटून बसत नाहीं, त्याप्रमाणें नेत्रावि कोणतें वह रूप वचकटून बसत नाहीं. या 
दृश्यजगत्कासािातं पोहणािें नेत्र-कमल अवलप्त िाहून सवमत्र संचित असतें. भगवतंाचा नेत्र म्हणजे सूयम. 
तो पणु्डिीकाप्रमाणें केवळ ववशुभ्र आहे. तो सवम जगद्व्यापाि अवलप्त िाहून पाहत आहे. म्हणनू भगवतंाला 
पुण्डिीकाक्ष म्हणतात. इति कोणा वह जीवाला पुण्डिीकाक्ष पद लावलें  जात नाही. 

 
११२. िृषकमा 

 
वृष म्हणजे वृषभ. हसह हहसक आवण ववघातक शक्तीचा प्रतीक आहे. पण वृषभ अहहसक आवण 

ववधायक शक्तीचा प्रतीक आहे. त्यामुळें  तो धमाचा पयाय झाला आहे. कािण धमम म्हणजे दयाधमम होय. 
प्रजाचंें पालन हा धमम आहे. त्याचें एक अंग म्हणजे सज्जनाचंा अनुग्रह आवण दुसिें दुजमनाचा वनग्रह होय. 
वनग्रह हा वह सज्जनाचं्या िक्षणासाठीच असल्यामुळें  तो वह धममरूपच आहे, यालाच धमम-संस्थापन म्हणतात. 
आवण हें कायम म्हणजे वृषकमम होय. धममरूप कमम होय. हें असें वनग्रहानुग्रहरूप धमम-संस्थापन पिमेश्वि 
किीत असतो म्हणून त्याला वृषकमा म्हणावयाचें. वृष म्हणजे वृषभ खतामुताची वृवष्ट करून शतेी सुपीक 
कितो. शतेीसाठीं गोऱ्हे आवण दुधासाठीं कालवडी देतो. शतेी आवण दूधदुभतें याचं्यायोगें तो प्रजाचंें पालन 
कितो. शतेी नागंरून आवण वखरून तणाचा नायनाट कितो. त्यामुळें  तो धमाचा प्रवतवनवध झाला आहे, 
पयाय झाला आहे. गोब्राह्मण-प्रवतपालन म्हणजे धमम आवण धार्णमक याचंें प्रवतपालन होय. केवळ गाय या 
जनाविाचें आवण ब्राह्मण या जातीचें प्रवतपालन नव्हे. 

 
११३. िृषाकृणत 

 
वृष हीच य याची आकृवत आहे तो वृषाकृवत. पिमात्मा हा अव्यक्तमरू्णत आहे. त्याची व्यक्त मूर्णत 

कोणती म्हणावी? धमम हीच त्याची मरू्णत होय, खूण होय. वजथें वजथें दयाधमम नादंतो ती ती पिमेश्विाची मूर्णत 
होय. “तोवच भगवतंाची मूर्णत” म्हणून तुकािामानें म्हटलेंच आहे. स्वाथम म्हणजे आपला देह व तदनुबद्ध 
पुत्रकलत्रावद याचं्यासाठीं जगणें. हा स्वाथम वजथें नाहीं ती पिाथैकजीववतता म्हणजे धमम होय, दया होय. वृष 
म्हणजे गोजावत त्याची मूर्णत मावनली आहे. जणूं ती पिाथैकजीववत आहे. ती गवत खाऊन आम्हालंा अमृत 
देतें. स्वतः शतेातं िाबून शणे-मूत आवण घाम गाळून आम्हाला धन-धान्यानें समदृ्ध किते. वजवतंपणीं 
आपल्या प्रत्येक दानानें ती आम्हालंा सुखववतेच, पण मेल्याविवह हें व्रत सोडीत नाहीं. मितानंावह ती आपलें  
चामडें, हाडें, हशगें, खुिें आवण िक्तमासं देऊन जाते. अशा पिोपकािी जीवाला साक्षात धमम म्हणावयाचें 
नाहीं ति कोणाला म्हणायचें? गाईप्रमाणेंच ब्राह्मणवह पिाथैक-जीववत मावनला आहे. दधीचीनें आपलीं हाडें 
देवकायासाठीं वदलीं. 
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ब्राह्मिस्य णह देहो ऽ युं कु्षद्रकामाय नेष्यते । 
तपसे ब्रह्मिे िेंह पे्रत्यानतत-सुखाय िं ॥ 

–मनु 
 
म्हणून गोब्राह्मणाचंा, वद्वपादचतुष्पादाचंा, एक वगम होतो. आवण “गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु वनत्यम्” 

अशी प्राथमना केली जाते. अथात वनःस्वाथम ज्ञानवृवत्त हेंच धमाचें स्वरूप होय आवण तीच पिमात्म्याची कुडी. 
म्हणून पिमात्मा वृषाकृवत. 

 
सत्त्वशुद्धीसाठीं तपििण आवण स्वाध्याय हा त्याचा देह असे तोंवि एकमेव उदे्दश आवण उद्योग 

असतो आवण तो उदे्दश व उद्योग आटोपला म्हणजे देहपातोत्ति अनन्त असें ब्रह्मसुख त्याच्या वाटं्यास 
ठेवलेलें  असतें. त्याचसाठीं त्याचा जन्म असतो. गोवशंावि वनःस्वाथमतेचा, पिाथैक जीववततेचा, गुणािोप 
केला जातो, पिंतु ब्राह्मण हा त्या गुणाबिोबिच ज्ञानमय होऊन िाहतो हा ववशषे. गो केवळ वात्सल्याची 
मूर्णत ति ब्राह्मण हा भतूवहतेितीची व ज्ञानाची वह मरू्णत होय. 

 
११४. रुद्र 

 
पिमेश्वि वासना देऊन जीवानंा िडववतो म्हणून तो रुद्र. रुद्र ही गणदेवता आहे. रुद्र एकादश 

मावनले आहेत हे एकादश कोणते? पाचं प्राण, पाचं ज्ञानेंवद्रयें आवण एक मन याचंा संघ म्हणजे रुद्रगण होय. 
हा गण जेव्हा ं देहातूंन बाहेि पडतो तेव्हा ंतो जीवाला आवण त्याच्या आप्तानंावह िडववतो म्हणून तो रुद्र. 
त्याला आत्मज्ञानानें शममववलें  म्हणजेच तो वशव होतो. 

 
समाजातंील उपेवक्षत लोक जे (१) अनाथ मुलें , (२) असहाय वृद्ध, (३) वतिस्कृत रुग्ण, (४) 

अपहृतस्व ववधवा, आवण (५) बेकाि म्हणजे समथम पण उद्योग-ववंचत लोक तसेच, (६) ब्राह्मण वनिक्षि, 
(७) क्षवत्रय अन्यायी, (८) वैश्य कृपण आवण (९) शूद्र वचंक त्याचप्रमाणें, (१०) दविद्र अनुद्यमी आवण (११) 
श्रीमंत अदाता हे एकादश गण वह समाजातंील रुद्र होत. जे स्वतः िडतातच, पण समाजाला वह िडायला 
लावतात. ह्यानंा सतुंष्ट ठेवलें  आवण याचंी व्यवस्था केली तिच रुद्र प्रसि होतो आवण समाजाला िडवीत 
नाहीं. 

 
अशा प्रकािें व्यस्क्त आवण समाज रुद्रोपासना किील ति ती उपासना व्यक्तीला आवण समाजाला 

सुखावह होईल. पिंतु रुद्राची उपेक्षा झाल्यास तो िडवीलच. 
 

११५. बहुणशरा 
 
रुद्र ही गणदेवता तेजःस्वरूप आहे. या तेजाचीं तीन वशिें आहेत. पैकीं एक स्वगांत, एक 

अन्तविक्षातं आवण एक पृर्थवीवि आहे. अनुक्रमें सूयम, ववदु्यत आवण अस्ग्न हीं तीं वशिें होत. दोहोंहून अवधक 
संख्येला बहु म्हणतात. अथात बहुवचनासाठीं वकमान तीन तिी संख्या हवीच. तशी ती इथें आहे म्हणून 
रुद्रस्वरूप पिमात्मा हा बहुवशिा म्हटला आहे. अथात बहुवशिा म्हणजे वत्रवशिा होय. बहुवशिा आवण 
सहस्रमूधा दोन्ही पिमेश्विाचींच नावंें. पिंतु त्याचंें तात्पयम वगेळें  आहे. बहुपद संख्यावाचक आहे. पण सहस्र 
हें संख्यावाचक ववशषेण असंख्यत्ववाचक आहे. तें पिमात्म्याच्या असखं्येयत्वाचा, अनन्तत्वाचा वनदेश 
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कितें. जीवन सुखावह किणािा आवधभौवतक अस्ग्न, जीवनधािक वैश्वानि-संज्ञक आवधदैववक कायास्ग्न हे 
दोन्ही अस्ग्न य याचे आववष्काि आहेत तो वचत सजं्ञक आध्यास्त्मक अस्ग्न हीं त्या रुद्राचीं तीन वशिें होत. 
पवहलीं तीन लौवकक असून हीं दुसिीं तीन अलौवकक होत. 

 
११६. बभु्र 

 
या रुद्रावद महातपान्त श्लोकातंील पदें रुद्रदेवतावाचक आहेत. अथात रुद्रस्वरूप पिमात्मवाचक. 

बभु्र हें पद वह अथातच रुद्रवाचक घ्यायचें आहे. बभु्र म्हणजे वववचत्र. काळा वनळा लाल वपवळा. एका शब्दातं 
नीललोवहत. अस्ग्न हा नील-लोवहत आहे. काळसि, वपवळी, लाल, वनळी, वहिवी, जाभंळी आवण पाढंिी 
अशा सप्तिंगी वा बहुववध य वालानंीं अस्ग्न पेटतो आवण प्रकटतो. अशा अनेक िंगी य वालानंीं नटलेला म्हणनू 
बभु्र. वस्तुतः तेजोिावश पिमात्मा वनिव्जन आहे. पण तें अव्यक्त तेज जेव्हा ंगुणद्वािा प्रकटतें तेव्हा ंगुणसंगानें 
तें शबल होतें. त्यामुळेंच त्याला ब्रभु्र म्हणावयाचें. तें सत्त्वगुणाश्रयानें शुभ्र, िजोगुणाश्रयानें लोवहत आवण 
तमोगुणाश्रयानें कृष्ण वाटतें. वत्रवणेींत जसे गंगायमुनाचेंच प्रवाह वदसतात आवण सिस्वती गुप्त असते, तसे 
या गुणप्रवाहातंील शुक्ल प्रवाह लुप्तसा असून िक्त व कृष्ण प्रवाह उठून वदसतात. म्हणून अव्यक्त वनिव्जन 
पिमात्म्याचा व्यक्त प्रकाश नीललोवहत म्हटला आहे. ब्रभु्रवाहन शब्दातं बभु्र शब्द अस्ग्नवाचकच असून 
बभु्रवाहन म्हणजे अस्ग्न य याचंें वाहन आहे ते देव होत. “स देवा ं एह वक्षवत” ऋ. १·१·२ असें म्हणूनच 
अग्नीस प्रार्णथलें  आहे. 

 
११७. णिश्वयोणन 

 
पिमात्म्याचें तें वनिंजन तेज, य याचें ध्यान गायत्री मंत्रातं म्हटल्याप्रमाणें आपण किावयाचें आहे, या 

वववचत्र नानावणाकृवत ववश्वाचें मूळ आहे. म्हणनू त्याला ववश्वयोवन म्हटलें  आहे. सूयममालावद ववश्व हें 
तेजोनीहाविकेपासून वनमाण झालें  आहे असें पदाथमशास्त्रज्ञ मावनतात. वदेान्तीवह ववश्वोत्पवत्त पिमात्मस्वरूप 
तेजापासूनच वचत तत्त्वापासूनच झाली आहे असें मावनतात. तें तेजच सवम-मूळ आहे. जडाचें मूळ चेतनच 
असणाि. व्यक्ताचें मूळ अव्यक्तच असणाि. क्षिाचें मूळ अक्षिच असणाि. असा तो पिम पुरुष आहे. तोच या 
ववश्वाचा आवद पुरुष. जो आवद पुरुष तोच ववश्वयोवन. आवदपुरुष ऊणमनाभवत आपणच आवण 
आपल्यापासूनच ववश्व वनर्णमतो. त्यामुळें  तोच या ववश्वाचें वनवमत्त आवण उपादान कािण वह झाला आहे. 
वनवमत्त कािण या नात्यानें तो पुरुष आहे. ववश्विेता आहे. उपादान कािण या नात्यानें तो प्रकृवत आहे, 
ववश्वयोवन आहे. दोन्ही एकस्थ आवण पिस्पि संपृक्त आहेत. या तत्त्वज्ञानाचें वचत्र अधमनािीनटेशाच्या रूपानें 
कवींनीं िेखाटलें  आहे. शस्क्तमान् आवण शस्क्त अवभि आहेत, असें तें सुचववतें. 

 
११८. शुणिंश्रिा 

 
श्रवस् म्हणजे नाम, कीर्णत. य याची कीर्णत, य याचें नाम, शुवच म्हणजे उय य वल आहे, तो शुवचश्रवा. 

नाम वा कीर्णत किणीवरून होते. किणी जि उज्जवल नसेल ति नाम वा कीर्णत कशी उज्जवल होईल? अस्ग्न-
स्वरूप रुद्रपिमात्म्याची किणी प्रकटच उज्जवल आहे. म्हणूनच तो शुवचश्रवा होय. य याची ही सवाियममय 
ववश्वरूप कृवत सवांना प्रकट आहे, त्याचें नाम, त्याची कीर्णत वकती उज्जवल म्हणावी ! तो शुवचश्रवा आहे, 
उचै्चःश्रवा आहे. त्याची कीर्णत सवांच्या कीतीला मागें टाकून पुढें सिसावलेली आहे, सवावतशायी आहे. 
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अस्ग्न प्रकाशतो, प्रकावशत कितो, म्हणून तो देव होय. ववश्व हा त्या पिमात्मसंज्ञक अस्ग्नदेवाचा प्रकाश 
होय. त्यामुळें  तो शुवचश्रवा आहे, उय य वलकीर्णत आहे. 

 
११९. अमृत 

 
“ववद्यया अमृतं अश्नुते” ववदे्यच्या योगें प्राप्त होणािें जें, तें अमृत होय. ववदे्यच्या योगें अववद्या-

वनिसन होऊन आत्मोपलस्ब्ध होते. ती आत्मोपलस्ब्धच अमृत होय. आत्मोपलब्धीनेंच जीव सवमदैन्यमुक्त 
होऊन “स्व ेमवहस्म्न” प्रवतवित होतो. अज अजि अमि होऊन अभय होतो. हें अभयच अमृत होय. 

 
अमृत स्वगांत आहे. आवण स्वगम मेल्यावशवाय वदसत नाहीं. याचा अथम हा कीं देह आहे तोंवि स्वगम 

वमळत नाहीं आवण स्वगीय सुख अमृतवह वमळत नाहीं. “न वह सशिीिस्य सतः वप्रयावप्रययोः अपहवतः अस्स्त” 
देह आहे तोंवि सुखदुःखोपपवत्त होतच िाहणाि. आवण असा सुखदुःखाचंा उपद्रव वजथें नाहीं तोच स्वगम होय 
आवण ती सुखदुःखातीत साम्यावस्था म्हणजेच अमृत होय. 

 
संसाि-समुद्राचें मंथन करून वनघालेलें  हें जें अमृत तें देवानंीं प्रावशलें  म्हणून ते अमि झाले. जे हें 

पिमात्मस्वरूप अमृत आत्मसात कितात ते अमृतच होतात. “वनि  दोषं वह समं ब्रह्म, तस्माद् ब्रह्मवण ते 
स्स्थताः ।” गी. ५·१९ 

 
१२०. शाश्वत-स्र्ािु 

 
प्रवतक्षणीं बदलणाऱ्या या जगातं काय शाश्वत आहे? आवण स्थाणु म्हणजे स्स्थवतशील तिी काय 

आहे? काल क्षणशः पविवतमनशील आहे, तसें द्रव्यजात वह कणशः पविवतमनशील आहे. सापेक्षतेनें समस्त 
ग्रासलें  आहे. समस्त अवनवित आहे. द्रव्य गुण वक्रया फल सवम काहंीं अस्स्थि आहे. हा अस्स्थितेचा प्रवाह 
गुणजन्य आहे. पिंतु जें गुणववलक्षण आहे तें वनगुमण ब्रह्म मात्र गुणाचं्या चाचंल्यापासून सवमथा मुक्त असून 
तेंच कालतः शाश्वत आवण वस्तुतः स्थाणु आहे. म्हणूनच पिमात्मा हा शाश्वत-स्थाणु म्हटला आहे. कसली 
वह वववक्रया त्याच्या ठायीं सभंवत नाहीं, म्हणून तो शाश्वत, म्हणून तो स्थाणु. स्थाण ुपद पूवीं येऊन गेलें  
आहे. इथें तें शाश्वतपदाशीं समस्त होऊन आलें  आहे. त्यामुळें  तें कालतः आवण वस्तुतः पिमात्म्याचें 
वदक्कालाद्यनवस्च्छित्व ववभागशः प्रकट किीत आहे. 

 
“युगें अठ्ठावीस ववटेवि उभा” असलेला पाडुंिंग हा शाश्वत-स्थाणु होय. शाश्वत-स्थाणु पिब्रह्माची 

ती खूण आहे. संसािरूप भीमानदीचा अवनत्यतारूप प्रवाह त्याच्या समोरून वाहत आहे आवण तो त्याचा 
सनातन साक्षी आहे. 

 
१२१. िरारोह 

 
य याचा आिोह म्हणजे उिवत वि म्हणजे श्रेि आहे. तो विािोह. पिमेश्विाहून समुित दुसिें काय 

आहे? तो उच्चाहून उच्च आहे. तो पिात्पि आहे. तो तेजोिावश पिमेश्वि अस्ग्नस्तंभ रूपानें प्रकटला. त्याचे 
आवदअन्त जाणायला ब्रह्मा आवण ववष्णु वनघाले. पिंतु दीघम काळ शोध करून वह त्यानंा ते आवद अन्त 
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गाठंता ंआले नाहींत; तेव्हा ं ते नम्र झाले आवण पिमेश्विाच्या अहचत्य वैभवाचें स्तवन किीत बसले. अशी 
आख्यावयका प्रवसद्धच आहे. 

[तिैश्वयं यत्नाद् यदुपणर णिणरणिर  हणररधः 
पणरच्छेिुुं यातौ अनलमनल-स्कतध-िपुषः । 
ततो भन्क्त-श्रद्धाभर-गुरु-गृिद्भ्याुं णगणरश यत् 
स्ियुं तस्रे् ताभ्याुं; ति णकमनुिृणिर  न ललणत ॥ 

–मणहम्नस्तोि १०]  
त्याची उंची वकती आहे हें आजवि कोणाला कळलेंच नाहीं. आवण 

त्याची खोली वकती आहे हें वह कळलें  नाहीं. असें हें भगवत तेज विेण्य आवण विणीय आहे. 
 
जे वि आहेत ब्रह्म-ववष्णुवत त्यानंाच ते आिोहणीय आहे. इति प्राकृत त्याच्या जवळ वह जाऊं 

शकत नाहींत. म्हणूनवह तो पिमात्मा विािोह म्हटला आहे. 
 

१२२. महातपा 
 
आत्मशुद्धीसाठीं जें केले जातें त्याला तप म्हणतात. मग ते कावयक वावचक वा मानवसक कसें वह 

असो. तें सािें तपच होय. सोनें अग्नींत टाकलें  म्हणजे त्याचें हीण जळून गळून जातें आवण तें वनखळ होतें. 
तसें योगी तपाच्या भट्टींत आपली आत्मशुवद्ध कितात. योगाग्नीनें देहकािण अज्ञान अथात कािणदेह 
जाळून वनखळ आत्मरूप गाठंतात. हेंच महातप होय. भगवान् रुद्र हा योगीश्वि आहे. तो योगास्ग्न पेटवूनं 
देहातंील वासनानंा िडायला लावतो त्यानंा जाळून भस्म कितो. सािा देह-गेह स्नेह जाळून साऱ्या अवशव 
संसािाचें श्मशान करून तो वशव बसला आहे. देह वशल्लक ठेवनू केलेली शुवद्ध ही खिी आवण पुिी शुवद्ध 
नव्हे. “शौचात स्वागं-जुगुप्सा” असें योगसूत्र आहे. य यानें आपला देह आवण देहवनदान अज्ञान जाळून खाक 
केलें  त्याहून अवधक शुवच कोण? वशव हा असा आहे, म्हणनू तो महातपा. पिमात्माच सदैव देह-संबधं िवहत 
असल्यामुळें  तोच एक महातपा म्हणावयाचा. बाकी सािे देहधािी ते वकती वह मोठे असले तिी अल्पतपाच 
हकबहुना अतपस्वीच म्हणावयाचे. 

 
१२३. सिथग 

 
सवमग म्हणजे सवमगत. पिमात्मा या समस्त सृष्टीचें कािण असल्यामुळें  तो सवमगत आहे, सवमव्यापी 

आहे. भाजन-भेद असंख्य असले तिी तीं सवम भाजनें मृण्मात्र होत, मृण्मय होत, मृद्व्याप्त होत. तसें हें सवम 
ववश्व वचन्मात्र आहे, वचन्मय आहे, वचद्व्याप्त आहे. कािण हें कायानुगत, कायममात्रानुगत असल्यामुळें  तें 
सवमग म्हटलें  आहे. आवण जें सवमग तेंच बृहत म्हणजे ब्रह्म होय. कािण हें काया-कायाहून मोठें आहेच, पण 
तें सवम कायांना परुून उिणािें म्हणून वह मोठें आहे. म्हणूनच म्हटलें  आहे “पादोऽस्य ववश्वा भतूावन । वत्रपाद् 
अस्यामृतं वदवव ।” कायम हें एकदेशीच असावयाचें. अल्पीयसच असावयाचें. कािण हें तसें एकदेशी नाहीं. 
म्हणून तें सवमग; म्हणून तें बृहत. कायम-ववस्ताि-व्यापी म्हणून कािण सवमग म्हणावयाचें, पण कायम-
ववस्तािावतविक्त म्हणून तें बहृत वा ब्रह्म म्हणावयाचें. कािणाधीनच कायम असतें, पण कािण कायाधीन नव्हे. 
तें स्वतंत्र असतें. म्हणून तें सवमग म्हणजे सवमव्यापीच नव्हे, ति सवावतशायी आहे. 
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१२४. सिथणिद्-भानु 
 
भानु म्हणजे सूयम हा ववश्व-प्रकाशक म्हणनू प्रवसद्ध आहे. पिंतु तो वस्तुतः केवळ बाह्य-प्रकाशक 

आहे. तो बाह्याबिोबि अभ्यन्तिाचें वह प्रकाशन किीत असता ति त्याला अन्वथमकपणें ववश्व-प्रकाशक 
म्हणता ंआलें  असतें पिंतु तो तसा नसल्यामुळें  त्याला सवमववद् हें ववशेषण जोडून पिमेश्विाचें वणमन केलें  
आहे. पिमेश्वि हाच एक असा भानु आहे, प्रकाशक आहे, कीं जो बाह्याभ्यंति समस्त ववश्व प्रकावशत कितो. 
सूयम पृर्थवी अंतविक्ष आवण आकाश हे वतन्ही वह लोक प्रकावशत कितो, त्यामुळें  तोवह जणूं सवमववद् झाला. तो 
ववश्वाचा विचा, मधला आवण खालचा भाग जाणतो म्हणून तो वह सवमववद् म्हटला. आवण त्यामुळेंच त्याची 
उपमा पिमेश्विाला वदली आहे. तथावप तसें कितानंा तो असवमववत आहे असेंवह सुचवनू अनुपम 
पिमात्म्याला, सवमववत पिमात्म्याला, त्याची उपमा देता ंयेण्यासािखी नाहीं. याचें वह भान िाखलें  आहे. सूयम 
वत्रलोकीचें प्रकाशन किीत असला तिीवह वत्रलोकी केवळ सूयममालेंतीलच असणाि. वतच्या बाहेि वतच्याहून 
मोठ्या वकती वत्रलोकी आहेत याची गणना नाहीं. म्हणजे अन्ति  बाह्य दोन्ही के्षत्रें सूयम जाणत नाहींच पण 
बाह्यवह वनःशषे जाणत नाहीं. अशा सूयाची उपमा पिमेश्विाला कशी देता ंयेईल? 

 
१२५. णिष्िक सेन 

 
ववष्वक् म्हणजे सवमतोवदश आवण सेना म्हणजे सैन्य. य याची सेना सवमत्र आहे, तो ववष्वक्-सेन. सेना 

हें प्रभतु्वाचें साधन आहे. य याच्या पदिीं सेना असते, तो िाय य कितो. पृर्थवीविील िाजाची सेना मोजकीच 
असते. त्या लहान मोठ्या सेनेच्या बळावि ते िाजे आपलें  लहान मोठें िाय य चालवीत असतात. एखादा 
िाजा सावमभौम म्हणववतो. पिंतु त्याचें सावमभौमत्व आपल्या प्रदेशा−पुितेंच असतें. संपूणम पृर्थवीचें िाय य 
कोणाचेंच असत नाहीं. पुन्हा ं सवम के्षत्रातं वह त्याची सत्ता चालत नाहीं. ववद्या, कला, कुशलता इत्यावद 
के्षत्रातं त्याची सत्ता आपल्या प्रदेशातं वह चालत नाहीं. सवांच्याच देहावि िाजाची सत्ता मावनली, तिी 
सवांच्या मनावि त्याची सत्ता नाहींच चालत, सवांच्याच काय पण स्वतःच्या मनावि तिी िाजाची सत्ता 
चालते काय? सािाशं, सेनापवत म्हणववणािे िाजे हे आडनावंाचेच िाजे होत. त्याचंी सत्ता नाममात्रच. 
पिमेश्विच एकमात्र सवम सत्ताधीश आहे. कािण, त्याची सेना सवमत्र पसिलेली आहे. त्यामुळें  सवमत्र त्याचेंच 
िाय य आहे. या ववष्वक्−सेनाचा सैवनक म्हणजे भतूमात्राचा प्रत्यगात्मा, अन्ति  यामी होय. 

 
१२६. जनादथन 

 
जन म्हणजे जीव आवण अदमन म्हणजे पीडणािा. पिमेश्वि जीवानंा त्याचं्या कमाप्रमाणें शुभाशुभ 

फल देऊन पीडत असतो. पाप कमाचें फळ दुगमवत देऊन जीवानंा तो पाप कमाचें प्रायवित्त किायला लावतो 
आवण पुण्य कमाचें फळ सुगवत देऊन आवण तद्द्वािा पुण्यकमाचा क्षय करून कममवचत लोकाचंें अवनत्यत्व 
दाखवनू देत असतो. अवनत्यत्व आवण दुःखरूपत्व दोन्ही वह त्याय य होत, हें त्यानंा तो स्वानुभवानें पटवीत 
असतो. “अवनत्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम्” गी. ९·३३ असें तो जीवानंा उपदेशीत असतो. अशुभ 
गतीनें उघडच दुःख होत असतें आवण शुभ गतीच्या अवनत्यत्वानें वह, त्या लोकातूंन पुनिागवत झाल्यानें 
दुःखच होतें. अशा प्रकािें उभयथा पिमेश्वि जीवाचंें अदमनच किीत असतो. 

 
या अदमनातं त्याचा हेतु जीवाचं्या ठाईं वजज्ञासुता पेिण्याचा असतो, अदमन किण्याचा नसतो. आवण 

सदि अदमनाचें फवलत वह शवेटीं वजज्ञासुतोत्पवत्त द्वािा आत्मज्ञानलाभच असतें. या दोन्ही कािणानंीं जनादमन 
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म्हणजे जनानंा, भक्तानंा, त्यानंीं यावचला असता ं पिम−पुरुषाथम−लाभ करून देणािा असा अथम वनष्पि 
होतो. 

 
१२७. िेद 

 
वदे अक्षिस्वरूप आहेत. आवण ब्रह्माचेंवह तेंच लक्षण आहे. “अक्षिं ब्रह्म पिमम्” त्यामुळें वदेाला ब्रह्म 

आवण ब्रह्माला वदे हीं पयाय नामें झालीं आहेत. वदेाचें हें िहस्य जि ओळखलें  नाहीं ति वदेाची हकमत 
वकतीशी? ती वह अक्षिमात्रच म्हणावी लागेल. शब्दाला अथम असतो, अक्षिाला नाहीं. अक्षि अव्यक्तस्वरूप 
आहे, शब्द व्यक्त आहे. व्यक्ताची वकतीवह हकमत केली तिी ती पविवमतच. अव्यक्ताची सि त्याला 
यायचीच नाहीं. अक्षि अव्यक्त आहे, म्हणून त्याची हकमत अगवणतच आहे. वदे हे तसे वह अक्षि−स्वरूपच 
आहेत. म्हणनूच त्याना अक्षििावश म्हटलें  जातें. आवण त्याचं्या अन्वायाथाची व्यथम लावालाव वैवदक किीत 
नाहींत. कािण त्याचा एकच अथम सुवनवित आहे, अक्षि (ब्रह्म). त्याचा पित अथम तो काय किायचा? आवण 
करून वह त्याहून अवधक उंच अथम कोणता होणाि? रुवाहून वि कुठें जाणाि? वतथून जाणें म्हणजे खालींच 
जाणें. म्हणून वदे म्हणजे अक्षि आवण अक्षि म्हणजे तेंच. 

 
१२८. िेदणित् 

 
वदेववत म्हणजे वदे जाणणािा, अथात अक्षिववत, ब्रह्मववत. वदेववत तो नव्हे, जो वदेाची अक्षिें 

जाणतो, ति तो होय जो आत्मज्ञ आहे. वदेाचीं अक्षिें घोकणािा आवण षडंगाचंें अध्ययन किणािा ब्रह्मचािी, 
यज्ञयागात आवण संस्कािात त्याचंा वववनयोग किणािा गृहस्थ, तपस्या करून महावाक्य−ववचािानें 
आत्म−हचतन किणािा वानप्रस्थ आवण “अहं ब्रह्मास्स्म” म्हणून ववदेह ववहाि किणािा संन्यासी हे सगळे 
वदेववत आहेत. सगळयाचंा उदे्दश वदे आत्मसात किण्याचा आहे. तदथमच त्याचंें जीवन आहे म्हणजे प्रयास 
आहे. त्यातंच पविणवत आहे. संकल्प, साधन आवण वसवद्ध जि वदेरूप आहे, ति तो वदेववत च म्हणावयाचा. 

 
ब्रह्मापथिुं ब्रह्म हणिर  ब्रह्माग्नौ ब्रह्मिा हुतम्  । 
ब्रह्मैि तेन गततव्युं ब्रह्मकमथसमाणधना ॥ 
 
अशी ब्रह्मकममसमावध य याची लागली तो वदेववत होय. पिमात्माच असा वदेववत आहे. असा वदेववत 

पिमात्माच होय. 
 

१२९. अव्यङ्ग 
 
ववकलागं म्हणजे व्यंग. जो व्यंग नव्हे तो अव्यंग. पिमेश्वि सवांग−संपूणम आहे. त्याचं्यात अमुक एक 

अंग उणें आहे असें म्हणता ं येत नाहीं. म्हणून तो अव्यंग. पिमेश्वि वस्तुतः अव्यक्त−मूर्णत आहे. आवण 
त्यामुळेंच व्यक्ताबिोबि येणािे जे गुणदोष त्यातूंन तो मुक्त आहे. कोणतीवह व्यस्क्त वकतीही सवांग−सुंदि 
कस्ल्पली तिी वतच्या ठायीं काहंींना काहंीं न्यून आढळतेंच आढळतें. कोणी रूपवान् आहे, ति तो गुणवान् 
नाहीं, कोणी गुणवान् आहे, ति रूपवान् नाहीं. कोणी गुण−रूपवान् आढळलाच ति तो शीलवान् नाहीं. 
शीलवान् असला ति ज्ञानवान् नाहीं. ज्ञानवान् असला ति वचिंजीव नाहीं. तात्पयम व्यस्क्त म्हटली कीं ती 
वनदोष नसायचीच. म्हणून पिमेश्वि जो सवांग−सुंदि, वनदोष आहे तो अव्यक्त−मरू्णत आहे. आवण म्हणूनच 
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तो अव्यंग. अवनत्यता वा वमर्थयात्व सवांत मोठें व्यंग होय. तें सवम गुणाचंी माती कितें. पिमेश्विाच्या ठाईं तें 
नाहीं. म्हणून तो अव्यंग आवण सवमगुणाधाि होय. 

 
१३०. िेदाङ्ग 

 
वृक्षाचें मूळ, स्कंध, शाखा, ववटप, पत्र, पुष्प, फळ हीं सवम अंगें म्हणजे वृक्षच. वृक्ष आवण वृक्षागंें 

अवभिच होत. तद्वत वदे आवण वदेागंें वदेच, तीं दोन नाहींत. तो सगळा वदेच होय. पिमात्मा वदे−स्वरूप 
आहे ति वदेाचीं अंगेंवह तोच आहे. गूळ आवण गुळाचा िवा वगेळा नाहीं. दोन्ही गूळच. वदेाचीं अंगे कोणतीं? 
वशक्षा, कल्प, व्याकिण, वनरुक्त, छंद आवण य योवतष हीं सहा वदेागंें मावनलीं आहेत. त्याचं्यावशवाय वदेाचंें 
यथावत ज्ञान होत नाहीं. वदे हे नुसते मंत्र नाहींत, त्या सोबत तंत्र वह आहे यज्ञाचें. या दोहोंच्या ज्ञानासाठीं 
हीं अंगें आवश्यक आहेत. वशके्षनें मंत्रोच्चाि कसा किावा तें कळतें. वनरुक्तानें शब्द−ज्ञान होतें. व्याकिणानें 
पदज्ञान होतें. ति छन्दानें चिण−ज्ञान होतें. चाल कळते. हें मंत्रज्ञान झालें . तंत्रज्ञानासाठीं कल्प आवण 
य योवतष हीं दोन अंगें आहेत. य योवतषानें कमम−काल आवण कल्पानें अवधिानोपकिणावद−सवहत वववधज्ञान 
होतें. हें तंत्र−ज्ञान होय. मंत्र−तंत्र वमळून पूणम ज्ञान. हें वणम−ज्ञान झालें . 

 
वस्तु−ज्ञानासाठीं आवश्यक अंगें म्हणजे पंच ज्ञानेंवद्रयें आवण अन्तःकिण हीं षडङ्गें  होत. याचं्या द्वािा 

आत्म्याचें बाह्याभ्यंति−ज्ञान होतें. हें ज्ञान हाच वदे होय. ऊध्वममलू अधःशाख असलेला हा संसािच 
तै्रगुण्यववषय वदे आहे. त्याच्या ज्ञानाचीं हीं षडङ्गें. आवण तीं सवम ज्ञानमय पिमात्म−स्वरूपच होत. 

 
१३१. िेदणित् 

 
मत्स्यावतािातं देवानें वदेाचंा उद्धाि केला आहे. या वदेोद्धािामुळें  तो वदेववत झाला. अथात “वदेान् 

ववन्दवत इवत” वदेववत म्हटला गेला. देवानें शखंासुिाला मारून त्यानें कल्पातंीं चोरून नेलेले वदे पित 
वमळववले, म्हणून तो वदेववत. शखं हा जलचिाचें कवच आहे. त्या शखंातूंन जो अवणम ध्ववन वनघाला तोच 
वदे होय. त्यातूंनच पुढें सवम वणम वनघाले. त्याचंा समाहाि तो ॐ. तो एकाक्षि वदे होय. त्याचा ववस्ताि ती 
त्रयी. वतचें पविवशष्ट म्हणजे अथवमवदे. आवण वतचें उपबृहंण म्हणजे पंचम वदे भाित होय. या सवम संख्यात 
आवण असंख्यात वदेानंा कािणत्वानें, अव्यक्ताक्षिरूपानें धािण किमािा म्हणून पिमेश्वि हा वदेववत म्हटला 
आहे. तो ‘वदेान् ववेत्त’ तसा ‘वदेान् ववन्दवत’ म्हणूनवह वदेववत आहे. 

 
१३२. कणि 

 
कवव म्हणजे क्रातंदशी. आवण क्रातंदशी म्हणजे पािदशी. जो हें ऐवहक जीवन तेवढें पाहतो, य याला 

पलीकडचें वदसत नाहीं, तो कवव नव्हे. जो या देहाच्या पलीकडचें आत्म्याचें जीवन पहातो तो कवव होय. 
पिमेश्वि ववश्वरूपाच्या पलीकडे असलेल्या स्वरूपाला पाहतो म्हणून काय म्हणायचें? तें वनजरूपच तो 
आहे. म्हणून तो कवव म्हणजे तत्त्वज्ञ आहे, एवढेंच नव्हे ति तें स्वतत्त्वच तो आहे. 

 
काव्य कितो त्यालावह कवव म्हणतात. पिमेश्विाचें काव्य कोणतें? ही सृवष्टच पिमेश्विाची 

काव्य−कृवत होय−जी वनत्य−नूतन आहे, जी अजि आवण अमि आहे. अशी वदव्य भव्य सवाियममय वचिंतन 
कलाकृवत पिमेश्विाहून अन्य कोण करंू शकतो? तुम्ही म्हणाल, काव्य ति शब्दमय असतें. आवण ही सृवष्ट 
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म्हणजे ति काहंीं शब्द नव्हे. त्याचें पवहलें  उत्ति हें कीं कवीचें कमम म्हणजे काव्य अशी व्याख्या आहे. मग तें 
कमम शब्द, स्वि, िंग, धातु कशातं वह आकृत होवो. तें सािें काव्यच होय. दुसिें उत्ति असें कीं ही सृवष्ट 
नामरूपात्मक आहे. पैकीं नाम प्रथम असून सूक्ष्म आहे. रूपाचा क्रम त्यानंतिचा. तें स्थूल असून सूक्ष्माचें 
कायम आहे. आवण असें म्हटलें  म्हणजे ही सवृष्ट शब्दसवृष्टच ठिते. सृवष्टमूल संकल्पवह वाङ्मयच असतो. त्या 
वाणीची पिा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखिी हीं रूपें होत. वणाकृवतवह त्या शब्दाचेंच रूप आहे, हें आधुवनक 
वचत्रवाणीवरून सहज लक्षातं यावें. 

 
१३३. लोकाध्यक्ष 

 
लोक्यन्ते इवत लोकाः । जे प्रकावशत होतात, गोचि होतात, ते लोक होत. ग्रह, नक्षत्र, तािका हे 

सािे लोकच होत. लोकालोक नामक ववश्ववक्षवतज−पवमतमंडलाच्या आतंील सवम भवुनें म्हणजे लोक. 
त्याच्या पलीकडील ते अलोक. तो स्वतः लोकालोक. कािण त्याची एक बाजू तेवढी अवलोवकली जाते 
आवण दुसिी अवलोकनातं येत नाहीं. तो जणूं लोक आवण अलोक याचंा साधंा आहे. वस्तुतः तो ववभाजक 
आहे लोकालोकाचंा. पिमेश्विाचें तें अध्यासन आहे. पिमेश्वि त्यावरून या सवम लोकाचंें वनिीक्षण किीत 
असतो. म्हणून तो लोकाध्यक्ष म्हटला आहे. 

 
तो लोकावभमुख आहे म्हणनू लोकाध्यक्ष. त्याची पाठ वजकडे आहे वतकडे अलोक आहे. वस्तुतः 

पिमेश्वि सवमतोमुख आहे. त्याची पाठ कुणीकडेच नाहीं. तो सवांच्याकडे समान पहातो आहे आवण म्हणनूच 
त्याला लोकाध्यक्ष म्हणावयाचें. अथात लोकाध्यक्ष म्हणजे समदृक्. स्वावभमुख म्हणून लोक त्याला 
लोकाध्यक्ष म्हणतात. पण य यानंा आम्ही अलोक म्हणतों त्यानंावह तो अवभमुखच आहे. सूयम नािायणाचा 
प्रवतवनवध आहे, प्रवतमा आहे. प्रत्येकालाच तो “मा ं प्रवत मा ं प्रवत पश्यवत” असें वाटतें. सूयम वह म्हणून 
लोकाध्यक्ष, आमच्यापुिता लोकाध्यक्षच आहे. 

 
१३४. सुराध्यक्ष 

 
सुि म्हणजे देव हे लोकाध्यक्षच आहेत. पण त्या देवाचंा अध्यक्ष कोण? त्याचंा वह वविि, त्याचंा वह 

वनिीक्षक, कोणी असलेच. तो जो लोकाध्यक्षाचंा वह अध्यक्ष तो पिमेश्वि होय. “महोचै्चः पदाना ंवनयन्ता” तो 
आहे. अवधकाि−पदाचंी श्रेणी आपण मानवी िाय यातं पाहतों. दैवी िाय यातं वह तशी ती आहे अशी मानवी 
कल्पना. वतला अनुसरून लोक−पाल, त्यातं इन्द्र श्रेि, त्याहून वह पिमेिी श्रेि. हे सवम सुिवयम होत. पण 
त्याचंा वह चिम आवण पिम वविि तो पिमेश्वि होय. तो सुिचक्रवती, सुिमंडलाधीश होय. लोकाध्यक्षाहूंन हें 
उच्चति पद आहे. याहून पि वस्तुतः दुसिें नाहीं. 

 
१३५. धमाध्यक्ष 

 
लोकाध्यक्षाहून सुिाध्यक्ष वविि आवण सुिाध्यक्षाहून वविि धमाध्यक्ष होय. हे वतन्ही पिमेश्विच 

आहेत, ति त्यातं उच्चावचता कशी? उच्चावचता वस्तुतः नाहीं, पण अवधकाितः कस्ल्पली जाते. वनयन्तृ−पद 
हें सवोच्च म्हटलें  पावहजे. वनयम्यपद वकती वह उच्च असले तिी तें वनयन्त्रकाधीनच म्हणावें लागतें. हें 
वनयामकतत्त्व धमम होय. त्याचा जो शास्ता तो सवमवनयन्ता म्हटला जातो. पिमेश्वि हा तसा “धममस्य गोप्ता” 
आहे, “धममस्य प्रभःु” आहे म्हणून तो धमाध्यक्ष म्हटला आहे आवण हें पद सवम पदाहूंन वविि आहे. मानवी 
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व्यवहािात वह असाच क्रम आहे. िाय यावधकािी वगम, त्यावि ववधायक मंडळ, त्यावि संववधान आवण 
संववधान−सिक्षक िाष्रपवत. संववधान−सिक्षकाहून वविि कोणी नाहीं. तो सावमभौम सवमसत्ताधीश असतो. 
त्यालाच ववश्व−व्यवहािात धमाध्यक्ष म्हटले आहे. तोच पिमेश्वि. त्याचा प्रवतवनवध−भतू िाजा होय. 

 
१३६. कृताकृतः 

 
कृत म्हणजे कायम आवण अकृत म्हणजे कािण. पिमेश्वि हा कृताकृत आहे म्हणजे तो 

कायमकािणरूप आहे. 
 
कृतानें आकृत तो कृताकृत असा तत्पुरुष समास वह घेता ंयेईल. पिमात्मा अव्यक्त−स्वरूप आहे. 

तो व्यक्ताच्या योगें आकृत झाला आहे, आकािास आला आहे. 
 
पिमात्मा कायम−कािणरूप आहे असें म्हणणें म्हणजे तो उभयरूप आहे असेंच नव्हें, ति सवमरूप 

आहे असें म्हणणें होय. कािण, जें कािण नाहीं वा कायम नाहीं अथवा कायमकािण नाहीं असें या जगातं काय 
आहे? ब्रह्मरूपानें तो कािण, ववश्वरूपानें तो कायम आवण प्रकृवत−गुण−तत्त्वरूपानें तो कायमकािण आहे. 

 
वस्तुतः पिमात्मा कायमकािण−संपकम िवहत केवलस्वरूप आहे. कायम आभावसक असल्याकािणानें 

कािणाचें कािणत्व वह वमर्थयाच म्हटलें  पावहजे. 
 
“न सत् तन् नासदुच्यते” गी. १३·१२ 
 

१३७. िंतुरात्मा 
 
पाञ्चभौवतक, वलङ्गरूप आवण कािणरूप अशीं तीन शिीिें जीवाचीं मावनलीं आहेत. पाञ्चभौवतक 

शिीि सोडून जीव वलङ्गरूपाने लोकान्तिास जातो येतो. या वलङ्ग−देहातून तो ज्ञानाने मुक्त झाला तिी 
कािणरूप देह कल्पान्तापयंत िाहतो. जेव्हा ं पिमेश्विी संकल्प मावळतो, तेव्हाचं तो कािणरूप देह वह 
मावळून जीव पविपूणम मुक्त होतो. जीवाच्या ह्या य या तीन अवस्था तेच तीन आत्मे होत आवण चौथा आत्मा 
तो वनरुपावधक तुिीय होय. अशा प्रकािे पिमात्मा चतुिात्मा म्हटला आहे. 

 
अथवा ववश्वाची उत्पवत्त स्स्थवत आवण सहंृवत किणािे जे अवधकािी ब्रह्मा ववष्णु महेश ते तीन आवण 

गुणातीत तो तुिीय असें वह चातुिात्म्य कस्ल्पता ंयेईल. 
 
पवहला कल्प व्यवष्टदृष्टीनें आहे, दुसिा समवष्टदृष्टीनें. 
 

१३८. िंतुर  व्यहू 
 
व्यूह हा वैष्णव वा सात्वत तंत्राचा पाविभावषक शब्द आहे. मन्त्र मननाचें साधन आहे. तन्त्र तननाचें, 

म्हणजे कमम−ववस्तािाचें साधन आहे. मन्त्र−वसवद्ध म्हणजे मंत्राच्या योगें वनगढू आध्यास्त्मक ज्ञान आत्मसात 
किणें. तन्त्र−वसवद्ध म्हणजे वक्रयाकलापाच्या योगें मन्त्राथाला मूर्णतमतं किणें. “देहवतंास अव्यक्तीं सुखें 
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बोध घडे वच ना” अशी वस्तुस्स्थवत असल्यामुळें  तन्त्राची चलती झाली. यज्ञ हें वैवदक तंत्र आहे. 
मूर्णतपूजावववध सात्वत तंत्र आहे. त्यातं वासुदेव संकषमण प्रदु्यम्न आवण अवनरुद्ध हे चाि चतुि  व्यूह म्हटले 
आहेत. हे कृष्णपिमात्म्याचे चाि भाव होत. ते या जगाचें पविपालन किीत आहेत. 

 
समूहन म्हणजे एकीकिण. व्यूहन म्हणजे ववस्तिण. एकाच आद्या शक्तीचें कायानुषंगानें जें 

ववभजन कस्ल्पलें , तो व्यूह होय. तो व्यूह आवश्यकतेप्रमाणें चतुधा, अष्टधा, दशधा अथवा नैकधा कस्ल्पला 
जातो. चाि ही संख्या इजा, वबजा, वतजा याचं्या पलीकडची असून लक्षणेनें ती समग्रतावाचक आहे. 
चोहोंकडे म्हणजे सगळीकडे. चतुिात्मा, चतुि  व्यूह, चतुि  दंष्र, चतुि  भजु या चतुिावद पदातं ती अवभधेनें 
तशी लक्षणनें वह घ्यावयाची आहे. 

 
१३९. िंतुर  दुंष्र 

 
दंष्रा म्हणजे दाढ. य याला चाि दाढा आहेत तो चतुि  दंष्र होय. हसह, व्याघ्र, नाग इत्यावद हहस्र 

श्वापदानंा चाि चाि सुळे असतात. त्यानंा चतुि  दष्र म्हणता ंयेईल. सुळे आवण दाढा हीं वस्तुतः वभि आहेत. 
दाढा चािाहून अवधक असूं शकतील पिंतु सुळे मात्र, चािच असतात. हत्ती वद्विद आहे आवण हसहावद हहस्र 
चतुि  दष्र आहेत. हस्ती हस्तवान् वह आहे, पण हसहावद शस्त्री आहेत, शस्त्रवान् आहेत. दष्रा आवण नखें हीं 
त्याचंी शसे्त्र होत. त्यामुळेच तो ‘वनिाज’, ‘मृगावधपवत’ झाला आहे. इथे चतुि  दष्र म्हणून हसह आवण 
निहसह दोहोचा वह वनदेश समजावयाचा आहे. हसह भगवद् ववभवूत आहे, ति निहसह भगवदवताि आहे. 

 
दष्रा हें संहािाचें प्रतीक आहे. भगवान् कालरूपानें ववश्वाचा संहाि किीत आहे. तो काळ असा आहे 

कीं त्याचा प्रवतकाि कोणी करंू शकत नाहीं. म्हणनू तो चतुि  दंष्र हसह म्हणावयाचा. त्याच्या दाढातूंन कोण 
सुटला आहे? वनत्य, नैवमवत्तक, प्राकृवतक आवण आत्यस्न्तक प्रलय हेंच त्या काळाचे चाि सुळे होत. त्यानंीं 
तो सवांना ग्रासत आहे. वस्तुतः तो सवमतो−ग्रासी आहे, सवम−ग्रासी आहे. 

 
१४०. िंतुर  भुज 

 
चतुष पाद, चतुि  भजु, चतुि  मुख इत्यावद पदातं चतुि  हें संख्यावाचक नसून तें सवमवाचक, 

संपूणमतावाचक आहे, असें पूवीं म्हटलेंच आहे. चतुष पाद पदामध्यें चतुि  शब्द समग्रतावचक, पूणमतावाचक 
आहे. कािण पादशब्द चतुथांश−वाचक आहे. पण त्यामुळें  पुढें चाि या संख्येला पूणमत्ववाचकता आली आहे. 
चतुि  भजुावद शब्दातं वह ती तशी आहे. भजु म्हणजे बाहु हा सत्त्वमयी पालनशक्तीचें प्रतीक आहे. ईश्वि 
चतुि  भजु आहे म्हणजे तो सवमतः सवांचें पालन किीत आहे. तो समग्र पालन−शस्क्त आहे. ईश्वि हा 
सवाधीश आहे. त्याला वनवखल ववश्वाचे पविपालन किावयाचें आहे. त्याला माणसाप्रमाणें दोन हात असून 
कसें चालेल, त्याला ति चोहोंकडे पहायचें आहे, साभंाळायचें आहे, साविायचे आहे. त्यामुळें  तो चतुि मुख 
आहे, चतुि  भजु आहे, चतुि  दष्र आहे. त्याला संवमतोवदश उत्पवत्त स्स्थवत आवण सहंृवत किावयाची आहे. 
त्याचा हा सवमववध व्याप सवमतोवदश आहे, म्हणून तोच व्यहू आहे. सवेश्विाचे सवम काहंी चौिस आहे. सवेश्वि 
सवम काहंीं असू शकेल, एकागी असूं शकणाि नाहीं. तो ववकल असणाि नाहीं. सकलच असणाि, समग्रच 
असणाि. 
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१४१. भ्राणजष्िु 
 
भ्रावजष्णु म्हणजे भास्कि, तळपणािा. पिमात्मा हा आपल्या प्रचंड तेजानें तळपतो आहे. 

पिमात्म्याचें हें तेज प्रचंड का ंआवण तळपतें का ंम्हणावयाचें? जगातंील यच्चयावत तेजें हीं पिभतृ आहेत, 
पिप्रकावशत आहेत. पिमात्म्याचें तेज हेंच एकमेव स्वयंभ ू आहे. “यद् आवदत्यगंत तेजो जगद् 
भासयतेऽवखलम् । यच् चन्द्रमवस यच् चाग्नौ तत तेजो वववद्धमामकम् ॥” गी. १५·१२ इति तेजें आंवशक 
आहेत आवण क्षवयष्णु आहेत. पिमात्मतेज हें समग्र आवण शाश्वत आहे. “य योवतषा ंिवविंशुमान्” गी. १०·२१ 
म्हणून म्हटलें  आहे. पण असा तो सहस्रिवश्म सूयम त्या तेजाच्या नखाची बिोबिी करंू शकत नाहीं. 

 
णदणि सूयथ−सहस्रस्य भिेद् युगपदुन्त्र्ता । 
यणद भाः सदृशी सा स्याद् भासस् तस्य महात्मनः ॥ 

गी. ११·१२ 
 
सूयावद तेजें कल्पान्तीं लोपतात, कल्पािंभीं उत्पि होतात. अथात तीं शाश्वत नाहींत. 
 
‘सूयािंतद्रमसौ धाता यर्ापूि ंअकल्पयत्’ 
‘इमुं णििस्िते योगुं प्रोक्तिान् अहमव्ययम् ’ 
 
पिमात्मतेज हें 
 
‘ज्योणतषाुं अणप तत् ज्योणतस् तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानुं जे्ञयुं ज्ञानगम्युं हृणद सिथस्य णधणितम्  ॥’ 

गी. १३·१७ 
असें आहे 
 
पविव्राट योगानें सूयममंडलाचा भेद करून याच स्वयंभ ूशाश्वत सवमव्यापी आवण म्हणनू सवमवतशायी 

तेजाला पोंचत असतो. ह्याच तेजाचें ध्यान गायत्रींत केलें  आहे. 
 

१४२. भोजन 
 
पिमेश्वि भोक्ता आहे हें सहज समजंू शकतें. पण तो भोजन कसा? तो य या अथीं जे्ञय आहे, त्या 

अथीं सवम जीवाचंा तो भोय य आहे, भोजन आहे. जे्ञयाचें तत्त्वतः ज्ञान हेंच खिें भोजन होय जेणें करून 
माणसाची क्षुधातृषा हिते आवण माणसाचा वचिंतन योगके्षम चालतो. भगवान् जेव्हा ं म्हणतात “योग−के्षम ं
वहाम्यहम्” तेव्हा ंतो हा योग−के्षम अवभपे्रत असतो. “यज ज्ञात्वा नेह भयूोऽन्यज ज्ञातव्यं अववशष्यते.” – 
गी. ७·२ “पीयूषं अमृतं पीत्वा पातव्यं नाववशष्यते” भाग. ११ तसें हें भोजन आहे. आवण असें हें भोजन एक 
पिमेश्विच होऊं शकतो. “येनाहं नामृता स्या ंवकमहं तेन कुयाम्” बृ. २·४·३ तसें ववषय−भोग हें भोजन नसून 
तें ववष−पान होय, असें संत सागंतात. भोजन जि कोणतें असेल ति तें “ज्ञानामतृ−भोजन” च होय, य या 
योगें “क्षधुातृषा हिे, वनजभाव जेणें तिे ।” 
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व्यावहाविक अथानें वह आपलें  भोजन हें साक्षात पिमेश्विच आहे. पिमेश्विाच्या कृपेनेंच बीज 
अंकुितें, वाढतें आवण फळतें. त्या अिानेंच सवम जीव जगतात. असें हें जगज्जीवन अि जगासाठीं उत्पि 
किणें आवण तदथमच अि−ग्रहण किणें आवण जगणें म्हणजेच यज्ञ होय. या अिोत्पवत्तरूप यज्ञातं सवमगत 
ब्रह्म म्हणजे ववश्व प्रवतवित असल्यामुळें  अि हें पूणम ब्रह्म होय. 

 
१४३. भोक्ता 

 
पिमेश्वि हा वचद्घन आहे. यच्चयावत ववश्व त्याचा ववषय आहे. त्यामुळें  ववश्व हें त्याचें भोजन 

म्हणजे भोय य असून तो त्याचा भोक्ता आहे, ववषयी आहे. ज्ञान हा चेतनाचाच धमम असूं शकतो. त्यामुळें 
जडमात्र चेतनववषय झालें , चेतनभोग्य झालें . अचेतन चेतनाचा ववषय होणें योग्यच आहे. पण चेतन वह 
चेतनाचाच ववषय होय, अचेतनाचा नव्हे. फाि ति इतकें च म्हणता ंयेईल कीं अल्पचेतन महाचेतनाचा ववषय 
होय. आवण म्हणनूच अष्टधाप्रकृवत आवण जीव ह्या दोन्ही पिमेश्विी प्रकृवत होत, असें म्हटलें  आहे. अथात 
प्रकृवत आवण जीव, जड आवण चेतन, दोन्ही पिमेश्विाचें के्षत्र आहे. त्याचें उपभोग्य आहे. तो पिमेश्विच 
के्षत्रज्ञ आहे, भोक्ता आहे. जीवाला के्षत्रज्ञ म्हटलें  जातें. पण तें मयावदत अथानेंच होय. वस्तुतः सािे जीव 
आपआपल्या देहासकट पिमेश्विाचे देह होत. कािण केवळ वचद्घनच सवम जीवाचंा अतंि  यामी आहे. 

 
१४४. सणहष्िु 

 
सह म्हणजें हजकणें. त्यावरून सवहष्णु म्हणजे वजष्णु होय. जें जें संकट येतें त्यावि तो मात कितो 

म्हणून तो सवहष्ण.ु देवानंा संकट आलें  म्हणजे ते शिण गेलेच ववष्णलूा आवण त्यानें त्याचंें संकट वनवािण 
केलेंच ! पृर्थवीला पापाचा भाि झाला म्हणजे ती गेलीच शिण ववष्णूला कीं त्यानें वतचें संकट वनवाविलेंच ! 
साधंूना दुजमनानंीं छळलें  म्हणजे ते शिण गेलेच भगवतंाला कीं त्यानें त्याचंें िक्षण केलेंच ! अशा प्रकािें 
“दीनन दुख हिन” व “संकटमोचन” तो आहे. त्यामुळें  तो सवहष्णु उफम  वजष्णु म्हटला आहे. जी काहंीं सत्ता 
आहे ती सािी सताची आहे. सताच्या ववरुद्ध उठलेलें  कोणी वह आवण काहंीं वह केवढें वह प्रचंड असलें  तिी 
शवेटीं तें नेस्तनाबूदच व्हायचें आहे. म्हणून पिमात्मा हा सवमसवहष्णु होय. तो माजंि जसें उंदिाला क्षणभि 
चळवळ करंू देतें त्या प्रमाणें तो असताला वळवळ करंू देतो. त्या वळवळीनें त्रस्त लोक अधीि होतात 
आवण देव आधंळा आहे, झोपला आहे, का, मेला आहे, असें म्हणतात. पण तत्त्वज्ञ ओळखून असतात कीं 
“सत्यमेव जयते, नानृतम्” आवण म्हणून ते सत्योपासना किीत सहन किीत िाहतात. आवण भगवान् वह 
असताची वळवळ दिम्यान सहन किीत असतो. म्हणून वह तो सवहष्णु. ‘God sees but waits’ म्हणून तो 
सवहष्णु. 

 
१४५. जगदाणदज 

 
सृष्टीच्या आिंभीं जन्मलेला जो तो जगदावदज होय. हा जगाचा पूवमज कोण? हा संकल्प होय. आधीं 

संकल्प उठतो, मग साधन होतें आवण शवेटीं वसवद्ध येते. असा हा सृष्टीचा क्रम आहे. म्हणून जगाचा पूवमज 
संकल्प वा काम म्हणावयाचा. म्हटलेंच आहे – “कामस् तदगे्र समवतावध । भतूस्य जातः पवति  एक आसीत 
।” या कामाला वा सकंल्पालाच वहिण्यगभम अशी सृवष्ट−शास्त्रातंील पाविभावषक सजं्ञा आहे. हा संकल्प 
सवमतोवदश सवृष्ट किणािा असल्यामुळें  तो चतुि  मुख कस्ल्पला, तें यथास्स्थतच होय. हा चतुि  मुख ब्रह्मा 
सृष्टीचा पूवमज असून सबंंध सवृष्ट ही त्याची प्रजा होय. पिमात्मा अज आहे, संकल्पत्मा ब्रह्मा पूवमज आहे आवण 
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समग्र सृवष्ट ही प्रजा आहे. ब्रह्मदेवाला वह अज अशी संज्ञा आहे. पण ती तो ब्रह्म सवृष्ट नाहीं एवढ्याच अथानें 
होय. तो अजात नाहीं; तो जात आहे. “भतूस्य जातः पवतः” म्हटलें  आहे त्याला. 

 
१४६. अनघ 

 
अघ म्हणजे पाप. पण पाप म्हणजे तिी काय? पाप म्हणून एखाद्या कमावि, वक्रयेवि, छाप का 

लागला आहे? नाहीं. एखादें कमम कधीं पाप म्हणून ति कधीं पुण्य म्हणून ओळखलें  जाईल. अथात 
पाप−पणु्याची काहंीं कसोटी असली पावहजे. ती कसोटी कोणती? ती कसोटी सत्य होय. जें सत्यास 
अनुसरून तें पुण्य, जें सत्यापासून दूि जातें तें पाप. तेव्हा ंपाप म्हणजे सत्यापासून दूि जाणें, आडवाटेस 
जाणें होय. पिमेश्वि सत्य−स्वरूप असल्यामुळें  तो सत्य सोडून आडवाटेस जाऊंच शकत नाहीं. त्यामुळेंच 
तो अनघ म्हटला आहे. जीवाचंें अनघत्व आवण पिमेश्विाचें अनघत्व यातं महदंति आहे. जीव 
सत्य−ज्ञानाच्या अभावीं चाचंपडत सत्यानुसिण कितो. ईश्विाला सत्यानुसिणावशवाय दुसिें काहंीं किताचं 
येत नाहीं. तेंच त्याला सहज आहे. डोळस सहजच सन्मागानें चालतो. पिंतु मदं−दृवष्ट, काणा अथवा 
आंधळा जीव मादं्यामुळें  चाचंपडत, ठेचाळत, कधीं वाटेनें, ति कधीं आडवाटेनें चालतो त्यामुळें  त्याला 
पिमेश्विाप्रमाणें अनघ म्हणता ंयेत नाहीं. कोणी असा केवळ अनघ झाल्यास तो पिमेश्विच होईल. 

 
१४७. णिजय 

 
ववजय म्हणजे प्रवतपक्षाचा पिाभव करून संपावदलेला जय, स्वोत्कषम. सूयम अधंािावि ववजय 

वमळवतो. तसें सत्य असत्यावि ववजय वमळवतें. वस्तुतः सत्य हें अप्रवतमल्ल मल्ल आहे. त्याला प्रवतमल्लाशीं, 
असत्याशीं, मुळीं कुस्तीच किावी लागत नाहीं. सूयाला का अधंािाशीं दोन हात किाव ेलागतात? तो अधंाि 
मुळीं त्याच्यासमोि ठितच नाहीं. सूयापुढें त्यानें आपलें  तोंड सदैव काळेंच केले आहे. तसा सत्यस्वरूप 
पिमात्मा स्वभावतः ववजयी आहे. जे सामान्य शूिवीि असतात त्यानंा दोन हात करून ववजय वमळवावा 
लागतो. पिंतु महावीि! “टङ्कािेणैव धनुष्यः स वह ववघ्नान्यपोहवत” तो धनुष्याच्या य या−घोषानेंच शत्रूंची 
दाणादाण करून टाकतो इतका त्याचा दिािा असतो. पिमेश्विाला इतकें वह किावें लागत नाहीं. तो 
भ्रभूगंवह न किता ंववजयी होतो. 

 
“यतो धममस् ततो जयः” असें असल्यामुळें  स्वतः धमम म्हणजे सत्य हें स्वयमेव. ववजय होय. 
 

१४८. जेता 
 
जगातं एकापेक्षा ं एक शूिवीि होऊन गेले आवण त्यानंीं जयामागून जय वमळववले आहेत. पिंतु 

त्यानंा वह देहधमांनीं व मनोववकािानंीं हजकलें  आहे. य याला कोणीं हजकलें  नाहीं, पण य यानें मात्र सवांना 
हजकलें  आहे, असा एक पिमात्माच आहे. कािण तो अव्यक्तमूर्णत आहे. व्यक्तमात्र गुणबद्ध आहे, गुणवजत 
आहे. वजला क्षुत त्रटु, वनद्राजागृवत, िागदे्वष, शोकमोह वश किीत नाहींत अशी कोण व्यस्क्त झाली आहे? हा 
गुणजन्य पिाभव व्यक्तीला क्षणोक्षणीं खावाच लागतो. ‘नवह सशिीिस्य सतः अपिाभवः अस्स्त’ पिमात्माच 
एक वनि  गुण असल्यामुळें  व्यस्क्त आवण तदनुगत पिाभवमावलका यापंासून मुक्त आहे. आवण म्हणून तो जेता 
होय, आवण तोच एक जेता होय. अन्य सािे वजत प्रकृतीचे गुण हे वकतीवह बलवान् असले, तिी ते वह 
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पालटतात आवण वनमतात. त्यामुळें वनगुमण पिमात्मा त्यानंा हजकतो म्हणावयाचें. तो कूटस्थ वनत्य आहे 
आवण म्हणून त्याला म्हणतात जेता. अन्य सािे हािच खातात. 

 
१४९. णिश्वयोणन )अणिश्वयोणन) 

 
पिमात्मा हा ववश्वयोवन म्हणजे ववश्वाचें आवदकािण आहे, हें आपण मागें क्रमाकं ११७ मध्यें याच 

वणमसमाम्नायाचें वववचेन कितानंा पावहलें  आहे. वतथें तो षिीतत्पुरुष आहे. इथें बहुव्रीवह घेऊं या. ववश्व हेंच 
य याची योवन म्हणजे उपलस्ब्धवनवमत्त वा साधन आहे तो ववश्वयोवन, पिमात्मा. अवनदेश्य अव्यक्त अहचत्य 
पिमात्मा नामरूपात्मक व्यक्ताच्या उपलब्धीमुळें  सूवचत होतो. व्यक्ताचा हा मोठाच उपकाि आहे. 
कापिाप्रमाणें अव्यक्तप्रकाशन करून व्यक्त ववलीन होतें. कािणाचा वनि  देश करून कायम कृतकायम होतें. 

 
अथवा अष्टधाप्रकृवतरूप जें महद् ब्रह्म तें ववश्व य याची योवन म्हणजे गभमधानी आहे तो ववश्वयोवन. 

“मम योवनि  महद् ब्रह्म तस्स्मन् गभं दधाम्यहम्” गी. १४·३ असें म्हटलेंच आहे. ईश्वि जीवरूपानें प्रत्येक 
भतूाच्या ठाईं वनवहत आहे, अंति  यामी म्हणनू सवंनवहत आहे. जीवाशंरूप भगवद् वीयम धािण केल्यावशवाय 
कोणतें वह भतू उद् भतू होत नाहीं. 

 
अथवा अववश्वयोवन असा पाठ घ्यावा. ववश्व म्हणजे हें नामरूपात्मक जगत वमथ या असल्यामुळें  

त्याचा कोणत्यावह प्रकािें पिमात्म्याशीं संबधं पोचूं शकत नाहीं. म्हणून जो ववश्वयोवन नव्हे तो अववश्वयोवन. 
िज्जवूि सपाचा, शुक्तीवि िजताचा, वा कनकावि कटकाचा आिोप हा आिोपच आहे. िज्ज ू शुस्क्त आवण 
कनक वस्तुतः तज जनक नव्हेत, योवन नव्हेत. स्वरूपाववषयींचें अज्ञानच त्याचें कािण होय, योवन होय. 

 
१५०. पुनर  िसु 

 
“पुनिवप जननं पुनिवप मिणं पुनिवप जननी−जठिे शयनम्” असा य याचा कायमक्रम आहे तो जीव 

होय. जीवरूपानें पिमात्मा नाना योनींत अवतीणम होतो आवण त्या त्या योनींची संतवत कितो. हें जें 
योन्यन्तिगमन आवण देहान्तिगमन तेंच पुनि  वसुत्व होय. 

 
कल्पान्तीं ही समग्र सवृष्ट प्रलीन होते. त्यानंति पित कल्पािंभीं सृष्टीची पुनरुत्पवत्त होते. अशा 

प्रकािें वािंवाि ववश्व वनमूमन त्यातं पिमात्मा वसवत कितो. आवण म्हणून वह तो पनुि  वसु म्हटला आहे. 
 
सपम य या प्रमाणें जुनी कात टाकतो आवण नवी धािण कितो. तसा हा पिमात्मा पुिाण पुिें टाकून 

वनत्यनूतन घेत िाहतो. पिमात्म्याचें जें हें वनत्यनूतनत्व तेंच पनुि  वसन होय, पुनि  वसुत्व होय. पिमात्मा 
पुनि  वसु आहे म्हणजे तो वनत्यनूतन आहे. जो जुन्यालाच वचकटून िाहतो तो जीणम होय. जीणम मिणधि  मी 
आहे, जो जीणाचा त्याग करून नवनव होतो तो पुनि  वसुच अजि आवण अमि होय. 

 
१५१. उपेतद्र 

 
इंद्र म्हणजे पिमात्म्याला इदंतया पाहणािी देवता. केन उपवनषदातं गोष्ट आली आहे. ब्रह्मानें 

देवासंाठीं ववजय वमळववला. पण देव हा आमचाच ववजय आहे आमचाच पिाक्रम आहे, अशी बढाई मारंू 
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लागले. तेव्हा ं त्याचं्या समोि एक यक्ष, यजनीय गूढ ब्रह्म, उभें ठाकलें  आवण त्यानें एक गवताची काडी 
टाकली आवण म्हटलें , तुमचें काय सामर्थयम आहे तें अजमावा. भवुनभक्षक अस्ग्न सिसावला. त्याला ती 
काडी काहंीं जाळता ंआली नाहीं. वायु, भवुनभजंन प्रभजंन, सिसावला त्याला ती काडी काहंीं हलवता ं
आली नाहीं. तेव्हा ंत्यानंा कळलें  कीं हा आपला पिाक्रम नव्हे, हा आपला ववजय नव्हे. तेव्हा ं‘वकवमदं यक्षम’ 
हा प्रश्न त्यानंा पडला आवण इन्द्रानें उमेच्या कृपेनें जाणलें  कीं अिे हें ति ब्रह्म आहे. त्याच्याच सामर्थयानें 
आपल्याला ववजय वमळाला आहे. अशा प्रकािें इन्द्राला जवळून दशमन देता झाला म्हणून पिमात्मा हा उपेन्द्र 
म्हटला आहे. 

 
श्रदे्धच्या कृपेनें जीवात्म्याला पिमात्म्याचा साक्षात्काि होतो. पिमात्मा जीवात्म्याच्या सवंनधच आहे. 

अगदी अंतःस्थ आहे. पिंतु वनिहं झाल्यावशवाय तो मोठमोठ्यानंा आकळत नाहीं आवण वनिहं बालकाला वह 
तो सुलभ आहे. तो अहकचनगोचि आहे. सूिदासानंी याच आशयानें गाइलें  आहे – ‘वनबमल के बल िाम’. 

 
१५२. िामन 

 
देवानंा हजकून असुिेन्द्र बवल स्वगावधपवत होऊन बसला, तेव्हा ंदेवमाता अवदवत पुत्राचंें दैन्य पाहून 

दुःवखत झाली आवण वतनें पिमेश्विाला व्रतानें प्रसि करून घेतलें . भगवान् ववष्ण ुवतच्या पोटी वामनरूपानें 
अवतिला आवण त्यानें दैत्यदानवने्द्र बलीपासून वत्रपाद भवूम मागनू त्याला पाताळातं घातलें  व इन्द्राला 
आपलें  वैभव पित वमळवनू वदलें . तेव्हा ं ब्रह्मदेवानें आवण प्रजापतींनीं वामनाला यौविाय यावभषेक केला. 
त्यामुळें  तो उपेन्द्र झाला. अथात जो उपेन्द्र तोच वामन होय आवण तोच वत्रववक्रम रूपानें प्राशुं वह म्हटला 
आहे. अशा प्रकािें “उपेन्द्रो वामनः प्राशुंः” हा संपणुम चिण वामनावतािाचें वणमन कितो. 

 
पिमात्मा सवमव्यापी आहे. त्याचें सवमव्यापकत्व ववरुद्धाथमवाची ववशषेणाचं्या जोड्यानंीं व्यक्त केलें  

जातें. ईशोपवनषदातं तें असें वर्णणले आहे 
 
तद् एजणत तद् नैजणत, तद् दूरे तद् उ अन्ततके । 
तद् अततर  अस्य सिथस्य, तदु सिथस्यास्य बाह्यतः ॥ 
 
त्याचप्रमाणें इथें वामन आवण प्राशुं ही जोड ववशषेणें आलीं आहेत. उच्चावच सवमच तो आहे. 
 
प्राुंशुलभ्ये लले लोभाद् उद् बाहुणरि िामनः 
 
या कावलदासवचनातंवह ही जोडी आली आहे. 
 

१५३. प्राुंशु 
 
ईश्विाची उंची वकती आहे हें कोण मापूं शकेल? त्याहून उंच असेल तो. असा कोणी नसल्यामुळें 

त्याच्या उंचीची इयत्ता कोणाला आजपयंत काढता ंआली नाहीं. त्याच्या उंचीचा अंदाज त्यानंाच लागला, 
जे नम्र आवण नम्रति होत गेले. या नम्रतेचेंच नावं भस्क्त आहे. भगवतंानें म्हटलेंच आहे : 
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भक्त्या त्िनतयया शक्य अहमेिुंणिधोऽजुथन । 
ज्ञातुुं द्रष्टुुंिं तत्त्िेन प्रिषे्टुुं िं परुंतप ॥ 

गी. ११·५४ 
 
भत्त्क्या माुं अणभजानाणत 
यािान् यश्चान्स्म तत्त्ितः । 
 
ततो माुं तत्त्ितो ज्ञात्िा 
णिशते तदनततरम  

॥ गी. १८·५५ 
 
बवल वत्रववक्रमापुढें ववनम्र झाला आवण त्यानें त्या प्राशुं पिमेश्विाला आपल्या मुठींत ठेवलें . त्याला 

आपल्या घिचा द्वािपाळ बनववलें . अथात पिमेश्विाहून वह पिमेश्विाची भस्क्त, ही प्रणवत, पिम आहे, 
प्राशुंति आहे, बवलि आहे. बवलबन्धन खिें, पण बाधंणाि आवण बाधंला जाणािा कोण आहे? बवलबधंन 
तत्पुरुष कीं बहुव्रीवह? बवल ति मुक्त झाला, देव मात्र द्वािपाळ बनून बाधंला गेला ! बवलबधंन आिंभीं 
तत्पुरुष आवण मागाहून बहुव्रीवह, वामन नम्र असल्यामुळें  प्राशुं बलीचें बधंन झाला; पण पढुें जेव्हा ंतो प्राशुं 
झाला तेव्हा ंनम्र बवलच त्याचें बंधन झाला आहे. 

 
देवाचें सवोत्तम नाम म्हणूनच नमः आहे, जें सहस्रावधक आहे, सहस्रावतशायी आहे. ‘सवमप्रहिणायुध 

ॐ नमः’ म्हणून सहस्राची समास्प्त झाली आहे. अथात एकपिी नमः हा शेंवटचा शब्द आहे, शेंवटचें नाम 
आहे. 

 
१५४. अमोघ 

 
जे आसुि आहेत, म्हणजे य यानंीं मोहमयी आसुिी प्रकृवत अंगीकाविली आहे, ते मोघाश, मोघकमम, 

मोघज्ञान म्हटले आहेत. त्या ववरुद्ध य यानंीं दैवी प्रकृवत अंगीकाविली, ते सवांचें मूळ पिमात्मा आहे हें 
ओळखून पिमेश्विाची वनष्काम भस्क्त कितात. अथात ते मुक्त्यवधक भस्क्तरूप फळ पावतात, आवण अशा 
प्रकािें अमोघ होतात, कृताथम होतात. स्व-रूप पिमेश्विाची जे भस्क्त कितात, त्याचें संकल्प व प्रयत्न 
अमोघ होतात. पिंतु जे जाणून बजूुनच असत्य असलेल्या अथमकाममय संसािाच्या मागें लागतात, ते मोघ 
होतात, ववफल होतात. 

 
यो धु्रिाणि पणरत्यज्य अधु्रिुं पणरषेिते । 
धु्रिाणि तस्य नश्यन्तत अधु्रिुं नष्टमेि िं ॥ 
 
पिमात्मा हा साक्षात सत्य आहे. तो सत्यसंकल्प आहे, सत्यकाम आहे. आवण त्यामुळेंच तो पूणमकाम 

आहे. जो पूणम-काम तोच अमोघ होय. अमोघाची उपासना किणािा वह अमोघच होतो. म्हणून म्हटलें  आहे : 
 
धमे मणतर  भितु िः सततोन्त्र्तानाुं, 
स हे्यक एि परलोकगतस्य बतधुः । 
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अर्ाः णस्त्रयश  िं णनपुिैरणप सेव्यमाना 
नैिाप्तभािमुपयन्तत न िं न्स्र्रत्िम्  ॥ 

महाभारत 
 

१५५. शुणिं 
 
शुवच म्हणजे शुद्ध. शुवद्ध दोन प्रकािची आहे. एक कृवत्रम आवण दुसिी सहज. पिमात्मा हा दुसऱ्या 

प्रकािें शुद्ध आहे. इति सवम पवहल्या प्रकािें शुद्ध होतात. वस्त्र मळतें. तें धुतलें  म्हणजे शुद्ध होतें. पिंतु 
आकाश मळत वह नाहीं आवण शुद्ध केलें  वह जात नाहीं. तें सहजशुद्ध आहे. कधीं कोणाला मळवता ंन येणािें 
असें वनि  लेप शुद्ध आहे तें. म्हणून आकाशाला शुवच असें वह एक नावं आहे. आकाशाला वाऱ्यानें सळ पडत 
नाहीं कीं खळ पडत नाहीं. पावसानें तें वभजत नाहीं कीं थंडीनें वथजत नाहीं. सूयमतापानें तें पाघळत नाहीं कीं 
जळत नाहीं. िात्रीचें अंधािें वन ढगाचें भािे सतत येतात जातात, पण त्याचंा डाग त्याला नाहीं. असें तें शुवच 
आहे. पिंतु असें हें आकाश शब्दगुण म्हटलें  आहे. गुण म्हटला कीं द्रव्यत्व आलेंच. आवण त्याबिोबि आले 
सािे उपावध. पिंतु पिमात्मा हा वनि  गुण असल्यामुळें  तोच खिोखि शुवच आहे. त्याला तै्रगुण्याचा संपकम  
नाहीं. गुणच दोषरूप आहेत. ते गुणच वजथें संभवत नाहींत तें वनि  गुणच वनि  दोष होय आवण म्हणून तेंच 
शुवच. इति सािें गुणानंीं बिबटलेलें  ! 

 
१५६. ऊर्तजत 

 
भगवद् ववभवूत दोन प्रकािच्या वर्णणल्या आहेत : १. श्रीमान्, २. ऊर्णजत. जगातं वह आपण दोनच 

ववभवूत पहातों : १ स्त्री आवण २ पुरुष. स्त्रीतत्त्व हें श्रीमान् आहे, सौन्दयमशाली आहे. परुुषतत्त्व ऊर्णजत आहे, 
बलशाली आहे. सािें वैभव या दोन प्रकािातं प्रकटलें  आहे. म्हणून या दोन प्रकािानंा ववभवूत म्हटलें  आहे. 
प्रत्येक स्पहृणीय गुण एकति सौन्दयोपकािी असेल, नाहींति बलोपकािी असेल. वतसिा प्रकाि नाहीं. सवम 
सौंदयाचा अकम  भस्क्त आहे, सवम बलाचा अकम  ज्ञान आहे. भस्क्तमान् व्यस्क्त आपल्या पिमहृदयाह लादक 
समपमणानें सवमभतूात्मभतू होऊन बसते. ज्ञानवान् व्यस्क्त आपल्या प्रौढप्रताप पवित्यागानें या ववश्वाचा 
एकिाट बनते. एक तत्त्व मेणासािखें मऊ आहे, दुसिें वज्रासािखें कवठण आहे. दोन्ही ववश्वववजयी आहेत 
वामनवत्रववक्रमवत.दोन्ही भगवद् ववभवूत आहेत. ववश्वाची घडामोड किणाऱ्या वत्रगुणाचंी मात्रा य याच्यावि 
चालत नाहीं आवण जो या आतावप-वातावप-इल्वलानंा पचवनू ढेकि देतो, त्या ज्ञानघन तुिीयाहून अवधक 
ऊर्णजत कोण म्हणावा? 

 
१५७. अतीतद्र 

 
इन्द्राचीं जीं उपकिणें तीं इस्न्द्रयें होत. अथात इदं्र म्हणजे देही होय. या देही जीवाच्या पलीकडचा 

तो अतीन्द्र पिमात्मा होय. पिमात्मा उपेन्द्र वह म्हटला आहे, आवण अतीन्द्र वह म्हटला आहे. पिमात्मा 
जीवाच्या जवळ िाहून त्याला हळूहळू आपल्याकडे खेंचीत असतो. त्याला ‘स्व ेमवहस्म्न’ प्रवतवित व्हायला 
मदत किीत असतो. म्हणनू, म्हणजे “इन्दं्रउपकिोवत” म्हणून, तो उपेन्द्र झाला. पण हें उपकिण तो 
जीवाच्या अतीत िाहून, दूि िाहून, किीत असतो. म्हणून तो अतीन्द्र म्हटला आहे. पवक्षणी वपलाला 
उडायला कशी वशकववते? ती जवळ िाहून वपलाला भिवते. पण चटकन त्याच्या पासून जिा दूि उडून 
बसते. मग वपलंू वतच्याजवळ फडफडत जातें. अशा प्रकािें आधीं जवळ, मग जिा दूि, त्यानंति आणखी दूि 
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उडायला वशकवनू एके वदवशीं ती त्याला झाड सोडून अंतिाळातं झेप घ्यायला लावते, भिािी मािायला 
वशकवते. पिमात्मावह त्याचप्रमाणें जीवाला जीवत्वाच्या अंडातूंन बाहेि पडून ब्रह्माडंाच्या वृक्षावि 
फुदकायला आवण ब्रह्माडंाचा वह त्याग करून वशवत्वाच्या अनन्त आकाशातं भिािी मािायला वशकवतो. इदं्र 
आवण अतीन्द्र असे हे. दोन सखे सुपणम होत. दोन्ही जोडीनें िाहतात म्हणून सखेसोबती आवण सचंाि 
कितात म्हणनू सुपणम म्हणावयाचे. पण तीं माय-लेकिें आहेत, हकबहुना हबबप्रवतहबबें. 

 
१५८. सुंग्रह 

 
शतेकिी आिंभीं पेिणी कितो आवण शवेटीं वपकाची सवगंणी कितो. सवगंणी कितो तेव्हा ंप्रथम तो 

पुढील पेिणीसाठीं बीजसगं्रह करून ठेवतो. अशा प्रकािेंच पिमेश्वि वह सृष्टीची पेिणी व सवगंणी यथाकाल 
सािखा किीत असतो. या त्याच्या व्यवसायातं िागदे्वष नाहीं. तो आपलें  वनयत कमम मात्र किीत असतो. 
सािी सृष्टी जी वनमाण होते ती त्या पिमेश्विी संग्रहातूंनच होय. मुळातं जि काहंीं संग्रह नसेल ति पेिणी 
होणाि कशी आवण पीक तिी कुठून येणाि? म्हणून पिमेश्वि हा संग्रहरूप आहे. सािी सृष्टी आिंभीं बीजभतू 
पिमेश्विातं संगृहीत होती आवण पयमवसानीं वह ती समग्र त्यातंच संगृहीत होणाि आहे, तद् रूपानें फवलत 
होणाि आहे. मध्यंतिींचा सािा प्रपंच कालौघानें उपजत वनमत िाहणािा अवनत्य आहे. वनत्य एक पिमात्मा 
आहे, जो सवमसंग्रह आहे, सवांचें मूळ आवण सवांचें फवलत आहे. 

 
१५९. सगथ 

 
सगं्रह म्हणजे समूहन आहे, समाहाि आहे, ति सगम म्हणजे व्यूहन आहे, ववहाि आहे. पिमात्म्याची 

जी अतक्यम शस्क्त आहे वतचा आववष्काि म्हणजे सगम होय. पिमात्म्याच्या अप्रतक्यम वनगूढ शक्तीची 
अवभव्यस्क्त म्हणजे ही जगद्व्यस्क्त होय, हा सगम होय. त्यामुळें  ह्या सवम व्यक्तीची जी जननी, आवदशस्क्त, 
तीच सगम म्हटली आहे. आवदशक्तीपासूनच ही सािी अवभव्यस्क्त झाली आहे हें जाणून भक्त त्या सगमहेतु 
पिमात्म्याला शस्क्तरूपानें, मातृरूपानें ध्यातात आवण गातात. 

 
अहुं सिथस्य प्रभिो मत् तः सिं प्रितथते । 
इणत मत्िा भजतते माुं बुधा भाि-समन्तिताः ॥ 

गीता १०·८ 
 
संग्रह आवण सगम ही जोड कल्पना आहे. अस्तमनीं सयंमन आपले वकिण समेटतो, उदयीं सूयम ते 

ववखितो. पिमात्मतेज वह तसें कल्पािंभीं सवृष्टरूप आपले वकिण पसितें आवण कल्पान्तीं ते गंुडाळून घेतें. हे 
दोन्ही व्यापाि य या तेजाच्या सते्तनें होतात त्या तेजाचें ध्यान किायला गायत्री सागंते. 

 
१६०. धृतात्मा 

 
पिमात्मा हा धृतात्मा आहे, म्हणजे वशी आहे. त्याचें अन्तःकिण त्याच्या स्वाधीन आहे. जीव आवण 

वशव याचं्यातं हेंच अंति आहे. जीवाचें अतंःकिण त्याच्या अधीन िहात नाहीं. नको ते ववचाि आवण ववकाि 
त्याच्या मनातं थैमान घालत असतात. तो असहायपणें त्यानंीं झपाटला जात िाहतो. पिंतु पिमात्म्याला 
असले ववकाि वशवत नाहींत. सूयाला जसा अंधकाि माहीत नाहीं, तसा पिमात्म्याला मनोववकाि माहीत 
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नाहीं. पिमात्म्याला मनोववकाि माहीत नाहींत, कािण ते सािे उपावधगत आहेत, आवण पिमात्मा आहे 
वनरुपावध. धृतात्मा कोणी महात्मा असूं शकेल, पण त्याचें तें धृतात्मत्व पिमात्म्याच्याहून वगेळें. तें वमत 
आवण अवनत्यच असावयाचें, पिमात्मा हा केवल धृतात्मा. 

 
१६१. णनयम 

 
धृतात्मा म्हणजे संयमी. सपूंणम संयमन किणािा. पण हा संयम यमवनयमाचं्या आधािेंच वसद्ध होतो. 

म्हणून तो पिमात्मा सयंमोपायभतू वनयमरूप आवण यमरूप आहे, असें क्रमशः म्हटलें  आहे. यम वनयम आवण 
संयम ही त्रयी म्हणजे योग होय. अहहसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचयम आवण अपविग्रह हीं सावमभौम महाव्रतें हीं मूळ 
होत. वनयम शौचसंतोषावद हे स्कंधशाखोपशाखा होत. आवण धािणाध्यानसमावधरूप सयंम म्हणजे पुष्पफळ 
होय. असा हा आमलूचलू योग-वृक्ष आहे. अथवा हा योगशकुं आहे. यम त्याचा ववशाल पाया आहे. वनयम 
त्याच्या भजुा आहेत. संयम त्याचंें वशखि आहे. 

 
ईश्वि आवण त्याचे वनयम दोन नाहींत. ईश्विानें सृष्टीला भौवतक, नैवतक, आध्यास्त्मक वनयम लावनू 

वदले आवण तो वनविन्त झाला. जो ईश्विी वनयमानुसाि वागेल त्याला सुख आवण जो तद् ववपिीत चालेल 
त्याला असुख होईल. अशा प्रकािें कममफलदायववभागानुसाि सबधं सवृष्ट वनयमबद्ध आहे. असुि समजतात 
त्याप्रमाणें हे जग असत्य म्हणजे संववधानिवहत, अप्रवति म्हणजे वनयमनिवहत आवण अनीश्वि म्हणजे 
शासकिवहत अिाजक नाहीं. हें सुव्यवस्स्थत ईश्विी शासन आहे. ईश्वि सवांचें स्वभावसूत्रानें वनयमन किीत 
आहे. 

 
१६२. यम 

 
ईश्वि आवण त्याचे वनयम दोन नाहींत म्हटलें . पण जगातं आपण कायदे म्हणजे धमम आवण िाजा 

म्हणजे धममगोप्ता असे दोन ववभाग पाहतो. िाजा केव्हा ंकेव्हा ंआपले कायदे बाजूला सारून कोणाला दया 
वह दाखववतो. म्हणजे कायद्यापेक्षा ंवह िाजा हा वगेळा आवण वविि वदसून येतो. ईश्विाबाबतवह मनुष्य तशी 
कल्पना कितो. आवण म्हणनू तो ईश्वि आवण त्याचे वनयम यातं भेद कितो. पिंतु वस्तुतः ईश्विाचें ईश्वित्व 
यातंच आहे कीं तो वनयमरूपानें प्रकटून ईश्विरूपानें लोपला आहे. म्हणजे ‘ईश्वि=वनयम, वनयम=ईश्वि’ 
असें समीकिण झालें  ! (ईश्विी वनयम वनिपवाद आहे. वनिपवादत्व हीच त्याची दया आहे.) पण तत्त्व आवण 
व्यवहाि या दोन्ही दृष्टींनीं हें गळीं उतित नाहीं. कािण, वनयमाहूंन वनयमवयता वगेळाच असावयाचा. 
वनयमवयत्रधीन वनयम असूं शकतात, पण वनयमाधीन वनयमवयता असणाि नाहीं. शक्तीहून शस्क्तमान् वगेळा 
आवण ववििच असणाि ना? व्यवहािातं वह वनयमवयत्यावशवाय नुसते वनयम उपलब्ध होत नाहींत. म्हणनू 
वनयमवयता कल्पावा लागतो. ह्या दृष्टीनें ईश्वि हा वनयमच नव्हे ति यम म्हणजे वनयमवयता वह आहे. ईश्वि हें 
वनयमन वा शासन सवांति  यावमरूपानें कितो. 

 
१६३. िदे्य 

 
वदे्य म्हणजे वदे-प्रवतपाद्य, जे्ञय, ब्रह्म. 
सिे िेदा यत् पदुं आमनन्तत 
तपाुंणस सिाणि िं यद् िदन्तत । 
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यद् इच्छततो ब्रह्मिंयं िंरन्तत 
तत् ते पदुं सुंग्रहेि ब्रिीणम ॥ 
ॐ इणत एतत् । 

कठ २·१५ 
 
ब्रह्म स्वसंवदे्य असलें  तिी त्याचें प्रवतपादन प्रथम वदेानंींच केलें  आहे. जे अनुभवी परुुष आहेत ते 

आपल्या गुरंूचा हवाला देतात. ते गुरु वह “इवत शुश्रुम पूवेषा ंये नस् तद् ववचचवक्षिे” असेंच म्हणतात. या 
सवम पूवमजाचंा पूवमज म्हणजे अज पिमेिी प्रजापवत होय. हा चतुि  मुख ब्रह्मा म्हणजे अनावद ज्ञानस्वरूप चाि 
वदे होत. त्याचं्या गुरुमुखातूंन हें ज्ञान पिंपिेनें प्राप्त झालें  म्हणून तें “वदे्य” म्हणावयाचें. म्हणनू पिमात्मा 
“वदे्य” म्हणावयाचा. माळयाकडून भाजीपाला वमळतो, पण ित्न घ्यायचें ति त्यासाठीं जवावहऱ्याकडेच गेलें  
पावहजे. त्याप्रमाणें आत्मज्ञानासाठीं वदेाकंडेच गेलें  पावहजे. 

 
१६४. िैद्य 

 
(त्या ब्रह्म-) ववदे्यचा जो ज्ञाता तो वैद्य होय. य याच्यापासून ववद्यावशं झाला तोच त्या ववदे्यचा 

आवदज्ञाता होय, गुरु होय, स्वामी होय. ही ववद्या ज्ञानवनधान पिमेश्विापासून झालेली आहे. म्हणून तोच या 
ववदे्यचा म्हणजे वदेाचंा स्वामी म्हणावयाचा. 

 
वैद्य आपल्या आयुि  ववदे्यच्या योगें लोकानंा िोगमुक्त कितो, पिमात्मा वा गुरु त्याचप्रमाणें आपल्या 

आत्मववदे्यच्या योगें मुमुक्षूंना, भविोगमुक्त कितो, अनामय कितो. म्हणून वह तो वैद्य होय. 
 
जन्म मतृ्यु जिा व्यावध हे सवम भयाचे ववववध भाव होत. आत्मववद्या या सवम भयातूंन सोडवते. म्हणून 

वैद्य म्हणजे आत्मववद्या-ववशािद. हा वैद्याचंावह वैद्य होय. हकबहुना तोच एक वैद्य असून इति सािे 
आडनावंाचे होत, तोतया होत. 

 
१६५. सदायोगी 

 
स्वरूपावस्स्थवत म्हणजे योग होय. ती य याला सदैव असते. तो सदायोगी म्हणावयाचा. जे योगी 

म्हणवले जातात त्याचंा योग म्हणजे समावध तात्काहलक असतो. त्या समाधींतून त्याचें व्युत्थान होतें. हा 
समावध कृवत्रम आहे. त्यामुळें  तो साधावा लागतो आवण त्यातूंन व्युत्थान होतें. पिंतु ज्ञान-समाधींत असा 
प्रकाि नाहीं. य याला आपण मनुष्य आहों हे ज्ञान झालें  तें त्याला आमिण केव्हा ं वह सोडून जात नाहीं. तें 
त्याला घोकावें लागत नाहीं. 

 
त्याचा त्याला भाि होत नाहीं. त्यातूंन त्याचें व्युत्थान होत नाहीं. तसें स्वरूपावस्थान य याचें केव्हा ं

वह सृष्टीच्या सगम-स्स्थवत-वनिोध कालीं वह नाहींसें होत नाहीं. तो पिमात्मा हा सदायोगी होय. य याला 
आत्मज्ञान झालें  तो वह तसाच सदा-योगी म्हणावयाचा. म्हटलेंच आहे गीतेंत : 

 
“इदुं ज्ञानुं उपाणश्रत्य मम साधम्यथमागताः । 
सगेऽणप नोपजायतते प्रलये न व्यर्न्तत िं॥” 
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गी. १४·२ 
 

१६६. िीरहा 
 
वीिहा म्हणजे प्रवत-वीिहा. जो कोणी पिमेश्विाववरुद्ध उठतो त्याला त्याला पिमेश्वि नेस्तनाबूद 

कितो. पिमेश्वि हा सत्यस्वरूप आहे, धमम-स्वरूप आहे. त्याच्याववरुद्ध उठलेला कोणीवह, तो वकती का 
बलाढ्य असेना, अखेि जमीन-दोस्तच व्हावयाचा. हें आध्यास्त्मक सत्य, हा सत्याचा शाश्वत ववजय आवण 
अधमाचा वनवित पिाजय, गायला अठिा पुिाणें झालीं आहेत. तीं संख्येच्या अंवतम म्हणजे अठिाव्या 
स्थानाइतकीं म्हणजे पिाधाववध झालीं तिी तीं हेंच सागंणाि : “सत्यमेव जयते, नानृतम्”. 

 
१६७. माधि 

 
उमा-धव आवण मा-धव, वशव आवण ववष्ण,ु दोन्ही आदशम अवभिच आहेत. वशव वैिाग्यमरू्णत वा 

वविस्क्तरूप आहे, त्याला उमा वविती झाली. ववष्णु वनविच्छता-मूर्णत वा अनासस्क्तरूप, त्याला लक्ष्मी वविती 
झाली. उभयत्र पिम वैिाग्य हें आत्मज्ञानाचें अव्यवभचािी लक्षण आहे. सूयम जसा सौिी प्रभेनें आपल्या 
प्रकाशवकिणानंीं, वनत्य मंवडत असतो तसा ज्ञान-सूयम ज्ञान-प्रभेनें, वैिाग्यावद ज्ञान-वकिणानंीं वनत्य मंवडत 
असतो. ज्ञान-वैिाग्याचंी ही अव्यवभचाविता, हा अववच्छेद, असा पवत-पत्नीसंबधंानें वचवत्रत केला आहे मा-
धव, उमा-धव म्हणून. वैिाग्यप्रभा-भासुि ज्ञान वशव आवण ववष्णु दोहोंच्या ठाईं वनजरूपानें वविाजमान आहे. 
वशव हा कममसंन्यासाचा आदशम आहे. ववष्णु हा कममयोगाचा आदशम आहे. वतसिा आदशम नाहीं, म्हणून “एको 
देवः केशवो वा वशवो वा”. म्हणूनच वत्रदेवातंील ब्रह्मदेवाची उपासना नाहीं. तो काहंीं स्वतंत्र आदशम नाहीं. 
वशव आवण ववष्णु हे दोन्ही आत्मज्ञानाचेच आदशम असल्यामुळें  “वशवस्य हृदये ववष्णुः, ववष्णोि हृदये वशवः” 
असें म्हटलें  आहे. शवै-वैष्णवातं उपासना-भेद असला तिी आदशांत भेद नाहीं. म्हणूनच गीतेंत ‘वद्वववधा 
वनिा’ असा प्रयोग येतो. ‘दे्व वनि’े असा भेद नाहीं. आवण म्हणून त्याचं्यातं वविोध नाहीं. ति आहे “साधु 
वदसती वगेळाले, पवि ते स्वरूपीं वमळाले” असें अदै्वत. सवमधमम-समन्वयाचा हा मागम आहे. 

 
१६८. मधु 

 
सामान्यतः उद् वभदाचें साि म्हणजे पुष्प वा फल. पण वकत्येक उद् वभज जावत अशा आहेत कीं त्याचंें 

साि त्याचं्या मुळातं, बुंध्यातं, त्वचेंत, पानातं वा अन्य अगंोपागंातं आढळून येतें. पण या सािवान् अंगोपागंातं 
असाि भाग वह असतो. तो वगळून घेतलेला जो सािाशं तो म्हणजे मधु होय. अथात मधु म्हणजे तो अंश कीं 
य यातं असाि काहंींच असत नाहीं आवण य याच्या सगंोपनासाठीं सािें जीव-जगत धडपडत असतें. 
मोहोळातंील प्रत्येक जीव त्या मधूसाठीं जन्मत जगत आवण मित असतो. मधूवाचंनू अन्य उदे्दश वा उद्योग 
त्यानंा ठाऊक नाहीं. पिमात्मा हा या ववश्वकुलाचा तसा मधुकंद आहे. सवम जीव जाणून वा नेणून त्याच्याच 
साठीं जन्मनू जगत आवण मरून जन्मत असतात. असा तो सवांचा पिम वप्रय आहे. म्हणनू तो मधु. 
य यावरून देह-देहातंिाचंी कुिवडंी करून टाकावी असा तो सवांचा सवमस्व आहे. त्याहून अवधक इष्ट, 
त्याहून अवधक वमष्ट दुसिें काहंीं नाहीं. म्हणनू तो मधु. एवढ्यासाठींच मधुसूक्त गाइलें  आहे. 
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१६९. अतीन्तद्रय 
 
पिमात्मा हा अतीस्न्द्रय आहे. म्हणजे तो इस्न्द्रयाचं्या आवाक्याबाहेिचा आहे. तो इस्न्द्रयानंा अगोचि 

आहे. तो पंच ज्ञानेंवद्रयाचंा ववषय नाहींच पण अतीस्न्द्रय शब्दानें मुख्यतः तो मनाचा ववषय नाहीं असें 
म्हणावयाचें आहे. कािण, सवेस्न्द्रयातं मन प्रमुख आहे. “यद् मनसा न मनुते येन आहुि  मनो मतम् । तदेव 
ब्रह्म त्व ं वववद्ध नेदं यवददं उपासते ॥” उपासना म्हणजे ववषय-ध्यान. ववषय स्वतः पविवतमनशील आहेत. 
आवण इस्न्द्रयासंकट मनवह तसेंच चंचल आहे. 

 
अशा स्स्थतींत ववषयेस्न्द्रय-संवनकषानें जें ज्ञान होतें तें ज्ञान या पदवीस पात्र नसून कल्पनामात्र 

होय. ईश्विी ज्ञान हें वस्तुज्ञान आहे, ववषयज्ञान ही कल्पना आहे. कल्पनेंत ग्राह्य आवण ग्राहक दोन्ही 
अस्स्थि आवण अववश्वसनीय आहेत. वस्तुज्ञानातं ग्राह्य बोध आवण ग्राहक बवुद्ध दोन्ही स्स्थि आवण 
ववश्वसनीय आहेत. म्हणनूच ह्या ज्ञानाला “बुवद्धग्राह्य ंअतीस्न्द्रयम्” म्हटलें  आहे. कोणतें वह ज्ञान बुवद्धनेंच 
ग्रहण व्हावयाचें मग ते ववषयाकाि असो कीं वनि  ववषय असो. इस्न्द्रयद्वािा होणािें ज्ञानमात्र ववषयरूप असतें. 
आवण ज्ञातृस्वरूप आत्मतत्त्व हें वनि  गुण असल्यामुळें  ते स्वभावतःच अतीस्न्द्रय आहे. त्यामुळें  पिमात्मा हा 
अतीस्न्द्रय म्हटला आहे. 

 
१७०. महामाय 

 
माया म्हणजे चातुयम, इंद्रजाल, जादू. एखादा जादूगाि आपले हातचलाखीचे खेळ दाखवनू 

पे्रक्षकानंा चवकत कितो. त्याच्याजवळ पहाल ति साधन-सामग्री फािशी नसते. एक पोतडी, एक गडी 
आवण एक छडी. ह्याचं्या साहाय्यानें तो अद् भतु खेळ करून दाखववतो. पिंतु पिमेश्वि? “वकमीहः हक-कायः 
स खलु वकमुपायस् वत्रभवुनं, वकमाधािो धाता सजृवत वकमुपादान इवत च” – (वशवमवहम्न.) त्याच्याजवळ 
गडी, छडी, पोतडी काहंींच नसतानंा तो एकटा एक हें अद् भतु ववश्व कसें िचतो. आवण पुनः तें जादूच्या 
गोष्टीसािखें फसवें नव्हे. ति प्रत्यक्ष शाश्वत उपभोग्य असें, जीवाचं्या संपूणम जीवनाची य यातं पविपूणम सोय 
आहे असें ववश्व ! या सवाियममय ववश्वाहून अवधक मोठें अद् भतु लाघव कोणतें? म्हणून पिमात्मा हा 
महामाय होय. मायाव्यानंा वह त्याची ही माया समजत नाहीं, मग जमणें दूिच. म्हणून तो महामाय. 

 
१७१. महोत्साह 

 
सवाियममय ववश्वाच्या िचनेंत जसें अतक्यम बुवद्धवैभव वदसून येतें, तसा अपाि उत्साह वह वदसून 

येतो. एखाद्या महाकवीच्या ठाई ंअद् भतु कववत्व असणें पुिेसें नाहीं, महाकाव्य िचण्याची अजस्र स्फूर्णत वह 
त्याच्या मनातं हवी. मंद स्फूतीच्या कवीकडून महाकाव्याची िचना होऊं शकत नाहीं. हकवचत-काव्य प्रसवनू 
त्याची काव्य-स्फूर्णत वनपवचत पडते. पिंतु पिमेश्विाची स्फूर्णत अपिंपाि आहे. तो अनन्तकोवट-
ब्रह्माण्डनायक आहे. त्याची ववश्विचना अव्याहत पूणम वगेानें सुरूच आहे. तो सगामागनू सगम िवचतच 
चालला आहे. त्याच्या इतके सगम अजून कोणावह महा-कवीनें िचले नाहींत हें उघड आहे. अशा स्स्थतींत 
त्याचंा उत्साह, त्याची स्फूर्णत वकती म्हणून वणावी. ती अगवणतच आहे. म्हणनू तो महोत्साह होय. 
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१७२. महाबल 
 
एखादें महत्कृत्य संपादावयाचें म्हणजे त्यासाठीं नुसतें अफाट बवुद्धवैभव आवण अचाट उत्साह वा 

स्फूर्णत असून भागत नाहीं. तो ताण सहन किण्याला शािीविक बळ वह असेंच भक्कम हवें असतें. 
पिमेश्विाच्या ठाईं तें तसें आहे, म्हणूनच तो हें सवमतोऽनन्तरूप ववश्व वनमाण करंू शकला, हें उघड आहे. 
अवखल भाितीय भदूानयज्ञ-कायाची उभािणी किायला लागणािी ववशाल बुवद्ध, अदम्य उत्साह आवण 
कणखि शिीि दीवक्षताला नसतें, ति तें महत्कायम संपि झालें  नसतें. त्यापेक्षा ंहा सृवष्टरूप यज्ञ वकती वकती 
महान् म्हणावा? कोणी वह म्हणेल “कशी तुवळतसा ंतुम्ही प्रकट मेरुशी मोहिी?” – (केकाववल) आवण तें 
ठीकच आहे. त्याचंी तुलनाच होणािी नाहीं. पिंतु ह्या अप्रस्तुत प्रशसेंनें पिमेश्विाचें महाबळ चागंलेंच प्रकट 
होतें. तेंच वतचें प्रयोजन. पिमेश्विाला महामाय महोत्साह आवण महाबळ जें क्रमानें म्हटलें  आहे, तें 
सावभप्राय आहे. ववश्वसृष्टीसािखें महान् कमम किणािा महामाय महोत्साह वह आवण महाबळच असला 
पावहजे. त्याचें बवुद्धबळ मनोबल आवण शिीिबळ तसेंच महान् असलें  पावहजे. ह्या वत्रगुण-संवनपातावशवाय 
महत कायम संपि होत नाहीं. मग तें जीवाचें असो कीं ईश्विाचें असो. 

 
१७३. महाबुणद्ध 

 
महामाय आवण महाबवुद्ध हीं दोन नामें आलीं आहेत. तीं उघडच वभिाथमक आहेत. त्यातं वभि वणम-

समाम्नाय आहेत. तीं असवणम आहेत. पिंतु जीं नामें सवणम आहेत, तीं वह समानाथमक नाहींत. तीं वभिाथमक 
म्हणूनच पनुः आलीं आहेत. नाहींति तीं वनिथमक होतील. 

 
माया म्हणजे मय−ववद्या, कल्पकता, िचना−कौशल्य. आवण बुवद्ध म्हणजे वस्तुयाथार्थयम हेिण्याची 

शस्क्त. माया हें हस्तलाघव आहे, ति बुवद्ध हें तत्त्ववनणमयवैशािद्य आहे. कोणी वकती वह कल्पक झाला, तिी 
त्याला ही सवाियममय ववश्विचना किता ंयावयाची नाहीं. कोणी वकती वह बवुद्धमान् झाला तिी, त्याला वतचें 
यथाथम स्वरूप आकलन व्हावयाचें नाहीं. महाबवुद्धमान् म्हणववणािे तत्त्ववतेे्तवह त्याबाबत आपापल्या उपपवत्त 
बसवतात इतकें च. त्यातं तत्त्ववनणमयापेक्षा ं त्याचंा रुवच-वनणमयच अवधक. म्हणून महामाय आवण महाबवुद्ध 
एक पिमेश्विच होय. त्याखालोखाल तो कीं जो पिमेश्विाचें हें अनन्य-साधािणत्व ओळखून त्याची भस्क्त 
कितो. 

 
“अहुं सिथस्य प्रभिो मिः सिं प्रितथते । 
इणत मत्िा भजतते माुं ‘बुधाः’ भाि-समन्तिताः ॥” 

गी. १०·८. 
 
जे पिमेश्विाला भजतात ते पिम बुवद्धमान् होत. ‘बुवद्धमता ंवविि’ हनुमंताप्रमाणें जे महाभागवत तेच 

महाबुवद्धमान् होत. 
 

१७४. महािीयथ 
 
इष्ट कायम घडवनू आणण्याची क्षमता म्हणजे वीयम होय. संतानोत्पादन-क्षमता म्हणजे वीयम होय. 

कायमक्षम बैवजक शस्क्त म्हणजे वीयम होय. बीजाच्या ठाईं मौवलक शस्क्त असते. कालशक्तीनें पविपक्व झालें  
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म्हणजे तें वीयमवान् होतें. पढुें त्याला योंग्य भवूम, खत−पाणी आवण मशागत वमळाली म्हणजे तें समदृ्ध होतें, 
वीयमवत ति होतें. एका वतळाचे दहा हजाि तीळ होतात. तेव्हा ंत्या वतळाची वीयमवत्ता दहा हजािपट वाढली 
असें म्हटलें  पावहजे. पण ही वाढ मुळातं बैवजक शस्क्त-संपि असा एक तीळ आहे म्हणून झाली. पोचट 
म्हणजे वनवीयम वतळाची तशी होणाि नाहीं. तो स्वतःच कुजून माती व्हायचा. तेवढीच त्याची योग्यता. 
पिमेश्वि जो या अनंत ववश्व-कदंबाचा बीजभतू आहे त्याचें वीयम वकती म्हणावें? या ववश्व−कदंबावि वकती 
कदंबें लागतात ही गणवत कोणी करंू शकत नाहीं. आवण तो पिमात्मा इतका वीयमवान् आहे कीं त्याला 
त्याची खबि नाहीं. “वकती उमललीं, वकती गळालीं हचता ही नच वलेीला ं। वीयाची त्या ही लीला !” असा 
महावीयम आहे तो पिमात्मा. 

 
महाबुवद्ध आवण महावीयम या दोन क्रवमक नामानंीं ब्रह्म आवण क्षत्र या दोन मुख्य वणांचें समाजातंील 

नेतृत्व सूवचत होतें. 
 

१७५. महाशन्क्त 
 
शस्क्त म्हणजे शक्यता प्रत्येक आम्र बीजाच्या ठाईं आम्रफल वनमाण किण्याची शस्क्त असते. पण 

प्रत्येकच बीजाच्या ठाईं फलोत्पवत्त होण्याचा संभव नसतो. य या बीजाच्या ठाईं वीयम आहे वतथेंच फलसभंव 
होतो. अपक्व वा जीणम बीजाच्या ठाईं ती क्षमता वा वीयम नसतें. पविणामावरून पविणाम-क्षमतेचें व क्षमतेवरून 
बैवजक शक्तीचें अनुमान होतें. शस्क्त वीयम ववक्रम अशी ही उभािणी आहे. उत्तिोत्ति पूवमपूवाधीन आहे. 
“अनन्तवीयावमतववक्रमस् त्वम्” गी. ११−४०. असें ववश्वरूपाचें वणमन आलें  आहे त्यातं हाच क्रम आला आहे. 
आवण तो सावभप्राय आहे. हा तत्त्वववचाि गृहीत धरून शस्क्त शब्द सवाथानें प्रयुक्त होतो. त्यामुळें  महाशस्क्त 
म्हणजे वनःशषे सवम आवण सवमववध रूपातं प्रकटणािी शस्क्त होय. पिमात्मा हा कतंु−अकतंु−अन्यथाकतंु 
समथम आहे म्हणून तो महाशस्क्त म्हणावयाचा. 

 
१७६. महादु्यणत 

 
दु्यवत म्हणजे प्रकाश. हा ववश्वरूप प्रकाश य याचा आहे तो महादु्यवत म्हणावयाचा. हें ववश्व 

पिमात्मसते्तची अवभव्यस्क्त होय, प्रकाश होय. य याला प्रकाश म्हणतात तो वह पिमात्मसते्तच्या प्रकाशाचा 
एक वकिणमात्र होय. म्हटलेंच आहे− 

 
यद् आणदत्यगतुं तेजो 
जगद् भासयतेऽणखलम्  । 
यच् िंतद्रमणस यच् िंाग्नौ 
तत् तेजो णिणद्ध मामकम्  ॥ 

गी. १५·१२ 
 
थोडक्यातं “तेजस् तेजस्स्वनामहम् ।” हें सािें भौवतक तेज म्हणनूच अल्प होय आवण तें आस्त्मक 

तेज महान् होय. तें य याचें अंगभतू आहे तो महादु्यवत होय. वजथें तेज प्रकटतें वतथें शस्क्त गृहीतच आहे. 
द्रव्याणूंचा स्फोट होतो तेव्हा ंप्रचंड शस्क्त आवण तत फवलत तेज प्रकट होत असतें. म्हणून महाशस्क्त आवण 
महादु्यवत हीं नामें कायमकािणभावानें वनगवडत झालीं आहेत. त्याचप्रमाणें महाबुवद्ध आवण महावीयम हीं नामें 
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वह. वजथें बवुद्ध आहे वतथेंच वीयम म्हणजे बल वह आहे. वनबुमद्ध शक्तीवि बवुद्धमान् जीव नेहमींच मात किीत 
असतात, हें आपण पाहातोंच, म्हणूनच म्हटलें  आहे − “बुवद्धि  यस्य बलं तस्य”. 

 
वजथें बवुद्ध वतथें बल, वजथें बल वतथें सामर्थयम, आवण वजथें सामर्थयम वतथेंच प्रभाव प्रकट होतो. म्हणनू 

‘महाबुवद्ध महावीयम महाशस्क्त महादु्यवत’ हा क्रम सावभप्राय होय. 
 

१७७. अणनर  देश्य−िपु 
 
व्यक्तीला ओळखायला त्याची काहंीं खूण सागंता ंयेतें. पिंतु अव्यक्ताची अशी काहंीं खूण सागंता ं

येत नाहीं. अथवा अशी काहंीं खूण सागंता ंन येणें हीच त्याची खूण. वनि  देश्यमात्र बाह्य होय, जे्ञय होय. 
तद् ववपिीत ज्ञातृ−स्वरूप हेंच अन्तिति आवण अवनि  देश्य म्हटलें  जातें. अवनि  देश्य−वपु नामानें हेंच अवभपे्रत 
आहे. अवनि  देश्य−वपु म्हणजेच अव्यक्त−मूर्णत. अवनि  देश्य पदानें गीतेचें वनि  गुण ब्रह्माचें वणमन आठवतें. 

 
ये त्िक्षरुं अणनर  देश्युं अव्यक्तुं पयुथपासते । 
सिथिगुं अणिंतत्युं िं कूटस्र्ुं अिंलुं  धु्रिम्  ॥ 

गी. १२·३ 
 
या श्लोकातं अक्षि अवनि  देश्य अव्यक्त सवमत्रग अवचन्त्य कूटस्थ अचल आवण रुव हें जें वनगुमणाचें 

नामाष्टक आलें  आहे ह्यापैकीं कूटस्थ सोडून बाकीचीं सवम नामें ववष्णसुहस्रातं आलीं आहेत. सवमत्रग ऐवजीं 
सवमम् आलें  आहे इतकें च. 

 
ववष्णुसहस्रातं ऋषींनीं पविगीत म्हणजे वगेवगेळया प्रसगंातं आवण गं्रथातं गाइलेलीं नामें एकत्र 

गंुवफलीं आहेत. हा सवमसगं्रह आहे. 
 

१७८. श्रीमान् 
 
श्री म्हणजे संपवत्त. य यावि आपली मालकी असते त्याला म्हणतात संपवत्त, त्याला म्हणतात स्व. 

य यावि आपली खिी मालकी आहे, जें आपल्यापासून कोणी चोि, िाजा वा मृत्यू वहिावनू घेऊं शकत नाहीं 
असें आपलें  धन म्हणजे आपलें  स्व−तत्त्व होय. तें कधीं पिहस्तगत होणें नाहीं. िाजस्व िाजा नेतो, देवस्व 
देव घेतो. पण तें खिें “स्व” नव्हे. तें अस्वच होय. जें “स्व” आहे तें देता ंघेता ंयेत नाहीं. हें जो ओळखतो तो 
आत्मवान् च श्रीमान् होय. तो धनाच्या, अस्वाच्या, गतागतानें. हषमशोकाकुल होत नाहीं. तो सवमकाळ 
समुद्रवत पविपूणम असतो, अचलप्रवति असतो. अशा श्रीमंत आवण वभकािी, पंवडत आवण मूढ पुरुषाववषयीं 
म्हटलें  आहे− 

 
हषथस्र्ान−सहस्राणि भयस्र्ान−शताणन िं । 
णदिसे णदिसे मूढुं आणिशन्तत न पन्ण्डतम्  ॥ 

−भारतसाणििी 
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१७९. अमेयात्मा 
 
जें मानववषय होतें तें मेय होय. पिमात्मा हा असा कोणाला वह आवण कशानें वह मेय होत नाहीं. 

म्हणून तो अमेय−स्वरूप होय. तो स्वानुभतू्येकमान आहे. तो केवळ स्वसंवदे्य आहे. मेयमात्र वदक् काल 
आवण कायमकािण−भाव याचं्या योगें अवस्च्छि आहे. पिमात्मा हा तसा नाहीं. तो सवमतोनन्त आहे. मेयमात्र 
जे्ञय होय. अमेय पिमात्मा हा ज्ञातृस्वरूप आहे, केवळ वचद् रूप आहे. म्हणून कवव त्याचें वणमन− 

 
णदक−कालाद्यनिन्च्छन्नानतत−णिंन् माि−मूतथये 
स्िानुभूत्येकमानाय नमः शातताय तेजसे 

िैराग्य शतक 
 
अशा शब्दातं करून त्याला नमन किीत असतात. 
 

१८०. महाणद्रधृक )धृत्) 
 
जगातं सवम काहंीं चळत असतें, स्थानच्युत होत असतें. जो चळत नाहीं, आपलें  स्थान सोडत नाहीं 

तो डोंगि च अवद्र होय, अचल होय. पण हे डोंगि वह लहान−मोठे असतात. य याच्यापासून डोंगिाचें फाटे 
वनघतात असे जे मूळ आवण मोठे पवमत त्यानंा महावद्र वा कुलाचल म्हणतात. आवण जे त्याचें शाखाभतू ते 
सामान्य अचल होत. भाितवषांत महेन्द्र, मलय, सह य, शुस्क्तमान्, ऋक्ष, हवध्य आवण पावियात्र हे सात 
कुलाचल होत, धािण जसा तंबूला तसे ते या वषाला म्हणजे भखंूडाला धरून आहेत. कल्पान्तीं मात्र हे सािे 
कुलाचल ढळतात व ढासळतात आवण ही अवद्रकीला पृवथवी एकाणमव झालेल्या सागिातं फुटलेल्या 
ढेकळाप्रमाणें ववरून जाते. सवम जीवानंा धािण किते ती धिणी, वतला वह ताणनू धितो तो धिणीधि, म्हणजे 
महावद्र. आवण त्याला वह धािण कितो म्हणजे आपल्या जागीं वखळून ठेवतो, चळंू देत नाहीं तो पिमात्मा 
महावद्रधृत वा महावद्रधृक् होय. ‘पवमतीं बैसका न संडावी । हे माझी आण’, ज्ञानदेवी पिमेश्विाच्या आजे्ञनें 
पवमत स्स्थि−स्थावि आहेत. त्याचे ते अंवकत आहेत. म्हणून पिमात्मा महावद्रधृत म्हटला आहे. मंदिाचल वा 
गोवधमन याचंें धािण ही ति त्याची एक अवतािलीला आहे. पिमेश्वि पवमतानंा छत्रीप्रमाणें नाहीं धािण 
किीत, ति गुरुत्वाकषमणरूप आपल्या स्वाभाववक शक्तीनें धािण किीत आहे. हें झालें  महावद्रधृत. 

 
महावद्रधृक् म्हणजे महाद्रीचें धषमण किणािा, त्यानंा तुच्छ लेखणािा. ह्या धृष धातु च्या पक्षीं वह 

विील वववचेन उपयोगी होईल. महाद्रींना त्यानें पाठकुळी घेतलें , छत्रीप्रमाणें धिलें  याचा अथम त्याचंीं 
खेळणीं केलीं असा होतो. कल्पातंीं त्यानंा ढेकळापं्रमाणें तो प्रलय−पयोधींत वभिकावनू देतो. म्हणून तो 
महावद्रधृक् म्हणावयाचा. 

 
धृक् हें रूप धृष धातूचेंच कस्ल्पण्याचें कािण नाहीं. ते धृचेंच धृत प्रमाणें असलेलें  वगेळें  रूप आहे. 

धृक् हा पाठ ग्राह्य. 
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१८१. महेष्िास 
 
महान् इष्वास, मोठें धनु, य याचें तो महेष्वास होय. लहान कमानीची फेक लहान, मोठीची मोठी. 

म्हणून य याचें धनुष्य मोठें त्याच्या बाणाची फेक लाबं पल्ल्याची आवण जोिदाि होणाि. अथात असें मोठें 
आवण दणकट धनुष्य पेलणािे भजुदंड वह तसेच मोठे बळकट असणाि. ईश्विाहून अवधक बलशाही कोण 
आहे? आवण त्याच्या संहािशक्तीला वश न होणािा कोण आवण कुठें आहे? तो अंतकाचा वह अंतक आहे. 
म्हणून तो महेष्वास म्हटला आहे. सागिपाि लंका, वतच्या कडेकोट बंदोबस्तातं िाहणािा िावण. पण तो वह 
त्याच्या िामबाणानें गतप्राण झाला ना ! ववश्वातं असें स्थान नाहीं की वजथें त्याची पोंच नाहीं, ववश्वातं असें 
काहंीं नाहीं कीं जें त्याच्या कालशक्तीच्या तडाख्यातूंन सुटलें  आहे. 

 
१८२. महीभता 

 
ही समुद्रवसना पवमतस्तनमडंला ववशाल पृर्थवी सवम जीवानंा धािण किणािी आवण त्याचंें भिण 

किणािी आहे. त्यामुळेंच ती मही या महत्पदवीस पात्र झाली आहे. नाहींति वतच्याहून मोठे ग्रहगोल काय 
कमी पडले आहेत? पण वतथें जीव नाहींत. कािण वतथें जीवनोपाय नाहीं. तो या पृर्थवीवि आहे. अशी वतची 
महती आहे. म्हणनू ती मही आहे. पण या महीहून वह तो पिमात्मा महत्ति आहे. कािण तोच या महीचा भता 
आहे. वतला वनर्णमणािा, वतला उवमि बनववणािा, वतच्याठाईं आपलें  बीज पेरून वतला सस्यश्यामल 
बनववणािा आवण अशा प्रकािें वतचें भिण किणािा तो भता आहे. तो सवम जीवाचंा वपता आहे, पृर्थवी ही त्याची 
भाया सवम जीवाचंी जननी आहे. “माता भवूमः पुत्रोऽहं पवृथव्याः” पण आमचा “बीजप्रदः वपता” तो पिमात्मा 
आहे. म्हटलेंच आहे “गा ंआववश्य च भतूावन धाियाम्यहमोजसा ।” 

 
मही आवण महीभता याचंें हें असें मवहमान असल्यामुळें  आम्ही गात असतों : 
 
समुद्रिसने देणि पिथतस्तनमुंडले । 
णिष्िुपन्त्न नमस् तुभ्युं पादस्पशं क्षमस्ि मे ॥ 
 

१८३. श्रीणनिास 
 
य याच्या अंगावि वजतके अवधक अलंकाि वततका तो अवधक श्रीमंत, श्रीवनवास, म्हटला जातो. तेंच 

य याच्या अंगावि वजतके अवधक अंलंकाि वततका तो अवधक सुंदि वह म्हटला जातो. अशी ही दुहेिी श्री 
आहे. या दुहेिी अथानें पिमेश्वि हा श्री−वनवास आहे. हें श्री−वनवासत्व दाखववण्यासाठीं त्याच्या सवांगीं 
अलंकाि लेवववले जातात. कािण तो सवांगसुंदि आहे ना? एखाद्या अंगोपागंावि अलंकाि नसेल ति 
तेवढाच तो श्री−हीन व्हायचा ! पिमेश्विाचें हें श्रीवनवासत्व वचवत्रत किण्यासाठीं कवव त्याला 
सवाभिणभवूषत वर्णणतात, तसेंच कमलाकि म्हणनू वह वणीत असतात. मुखकमल, नेत्रकमल, किकमल, 
पदकमल, इत्यावद प्रकािें त्याचें शिीिगत वनममलत्व, सुगंधत्व, सुकुमाित्व आवण िक्तत्व लक्षून त्याला 
सुषमाधाम म्हणनू सवांगीं कमलानें अलंकृत किीत असतात. 

 
सवम सत्ता सताची आहे आवण म्हणून ववश्वातंील सवम संपत्तीचा, सवमस्वाचा, स्वामी तो पिमेश्वि आहे. 

त्याच प्रमाणें सवम शोभा वह, जो आहे त्याचीच आहे. असताला मुळीं सत्ताच नाहीं. तो कसा प्रकाशणाि, कसा 
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शोभणाि? पिमेश्वि हाच एकमात्र सत असून बाकी सािे असत आहे. त्यामुळें  पिमेश्वि हा श्री−वनवास होय. 
असताच्या दैन्याची आवण ववशोभतेची, कुरूपतेची, कहाणी ज्ञानदेवानें “काटं्याच्या अणीवि वसले तीन 
गावं” या आपल्या अप्रवतम भारुडातं भिपूि गाइली आहे. 

 
१८४. सताुंगणत 

 
इह−जीवन संपवनू जीव वजथें जातो, त्या पि−लोकाला गवत असें म्हणतात. आता ंही गवत सवांची 

समान असणाि नाहीं. समान सवांची िाख होईल. पण गवत? ती ति यथाकमम यथाश्रुतच होणाि. त्याबाबत 
“अन्ते मवतः सा गवतः” असा वनयम आहे. जड भित त्याचें उदाहिण आहे. ही अतंकालीन मवत जीवनाचें 
लक्ष्य वनवित करून तदथम आमिण हकबहुना जन्म−जन्मातंिीं जे झुजंत िाहतात त्यानंाच प्राप्त होते. “मा ं
अनुस्मि युध्यच” मध्यें गीतेनें हाच आदेश वदला आहे. सामान्यतः सवम जीव वासनाधीन होऊन जगत आवण 
मित असतात. मनुष्य वह वासनाधीन असला तिी त्याच्या ठाईं ववचािोदय वह आहे. हे ववचाि वा संकल्प 
य याच्या त्याच्या आवडी प्रमाणें अनन्त आहेत. त्यातूंन संत−सज्जनाचं्या आवडी वा श्रद्धा, त्याचें ववचाि, 
त्याचंी जीवनें याचंी जी काय पविणवत होते ती सािी “सतागंवत” होय. सवम जलप्रवाह जसे शवेटीं समुद्रातं 
एकवटतात तसें सवम सतंाचें जीवन−प्रवाह शवेटीं वजथें एकवटतात तो सज्जीवन−एकाणमव म्हणजे पिमेश्वि 
होय. पिमेश्विाची याहून सुगम आवण सुंदि, वनवित आवण व्यापक व्याख्या दुसिी काय बिें असूं शकेल? 
नदी पववत्र होय. दोन नद्याचंा संगम पववत्रति होय आवण वत्रवणेी संगम पिम पववत्र. पण वजथें सवमच नद्या 
एकवटतात तो सवम−संगम सागि महातीथम होय. तसा पिमात्मा हा सवम महात्म्याचंा महासंग्रह होय. हाच तो 
क्षीिसागि होय कीं य यातं भगवान् ववष्णु पहुडला आहे. 

 
१८५. अणनरुद्ध 

 
योगाची व्याख्या वचत्तवृत्तींचा वनिोध अशी केली आहे. वजचा वनिोध होतो ती वनरुद्ध शस्क्त नष्ट 

होते. शिीिाचा नाश होतो हें आपण पाहतोंच. पण दृश्य शिीि नाश पावलें  तिी त्याबिोबि अदृश्य वासनामय 
हलग शिीि नाश पावत नाहीं. तें लोकातंिास जातें, येतें. पण ज्ञानानें त्या वासनाच नाहींशा झाल्या म्हणजे 
त्या अदृश्य पण लोकलोकातंिसंचािकी हलग शिीिाचा वह वनिोध होतो. पण पिमेश्विी संकल्प जोंवि आहे 
तोंवि ह्या हलगशिीिाच्या नाशानंति वह उपादानभतू अव्यक्त असें कािण−शिीि वशल्लकच िाहतें. तें वह 
जेव्हा ंपिमात्मा कल्पान्तीं सबंध ववश्वसृवष्ट वगळून केवळ वनरुपावध होऊन स्वस्थ असतो तेव्हा ंवनरुद्ध होतें. 
आवण ही जी वनरुपावधक केवल−स्वरूप आत्मसत्ता वतचा वनिोध केव्हा ंवह होत नाहीं. म्हणून तीच एकमात्र 
अवनरुद्ध होय. तवदति सािें आब्रह्मस्तंबपयंत वनरुद्ध होय. कािण−शिीिाचा वनिोध हें पिमेश्विी के्षत्र 
असल्यामुळें  वचत्तवृवत्त−वनिोध, वासनाक्षय अथवा मनोनाश एवढेंच पुरुषकािाचें के्षत्र मानावें लागतें. आवण 
म्हणून योगाची म्हणजे स्वरूपोपलब्धीची व्याख्या वचत्तवृवत्तवनिोध अशी केली गेली आहे. 

 
सात्वततंत्रातं अवनरुद्ध हा चतुि  व्यूहापंकैीं एक मावनला आहे. वतथें वह तो तुिीयच आहे; १ वासुदेव, 

२. संकषमण, ३. प्रदु्यम्न आवण ४. अवनरुद्ध. 
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१८६. सुरानतद 
 
कोणी वकतीवह दुःखी असला तिी केवळ वनिानन्द असा जीव सापंडावयाचा नाहीं. कािण आनंद हा 

मुळीं त्याचा स्वभावाच आहे. त्याची उत्पवत्त, स्स्थवत आवण गवत सवम आनदातंच होत असते. पण हा आनंद 
सवांचा समान असत नाहीं. पशूचंा आनंद वन मानवाचंा आनंद एक नाहीं. तसा मानवाचंा आवण देवाचंा वह 
एक नाहीं. पशूचंा पाशव आनंद हपड−पोषणपि, मानवाचंा मानव आनंद इस्न्द्रयतोषणपि आवण देवाचंा दैव 
आनंद आत्मप्रसादपि असतो. “सुखं आत्यस्न्तकं यत तत बुवद्धग्राह्य ंअतीस्न्द्रयम्” म्हणून जें म्हटलें  आहे 
तोच सुिानन्द होय. “योऽन्तः− सुखोऽन्तिािामस् तथान्ति −य योवतिेव यः” तोच सुि होय, आवण त्याचा जो 
आनंद वनवाणपि स्वास्र्थयरूप तोच सुिानन्द होय. पिमात्माच जीवाचा पिमानन्द होय. आवण तो दैवी 
गुणाचंी उपासना किणाऱ्या देवानंा प्राप्त होत असतो. “नदीमुखेनैव समुदं्र आववशते” या न्यायानें दैवी 
गुणोपासनेच्या द्वािें साधक आवण समाज सुखसागिातं प्रववष्ट होतात. व्यक्तीची साधना आवण समाजाचें 
शासन नव्हे ति अनुशासन दैवी गुणाचं्या आधािें व्हायला पावहजे. त्यायोगेंच “आनंदी आनंद घडे इकडे 
वतकडे चोवहकडे.” 

 
सुिाचंा आनंद तो सुिानंद. अथवा सुिानंा आनंदववतो तो सुिानंद. कोणत्यावह प्रकािें समास 

सोडवला वा व्युत्पावदला तिी अथांत फिक नाही. आध्यास्त्मक सुख हेंच पिमात्म्याचें स्वरूप होय. म्हणनू 
तो म्हणायचा सुिानंद. 

 
१८७. गोणितद 

 
गोववन्द शब्द गो वन ववद् पदापंासून व्युत्पावदला जातो. आवण गो चे व ववद् चे ववववधाथम घेऊन 

प्रवतपावदला जातो. गो म्हणजे गमनशील, चिणशील तत्त्व. आकाशातं गो म्हणजे वकिणें, अंतविक्षातं जलें  
आवण पृर्थवीवि गाई. आवधभौवतक अथम इस्न्द्रयें, आवधदैववक ववववध वाणी, आध्यास्त्मक बुवद्ध वा ज्ञानें. ववद् 
धातूचें जाणणें आवण वमळवणें असें मुख्य दोन अथम आहेत. दोहोंना एकवटून, शोधून हुडकून गोळा किणें, 
स्वाधीन किणें असा अथम होतो. 

 
आत्मा हा इवंद्रयाचंा, वाणीचा आवण मनाचा शास्ता आहे. तो चिायला गेलेल्या इस्न्द्रयानंा, वाणींना 

आवण मनोवृत्तींना गोळा करून स्वायत्त कितो, म्हणून तो गोववन्द होय. 
 
पिमात्मा हा गोधनाचा वाग् धनाचा आवण वचत्तववत्ताचा अथात सवमस्वाचा स्वामी आहे, म्हणून तो 

गोहवद म्हटला आहे. गो म्हणजे परृ्थवी. तद्गत धन तें सािें गोधन होय. ‘गाः ववन्दते इवत गोववन्दः ह्या 
व्युत्पत्तीबिोबि ‘गोवभि  ववन्द्यते इवत गोववन्दः’अशी वह व्युत्पवत्त लावली पावहजे. गाय गोठ्यातं पित येते, 
पक्षी घिट्यातं पित येतो त्याप्रमाणें इस्न्द्रयें, वाणी, वचत्तवृवत्त सवम आत्म्याच्या ठाईं येऊन ववसावंतात. त्याला 
हुडकून काढतात म्हणनू वह तो गोववन्द होय. 

 
गोपाल कृष्णानें गाईचंी अपिंपाि सेवा केली. त्यामुळें  तो गाईंना पिमवप्रय झाला होता. त्या त्याला 

गोहवद म्हणनू हाकं मािीत. ‘गोवभि  वनगवदत−गोववन्दस्फुटनामानम्’−शकंिाचायम. अथात गोहवद म्हणजे 
गोपेन्द्र. पशूतं आवण पशुपालाचं्या भाषेंत गोपेन्द्रचें गोहवद झालें  आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

१८८. गोणिदाुंपणत 
 
गो म्हणजे गूढ वाणी अथात वदे. त्या गूढ वाणीचे जे वतेे्त ते गोववद् होत. अशा गोववदाचंा जो पवत 

म्हणजे पालक मालक चालक, तो गोववदा ं पवत पिमेश्वि होय. पिमेश्वि केवळ गोववद् नव्हे हकवा 
गोववदावंि वह नव्हे. तो त्या सवम गोववदाचंा पवत आहे, स्वामी आहे. सवम गोववद् म्हणजे अध्यात्मवतेे्त त्याचे 
आज्ञाधािक आहेत. पिमेश्विाचा मला असा आदेश झाला आहे असें म्हणून ते जें काय किायचें तें कितात. 
त्याचं्या लोकववलक्षण कृतीचें जगाला कोडें पडतें. पण ते गोववद् पिमेश्विी आदेशाप्रमाणें चालत असतात. 
या गोववदानंा कोणी संत, कोणी पैगंबि, कोणी मसीहा म्हणतात. पिंतु ते सगळे असतात पववत्र 
अंतःकिणातूंन येणाऱ्या त्या अशब्द वाणीचे श्रोते, मन्ते, बोदे्ध, ववज्ञाते आवण कते. या वदेवाणीचें, या 
पिमेश्विी आदेशाचंें वणमन वदेानंीं “सोमः पववतं्र अत्येवत िेभन्” असें केलें  आहे. तो सोम, तो ईश्विी आदेश 
पववत्र अंतःकिणातूंन जणूं गजमत येतो, दिडावत येतो. तो आदेश असा नसतो कीं त्याची कोणी अवज्ञा करंू 
शकेल, श्रोत्याला तो सवात्मना पाळावाच लागतो. संदेश म्हणजे वनिोप. तो संदेष्ट  याचं्या द्वािा वमळतो. पण 
आदेश हा कोणा मध्यस्थाचा द्वािा वमळत नाहीं, तो सिळच वमळत असतो. असे आदेश, अशी अशिीविणी 
वाणी अनुगृहीत सत−पुरुषानंा, साक्षात्कािी पुरुषानंा, प्राप्त झाल्याचे दाखले इवतहासातं अनेक आढळतात, 
थेट अनावद कालापासून आजतागायत. 

 
१८९. मरीणिं 

 
मिीवच म्हणजे तेजः शलाका, प्रकाशाचा वकिण. ही बाह्य सवृष्ट वनमाण झाली त्यापूवीं वतच्या 

जातकमाचें जे वनिीक्षक व व्यवस्थापक देवानें वनयुक्त केले होते ते म्हणजे सप्तर्णष आवण चाि मनु होत. हे 
सवम ईश्विाचे मानस भाव होत. पैकीं सप्तर्णष हे सृष्टींत जन्मलेल्या जीवाचं्या मुक्तीची हचता वाहणािे होत. 
त्यानंीं सृवष्टबाळाच्या जीवनाची अशी पूणम व्यवस्था लावनू वदली आहे. त्या सप्तषीं पकैीं एक आवण प्रथम तो 
मिीवच होय, सूयम हा सहस्रिवश्म म्हटला जातो. सहस्र ही संख्या अनन्ताचें उपलक्षण होय. अथात 
सहस्र−िवश्म म्हणजे असखं्य−िवश्मच होय. सहस्र अनन्ताचें तसा सूयम वह अनन्ताचें म्हणजे पिमात्म्याचें 
गमक होय. अनन्ताच्या अनन्त वकिणाचंी संख्येनें गणवत शक्य नसली तिी मानव बुवद्ध हाि मानायला तयाि 
नाहीं. वतनें त्याचंी ववधेनें गणवत केली आहे. सूयम−वकिण सप्तववध आहे, सप्तवणम आहे. हे सात वणमच 
सप्तर्णष होत. का ंकीं ते सवम दशमनशस्क्त−संपि आहेत. त्याचं्यापकैीं प्रथम वणम जो ताबंडा तो मिीवच होय. 
प्रथम ताबंडें फुटतें, आवण मग सूयोदय होतो. अशा प्रकािें ताम्रवणम हा सृष्टीचा आिंभक वणम आहे आवण 
म्हणून तोच मिीवच म्हणावयाचा. “मिीवचि  मरुता ं अस्स्म” म्हणून ४९ मरुद्गणापंैकी जो प्रमुख मरुत 
भगवद्-ववभवूत म्हणनू म्हटला आहे तो या मिीचीहून वगेळा. तथावप तो वह सप्त सप्तकापंैकीं असून 
सप्तसप्तातं प्रथम होय. मिीवच शब्द मृ-धातुज भासला तिी तो प्राणद आहे. मृग-मिीवचका इत्यावद शब्दातं 
त्याचें तेजःस्वरूप प्रकट आहे. पिमेश्विी तेजापासून ही सवम सृवष्ट वनमाण झाली आहे आवण वतचा मूलस्तंभ 
मिीवच आहे. सवम सवृष्ट वणममय आहे आवण वतचा पवहला वणम मिीवच आहे. सवम संगीत सप्त−स्विात्मक तसें 
सवम जगत सप्तवणात्मक आहे. आवण मिीवच त्याचा आद्य आहे. म्हणून पिमेश्विाला मिीवच म्हटलें  आहे. 

 
१९०. दमन 

 
दमन म्हणजे दान्त, ववनीत, वशवक्षत किणािा. सवम−दमन म्हणजे सवम प्रजानंा स्वधमानुसाि 

वागायला वशकववणािा. भित हा सवम−दमन होता. तो सवम प्रजानंा आपआपल्या स्वधमांत वनयवमत किीत 
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होता. पिमात्मा वह तसा ह्या सबंध ववश्वाला, त्यातंील वस्तुमात्राला, आपल्या स्वभावानें बाधूंन गुणकमम-
ववभागशः मागाधािें वतमवीत आहे. त्याला आडवाटेला जाऊं देत नाहीं. वळू ठेचून वशकवावयाचा असतो. 
त्याला दम्य म्हणतात. तो जेव्हा ं ठेचला व वशकवला जाऊन तयाि होतो तेव्हाचं तो धुयम बनतो. सवम जग 
दम्य आहे, पिमात्मा हा दमन आहे. ह्या दमनापाशीं शकंिाचायांनीं प्रार्णथलें  आहे : 

 
अणिनयमनपनय णिष्िो 
दमय मनः शमय णिषय-मृगतृष्िाम्  । 
भूतदयाुं णिस्तारय, 
तारय सुंसार-सागरतः ॥ 
 
हे ववष्णो, हे सवम-दमना, माझा अववनय, माझा बवेशस्तपणा, स्वैिाचाि घालवनू लाव. अथात माझीं 

इस्न्द्रयें दान्त, मन शान्त, आवण हृदय भतूदयेनें कोमल−कान्त कि. 
 
इस्न्द्रयाचंें चापल्य आवण मनाचें चाचंल्य दूि करून बवुद्ध भतूदया−ववस्तािस्वरूप स्वधममवनि किणें 

हेंच ववनयाधान होय. तेंच ससंािातं तािक. 
 

१९१. हुंस )अहुंस) 
 
नीिक्षीिवववकेाबद्दल हंसाची ख्यावत आहे. “हंसः शुवचसद्” पववत्रतीथम−सेवी म्हणनू वह तो प्रवसद्ध 

आहे. तसाच तो शुभ्र आहे. पिमात्मा हा तसा ज्ञानस्वरूप असल्यामुळें  शुभ्र, सदैव वनिस्तकुहक असल्यामुळें 
पिम वववकेी आवण पववत्र हृदयातं वास्तव्य किणािा, ज्ञानवनधूमत−कल्मष यज्ञ−क्षवपतकल्मष 
अनन्य−भक्ताचं्या मानस−सिोविातं ववहाि किणािा, म्हणून शुवचसद् होय. 

 
“अहंसः” असावह पाठ घेणें शक्य आहे. अहन् सः या पदाचंी ती संवहता आहे. पिमात्मा हा अहहसक 

आहे. “न वहनस्स्त आत्मना आत्मानम्”. वजथें एकमेवावद्वतीय असें एकत्व आहे, वतथें कोण कुणाला 
मािणाि? 

 
अहम् आवण सः असा वह वद्वपदात्मक पाठ कस्ल्पता ंयेईल. हृदयातं संस्फुिणािें जें अहम् रूप स्वतत्त्व 

तें पिमात्माच होय. सः म्हणजे तद् रूपानें ओळखलें  जाणािें पितत्त्व वह पिमात्माच आहे. आवण असें 
असल्यामुळें  ‘सोऽहं’ −भावानें उपावसलें  जाणािें व उपासना किणािें तत्त्व वह तो पिमात्माच आहे. 

 
१९२. सुपिथ 

 
द्वा सुपिा सयुजा सखाया, 
समानुं िृक्षुं पणरषस्िजाते । 
तयोरतयः णपप्पलुं  स्िादु अणि, 
अनश्र्नन्न  अतयो अणभिंाकशीणत ॥ 
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“दोन जुळे आवण एकाच नावंाचे पक्षी एकाच वृक्षाचा आश्रय करून िहात आहेत. त्याचं्या पैकीं एक 
त्या वृक्षाचें फळ चाखतो, दुसिा मात्र ते न चाखता ंनुसतें पाहतो” असा एक उपवनषत−श्लोक आहे. सुपणम हें 
नाव घेताचं तो आठवतो. देहसंज्ञक कमाच्या वृक्षावि जीवशे्वि हे दोन चेतन िावत्रवासास िाहतात. त्यातंील 
जीव कमाचें (कतृमत्व) भोक्तृत्व घेतो, ईश्वि तें न घेता ंनुसता साक्षी िाहतो. हा जो दुसिा अकता अभोक्ता 
केवळ सावक्षरूप चेतन तोच हा सुपणम होय. पक्षी झाडाला कायमचा बाधंलेला नसतो. तो वतथें िैन-बसेिा 
करून आकाशातं भिािी माितो. तो सिपटणािा भचूि नाहीं, ति गगनववहािी आहे. तो बद्ध नव्हे, मुक्त-
स्वभाव आहे. म्हणनू त्याला सुपणम म्हणजे पवक्षिाज म्हटलें  आहे. हबबप्रवतहबबवत ईश्वि आवण जीव हे जुळे 
आहेत. पिंतु हबब स्वतंत्र आहे. प्रवतहबब अस्वतंत्र. तें सदैव हबब−पितंत्र िाहतें. म्हणनू देवालयातं ववष्णूपढुें 
गरुड हा अवंकत म्हणून सदैव उभा असतो. ववष्णु सेव्य, सुपणम गरुड सेवक, सुपणम-स्वामी म्हणून ववष्ण ु
सदैव गरुडारूढच असावयाचा, गरुडवाहनच असावयाचा. दोहोंची जोडी कधीं फुटावयाची नाहीं. 

 
१९३. भुजगोिम 

 
सुपणाच्या हचतनातं म्हटलें  कीं पिमात्मा मुक्त−स्वभाव असल्यामुळें  तो आकाशातं भिािी मािणािा 

आहे, भमूीवि लोळणािा, सिपटणािा नाहीं. पिंतु लगेंच पुढें त्याला सिपटणाऱ्याचंा सिदाि म्हटलें  आहे, 
भजुगोत्तम म्हणून ! “तुका म्हणे जें जें बोला तें तें साजे या ववठ्ठला” हेंच खिें ! भिािी मािणािा, तसा तो 
सिपटणािा वह आहे. सपम पिग असल्यामुळें  आपल्या पावलाचंी चाहूल लागूं देत नाहीं. तो अवनमेष नेत्रानंीं 
पाहत असतो. पापण्या नसल्यामुळें  त्याचे डोळे कधीं बंदच होत नाहींत. तो लाबंलचक असतो. तो अदृश्य 
असतो, तो काळा असतो. आवण ववशषे म्हणजे तो भक्ष्याला पाि गट्ट करून टाकतो. तो कात टाकून 
वचितरुण आवण प्राणायामानें वचिंजीव झाला आहे. हे सवम गुण पिमेश्विाच्या ठाईं आहेत. पिमेश्वि 
काल−स्वरूप आहे. तो अनावद आवण अनन्त असल्यामुळें सुदीघम आहे. तो अदृश्य आवण अव्यक्तगवत आहे. 
वचद् रूपत्वामुळें  तो वनिंति सावक्ष-भतू आहे. भतूकाळाची कात टाकून तो सदैव नवा नवा होत असतो. असा 
तो अजि आवण अमि आहे. सपाप्रमाणेंच तो वनभमय स्वजात−भक्षीवह आहे. शवेटीं हें सािें स्वजात ववश्व तो 
वगळून टाकतो. त्याचें नावं-वनशाण िाहंू देत नाहीं. आवण ह्याचें काहंीं एक सुखदुःख त्याला नाहीं. अशा ह्या 
पिमेश्विाला भजुगोत्तम का ंन म्हणावें? सपाला भोगी म्हणतात, पण खिोखि तो महायोगीच होय. पिमात्मा 
वह तसाच महायोगी आहे. म्हणून तो भजुगोत्तम. पिमात्मा हा योग−स्वरूप असल्यामुळें  त्याची योगमयता 
दाखववण्यासाठीं त्याच्या अंगाअंगावि सपाची लेणीं लेवववलीं आहेत. शषे−शायी ववष्णु योगशायी होय. 
भजुगभषूण वशव योगीश्वि होय. भजुगशयन ववष्णु योगेश्वि होय. 

 
१९४. णहरण्यनाभ 

 
कमलाच्या कंदाच्या नाभींतून म्हणजे डोळयातूंन कमलनाल फुटतें आवण त्यावि कमल फुलतें. 

म्हणून कमलकंद हा पद्मनाभ होय. त्याप्रमाणें य याच्या नाभींतून वहिण्य उत्पि होतें तो वहिण्यनाभ 
म्हणायाचा. अथात वहिण्य हें एक पीक आहे. ती एक उद् वभज ज वस्तु आहे. ती खवनज वस्तु नाहीं. असें हें 
उद् वभज ज सोनें म्हणजे जीवनाधाि असणािें अिधान्य होय. तें या काळीच्या कुशींतून फुटतें म्हणून हा 
मृत कणच वहिण्यनाभ होय, सोनें वपकवणािा होय. या कुजणाऱ्या रुजणाऱ्या मतृ्कणाच्या ठाईं ही जी 
अिोत्पादन−क्षमता आहे ती सौि शक्तीच्या अनुग्रहानेंच होय. आवण हें सौि सामर्थयमवह पिमेश्विी कृपेचेंच 
फळ असल्यामुळें  मूलतः पिमेश्विच वहिण्यनाभ म्हटला आहे. य याला वहिण्य म्हटलें  जातें तें खवनज वहिण्य 
हा सौिशक्तीचाच घनीभतू अंश−ववशषे होय. म्हणनूच म्हटलें  आहे. − “सूयम आत्मा जगतस् तस्थुषश  च”. 



 

अनुक्रमणिका 

पण आता ंया दोन्ही वहिण्यातं, उद् वभज ज आवण खवनज वहिण्यातं, उद् वभज ज वहिण्य म्हणजे अिधान्य हेंच 
खिें वहिण्य होय. असें इसापाचा कोंबडा कंठिवानें सागंत आला आहेः पण ‘तें एक िामदासे’ वह ऐवकलें  
नाहीं. तेवह ‘प्रपंचीं पावहजे सुवणम’ म्हणून वलहून चुकले आहेत. अशी आहे वहिण्याची मोवहनी, ही भलुीची 
भािणी ! 

 
१९५. सु−तप )सु−तपाः) 

 
य या य या योगें कोणाला कष्ट होतात, कोणाची हहसा होते, तें तप नसून तो ताप होय, अववचाि होय. 

य याच्या योगें आत्मशुवद्ध होते आवण सुखवृवद्ध होते तें तप होय. अहहसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयम, अपविग्रह 
इत्यावद यम आवण शौच, स्वाध्याय, संतोष, शिीिश्रम इत्यावद वनयम हें नवववध वा बहुववध म्हणा, तप होय. 
तें काया वाचा मनें आवण वनिलसपणें वनष्काम भावानें व श्रद्धापूवमक आचविलें  जातें तेव्हा ंतें सुतप म्हटलें  
जातें. असें सुतप आचिीत निनािायण बदविकाश्रमातं बसले आहेत. मानवाचें कतमव्य काय तें आपल्या 
उदाहिणानेंच, शब्दानें नव्हे, ते सागंत आहेत. वस्तुतः पिमात्मा अव्यक्तमूर्णत आहे. पण मानवाला 
मानवाकृवतच मानवणािी आहे रुचणािी आवण पचणािी आहे म्हणून तो निाकृवत नािायण आजतागायत 
सुवचि तपिया किीत 

 
नायुं देहो देहभाजाुं नृलोके 
कष्टान् कामान् अहथते, णिड्भुजाुं ये । 
तपो णदव्युं पुिका, येन सत्त्िुं 
शुध्येद्, यस्मात् ब्रह्मसौख्युं त्िनततम्  ॥ 
 
हा संदेश नव्हे, आदेश देत आहे. असा तो पिमात्मा ‘सुतपाः’ होय. 
 

१९६. पद्मनाभ 
 
पिमेश्वि वहिण्यनाभ तसा पद्मनाभ वह आहे. वहिण्य जड आहे. पद्म चेतन आहे. पिमात्मा या 

जडचेतन समस्त ववश्वाचा जनक आहे. त्याच्याचपासून हें सािें चिाचि ववश्व वनमाण झालें  आहे. सवम 
उद् वभज्जामंध्यें कमळ हें पिम सुंदि होय, जसें सवम खवनजामंध्यें वहिण्य. त्याचं्या स्वजावत-वशिोमवणत्वामुळेंच 
पिमेश्विाला पद्मनाभ आवण वहिण्यनाभ म्हटलें  आहे. अथात पयायानें तीं जड-चेतनाचंें प्रवतवनवधत्व 
कितात. आवण अशा प्रकािें पिमेश्वि हा स्थाविजंगमाचंा जनक म्हटला जातो. पद् धातु गवत-वाचक आहे 
आवण त्यापासूनच पद्म शब्द साधलेला असल्यामुळें  तें चिाचिाचा प्रवतवनवध होतें. जगत वह गवतशील 
असल्यामुळें  आवण तें वह गवतवाचक गम् धातुपासून व्युत्पावदलें  असल्यामुळें  त्याला लक्षणेनें पद्म असें 
म्हणतात. आवण य या अथीं हे लोकपद्म अव्यक्त जलाशयाच्या तळाशीं असलेल्या ववष्णुरूप कमल कंदाच्या 
नाभींतून फुटलें  आहे आवण व्यक्ताच्या पृिावि येऊन फुललें  आहे त्याअथीं तो अव्यक्ताच्या बुडाशीं खोल 
दडी मारून बसलेला व्यक्तमूल अक्षि पिमात्माच पद्मनाभ होय. 
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१९७. प्रजापणत 
 
आईबाप मुलाला जन्म देऊन मोकळे होत नाहींत, तें मूल स्वावलंबी होईपयंत त्याचें पालन−पोषण 

वह किीत असतात. त्याचे जनक पालक वह होतात. त्याच प्रमाणें पिमात्मा या जगाचा जनक असून तो 
त्याचा प्रजापवत म्हणजे वत्सल वपता वह झाला आहे. लोकपद्माला जन्म देऊन ब्रह्मदेवाच्या रूपानें त्याचा 
अवधिाता, त्यातंील जीव−वनकायाचंा पालक वह, तो झाला आहे. अशा प्रकािें ‘पद्मनाभः प्रजापवतः’ हा क्रम 
सावभप्राय आहे. खिें म्हणजे ‘पुरुष एव इदं सव ं यद् भतंू यच् च भव्यम ।’ या मंत्रातं म्हटल्याप्रमाणें तो 
पिमात्मा समग्र ववश्व−जीवनाचा स्वामी आहे. नामदेवानें म्हणूनच गाइलें  आहे :— 

 
जीि णिठ्ठल आत्मा णिठ्ठल 
परमात्मा णिठ्ठल णिठ्ठल । 
जनक णिठ्ठल जननी णिठ्ठल 
सोयरा साुंगाती णिठ्ठल णिठ्ठल । 
 
प्रजा शब्द संस्कृतातं वसकता अक्षता इत्यावद शब्दापं्रमाणें वनत्य−बहुवचनी असतो. कािण हे शब्द 

गणवाचक आहेत. वाळूच्या वा अक्षतेच्या एका दाण्यानें वालुका वा अक्षता हा समूहात्मक पदाथम बनत नाहीं. 
त्याचप्रमाणें प्रजा ही एका योनीनें वा जीवानें बनत नाहीं म्हणून प्रजापवत म्हणजे सवम जीवयोनींचा आवण 
त्यातंील सवम व्यक्तींचा पवत होय. िाजाला वह प्रजापवत म्हणतात. कािण तो वह सवम वणांचा पवत असतो. 
कोणा एकाच वणाचा नव्हे. पण प्रजापवत पद हें मानवमयावदत नाहीं. त्यातं जीवमात्र समाववष्ट आहे. म्हणनू 
पिमात्माच प्रजापवत होय. 

 
१९८. अमृत्यु 

 
“मृत्युः सवमहिः” म्हटला आहे. पिंतु पिमात्मा हा अमृत्यु आहे, त्याला मतृ्यु नाहीं. त्याचें काहंींएक 

मृत्यु हरंू शकत नाहीं. वस्तुतः तो मतृ्यूचा मृत्यु आहे. मृत्युचेंच तो हिण कितो. “जें आपलुें  साचें, तें 
कल्पान्तीं वह न वचे” तें जें सवांचें स्वतत्त्व तेंच अमृत्यु होय. त्याचा अपहाि कोण कसा किणाि? व्यक्ताला 
अव्यक्त वगळतें, क्षिाला अक्षि वगळतें आवण उितें केवळ अव्यक्त आवण अक्षि असें एक आत्मतत्त्व. तेंच 
अमृत्यु होय. त्यालाच अमृत असें म्हणतात. 

 
मृत्यु हा सवाचें वनिाकिण करून अवतसवम जें अवनिाकृत पिमात्मतत्त्व तें दाखवनू देतो. म्हणनू 

त्याला आचायम, पिमदेवशक म्हटलें  आहे. नवचकेता म्हणूनच त्याच्याकडे जातो आवण “वक्ता चास्य 
त्वादृगन्यो न लभ्यः” म्हणून म्हणतो. त्याच्यापासून तो आत्मववद्या वमळववतो. सवम अनात्म जगताचें 
अवनत्यत्व आवण म्हणून पविणामीं दुःखरूपत्व पटवनू देणािा मृत्यसूािखा दुसिा कोण आहे? 
अतद्−वनिाकिणानें तद्−दशमन किवनू देणािा तो पिम कृपाळु आहे. अशा प्रकािें ज्ञानप्रदत्वामुळें  मृत्यु हा 
सवम जीवाचंा पिमवहतकता होय. तो भयंकि नसून वस्तुतः अभयकंि आहे, शुभकंि आहे. पिमात्मतत्त्व 
अभावात्मक नाहीं. पिंतु जगातंील सवम भावाहूंन तें ववलक्षण आहे. त्याचें हें ववलक्षणत्व दाखववण्यासाठीं 
वनषेधमुखानें त्याचें वणमन किावें लागतें म्हणून त्याला अमृत्यु म्हटलें  आहे. जीवन म्हटलें  म्हणजे आमच्या 
मत्यम जीवनाचें रूप आपल्या समोि येणाि. पण तें जीवन क्षुधातृषातुि नाहीं. मृत्युग्रस्त नाहीं. म्हणनू त्याला 
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अमृत्यु म्हटलें  आहे. त्यामुळेंच त्याचें यथाथम आकलन होतें. “क्षुधातृषा हिे वनजभाव जेणें तिे । तें जीवन 
दीधलें  बाप िखुमादेवीविें”. तसलें  जीवन म्हणजे अमृत्यु होय. तोच पिमात्मा. 

 
१९९. सिथदृक 

 
‘जायते अस्स्त वधमते ववपविणमते अपक्षीयते नश्यवत वा वम्रयते’ हे वस्तंूचे षड् ववकाि होत. हे सवमचे 

सवम जो पाहतो तो स्वतः अवववक्रय आत्मा सवमदृक् होय. 
 
भतू, भववष्य, वतममान हे वतन्ही काळ जो स्वतः कालावस्च्छि न होता ंपाहतो, तो अकाल सवमदृक् 

होय. 
 
अध-ऊध्वम-मध्य वा अवान्ति वदग् भेद अनन्तत्वामुळें  य याच्या ठाईं संभवत नाहींत आवण म्हणून जो 

सवम सान्त वदग् देश पाहतो तो वदग् वदगतंानंा सान्तत्वानें पाहणािा अखण्ड मण्डलाकाि अनन्त पिमात्माच 
सवमदृक् होय. 

 
सूयम तसा डोळा साऱ्या जगाला पाहतो, पण स्वतःला पाहंू शकत नाहीं. अशाला सवमदृक् कसें 

म्हणता ंयेईल? म्हणून जो सबाह्याभ्यंति पाहतो, तो स्वदृग् च सवमदृक् होय. 
 
कायममात्र कािणाधीन असतें. कािण एक, त्याचीं कायें अनेक. जो एका कािणाला पाहतो, तो 

समस्त कायांना पाहतो. म्हणून जो कािणदृक् तोच सवमदृक् होय. ब्रह्म हें जगाचें कािण असल्यामुळें  तें जो 
पाहतो तो सवमदृक् होय. 

 
२००. चसह 

 
नाणभषेको न सुंस्कारः चसहस्य णक्रयते िने । 
णिक्रमार्तजत-सत्त्िस्य स्ियमेि मृगेतद्रता ॥ 

सुभाणषतसुंग्रह 
 
हसह हा आपल्या स्वाभाववक महते्तनेंच वनिाज झाला आहे. मृगेन्द्र झाला आहे. तसा पिमात्मा हा 

स्वभावतःच पिमात्मा आहे. सवमश्रेि आहे. त्या श्रेितेसाठीं त्याला काहंीं एक किावयाची गिज नाहीं. त्याची 
सवमश्रेिता कृतक नाहीं. “न तत्समोऽस्त्यभ्यवधकः कुतोऽन्यः?” त्याचें नाम, रूप, गुण, कमम सवम 
अनन्यसाधािण आहे. तो पंचानन असुि-यूथपाचंा लीलेनें फडशा पाडतो, असें म्हणणें म्हणजे त्याचा गौिव 
किणें नव्हें. त्याच्या नामानेंच पापतापाचं्या गजघटा बािा वाटा पळ काढतात. त्याचें रूप अवतभयंकि आहे. 
वहस्रावतहहस्र प्राणी वह त्याच्याकडे आपली हहस्रता टाकून अवतलीन होऊन येतात. सुषुप्तींत सवम जीव, हसह 
व्याघ्र वह, त्याच्याच कुशींत वनभमय होऊन झोपत असतात. त्याचे गुण अनन्त आहेत. त्याच्यासािखा गुणी 
कोणीच नाहीं. कािण प्रत्यगात्मरूपाने तो सवान्ति  यामी, सवांच्या सवम गुणाचंा एकमात्र स्वामी आहे. त्याचें 
कमम, त्याचा पिाक्रम, ववश्ववववदत आहे. या ववश्वाची उत्पवत्त स्स्थवत गवत दुसिा कोण कितो? असा तो 
पिमात्म-हसह अनात्म-गजयथू-पंचानन गाजतो आहे ! 
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सवमदृक् म्हणजे सवाध्यक्ष नंति हसह पद आलें  आहे त्यामुळें  त्याचा अथम सवमशास्ता असा होतो. 
िाजा हसहासनावि बसत असतो. अथात हसह म्हणजे सवमशास्ता, सवेश्वि. 

 
शतक णतसरे 

 
२०१. सुंधाता 

 
जागवृत, स्वप्न, सुषुस्प्त या वतन्ही अवस्थातूंन िोजच्या िोज जीव जात असतो. बाल्य, कौमाि, 

यौवन, वाधमक्य हा कायापालट वह जीवाचा आयुष्यभि चालला असतो. जन्मून मिणें आवण मरून पित 
जन्मणें असा देह-देहान्ति-प्रास्प्त प्रकािवह अखंड सुरूच असतो. या सवम पिस्पि-वभि जीवदशानंा 
जोडणािा, त्याचं्या पालटानें न पालटणािा, तोच हा मी असें अनुस्यतू प्रत्यवभज्ञान करून देणािा जो 
सूत्रात्मा तोच सधंाता होय. 

 
जीवात्मा म्हणून जीवाच्या वभि दशानंाच तो जोडत नाहीं, ति वचदात्मा म्हणून पिस्पिवभि जीवानंा 

वह तो जोडतो. अस्ग्न, ववदु्यत आवण सूयम सगळें एकच तेजोरूप होय. तो तंू मी सवमच पुरुष होय. जीव वह 
पुरुष, वशव वह पुरुष. 

 
शवेटीं जीव आवण अजीव, जड आवण चेतन हा भेदवह अभेदच होतो. चेतन परुुषापासूनच 

नखलोमावद अचेतन जड पदाथम वनमाण होतात. आवण कायममात्र कािणरूप असल्यामुळें  हें सािेंच चेतन 
ठितें. ‘नेह नानास्स्त हकचन ।’ ‘पुरुष एव इदं सवमम् ।’ असा पिम पुरुष वृवत्त, अवस्था, देह-देहान्तिें, पुरुष-
भेद आवण प्रकृवत-पुरुषभेद इत्यावद कुठल्याही सपावधक भेदानंीं वछि-वभि न होणािा पिमात्मा सवमत्र 
संधाता आहे. तो कुठें फट िाहंूच देत नाहीं. त्याचें सधंान कुठें नाहीं असें नाहींच. तो सवमत्र एकसधं आहे. 

 
२०२. सुंणधमान् 

 
पिमात्मा सवमत्र सम असल्यामुळें  त्याचा कोणाशीं कधीं ववग्रह होत नाहीं. इतकें च काय, पण 

कोणाशीं कधीं अवग्रह वह होत नाहीं. त्यामुळें  तो सदैव आवण सवमत्र सस्न्धमान् आहे. जगातं दोघामंध्यें काहंीं 
कािणानें ववग्रह होतो आवण कालातंिानें ते संवध कितात. हा सवंध वह कालातंिानें मोडतो आवण ते पित 
अवगृहीत आवण ववगृहीत होतात. अशा प्रकािें जगाच्या व्यवहािाचंें स्वरूप सवंधववग्रहयुक्त आहे. 
पिमात्म्याचें तसें नाहीं. तो सदैव संवधमानच आहे. 

 
िासे बहूनाुं कलहो भिेद् िाता द्वयोरणप । 
एक एि िंरेत् तस्मात् कुमाया इि कङ किः ॥ 

भाग. ११·९·१० 
 
हें अवधूत-सूत्र त्यानें पक्कें  पकडलें  आहे. या ववश्वातं तोच एकमेवावद्वतीय वसतो आहे. त्यामुळें 

वद्वतीयापासून होणािें भय, वाता वा ववग्रह त्याला नाहीं. त्यामुळें  तो वनत्य संवधमानच आहे. सवमत्र त्याचें मतै्र 
आहे. 
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ववश्वातं पिमात्मा ओतप्रोत भिला आहे. पिमात्म्यातं सािें ववश्व एकवटलें  आहे तंतुपटवत. 
कािणरूपानें तो सधंाता आहे, कायमरूपानें सवंधमान् आहे. कायाचा कािणाशीं वनत्य संवध असतो. कािणाला 
सोडून कायम कधीं िाहंू शकत नाहीं. कािण स्वतंत्र आहे. तें स्वरूपानें िाहील वा कायमरूपानें िाहील. 
पिमात्मा सवमत्र सधंाता आहे, अनुस्यूत आहे, तसें सािें ववश्व त्याच्या ठाईं ‘सूते्र मवणगणा इव’ प्रोत आहे, 
संवहत आहे, एकवटलें  आहे, म्हणून तो संवधमान्. 

 
२०३. न्स्र्र 

 
य याचें कोणाशींच वैि ववग्रह नाहीं तो सवांचा सखा, सवांना जोडणािा आवण सवम य याला जोडले 

आहेत असा, संधाता आवण संवधमानच, स्नेही आवण स्स्नग्धच, स्स्थि म्हणजे अचल-प्रवति या पदवीस पात्र 
होय. य याचें कोणाशीं वैि आहे, ववग्रह आहे, तो केवढा वह पिाक्रमी असो, तो गोत्यातं आल्यावशवाय िाहत 
नाही. तो गोंधळतो, गडबडतो. जगातं वनष्कंप स्स्थि असें जि काहंीं असेल ति तें एक पे्रमवनधान 
आत्मतत्त्वच होय, जें जगातं आत्मव्यवतविक्त दुसिें काहंीं पाहतच नाहीं आवण म्हणून जें सवमत्र समदृष्टीनें 
केवळ पे्रमाचाच व्यवहाि कितें. 

 
समुं पश्यन् णह सिथि समिन्स्र्तमीश्वरम्  । 
न णहनस्त्यात्मनात्मानुं ततो याणत पराुं गणतम्  ॥ 

गी. १३-२८ 
 
समदशमन म्हणजे सवमत्र आत्मदशमन, त्याचा वववनयोग सम-व्यवहाि म्हणजे वनिपवाद अहहसा, वतचें 

फवलत पिमसाम्य म्हणजे वनष्कंप स्स्थिता होय. समदशमनमूलक अहहसामय वनष्कंप स्स्थवत य यानें 
स्वभावतःच साधली आहे, तो पिमात्माच स्स्थि होय. 

 
२०४. अज 

 
अज म्हणजे जन्मावद-ववकाििवहत या अथानें नञ समासरूप अज शब्द पूवीं येऊन गेलाच आहे. 

आता ं हा दुसिा अज कोणता? हा अज म्हणजे जें अव्यक्त अक्षिब्रह्म त्यापासून होणािा जो प्रथम जंतु 
ब्रह्मदेव तो होय. तो ‘अ’-जात असल्यामुळें  अज होय. हा उपपद तत्पुरुष होय. नञ समास म्हणनूवह त्याची 
व्यवस्था लावता ं येतेच. ही जी सबधं जीव-सृवष्ट आहे ती बाह्यसगान्ति  गत असल्यामुळें  आवण वतच्यातं तो 
समाववष्ट होत नसल्यामुळें, त्याला अज म्हणजे न जन्मणािा असें म्हटलें  जातें. इथें ज म्हणजे जन्मलेला 
जीव एवढाच अथम नाहीं ति ज म्हणजे जन्य, जात असावह अथम घ्यावयाचा आहे. ब्रह्मदेव अज आहे, म्हणजे 
तो जन्य नसून जनक आहे, असा अथम. त्या अथानें त्याला स्वयंभ ूआवण प्रजापवत अशीं वह दुसिीं नावंें 
आहेत. सृष्टीचें मलू तत्त्व हें तत्त्वतः स्वयंभ ूआवण ववश्वजनक असेंच मानावें लागतें. तसें न मानल्यास जन्य-
जनक सबंंधाची अनथम-पिंपिा संपणािच नाहीं. 

 
कािण हें अव्यक्त आवण अक्षि आहे. त्या अथानें पिमात्मा ‘न जायते इवत अजः’ आहे. त्या अथानें 

अज शब्द पूवीं येऊन गेला आहे. आता ंइथें तो कायम हें सदैव अव्यक्ताक्षिरूप कािणापासूनच झालेलें  असतें 
आवण तें कािण-वभि नसतें म्हणून अ-जात, अव्यक्ताक्षिजवनत म्हणनू अज अशा तत्पुरुष समासाच्या 
अथानें आला आहे. पिमात्मा कािण आहे आवण तों कायम वह आहे. आवण दोन्ही अथांनीं तो अ-जच आहे. 
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अजवत गच्छवत ह्या व्युत्पत्तीनें कुदत, बागडत जाणािा बोकड हा प्राणी वह तो आहे. सवात्मकच तो 
आहे, त्याअथीं अज वह तो आहेच. अजाप्रमाणें ववश्वातं स्वच्छंद चितो आवण सचंितो म्हणून अज. 

 
२०५. दुर  मषथि 

 
“अमषथशूतयेन जनस्य जततुना, 
न जातहादेन न णिणद्वषादरः ।” 

भारणि : णकराताजुथनीय २-८ 
 
य याची उपेक्षा किावी असा तो वनि  वीयम वनरुपद्रव नाहीं. त्याला तुम्ही शत्र ु म्हणा वा वमत्र म्हणा, 

कोणत्यावह नात्यानें तुम्हालंा त्याची उपेक्षा, अवज्ञा किता ंयायची नाहीं. तो तुमची उपेक्षा, अवज्ञा, अपिाध 
सहन किणाि नाहीं. तुमच्या उपेके्षचें फळ तुमच्या पदिीं तो घातल्यावशवाय िाहणाि नाहीं. घिातं िानातं 
कुठें वह असो अग्नीची उपेक्षा किता ंयेत नाहीं, अपिाध किता ंयेत नाहीं. “होतािमवप जुह वानं स्पृष्टो दहवत 
पावकः” हवन वह किणािानें चुकून वह हात लावल्यास त्याला चटका वदल्यावशवाय तो िाहत नाहीं. 
पिमात्मा हा तशी खडति देवता आहे. तो तुमची उपेक्षा वह सहन किीत नाहीं आवण सलगी वह सहन किीत 
नाहीं. तुम्ही अदबीनें आपली मयादा साभंाळूनच त्याची मजी संपादन केली पावहजे. अग्नीची उपासना न 
किावी ति अंधाि, थंडी आवण श्वापदावदकाचंें भय याचंें वनवािण होत नाहीं. अवतसलगी किावी, त्याला 
वखशातं ठेवू ं म्हणावें, ति तो आपल्याला सचलै जाळून टाकतो. पिमात्मा हा तसा दुि  मषमण आहे, दुि  धषम 
आहे. 

 
२०६. शास्ता 

 
शस्त्रपावण िाजा अधार्णमकाचंें शासन आवण धार्णमकाचंें पालन किीत असतो. शास्त्रपावण गुरु वशष्याचंें 

अनुशासन किीत असतो. सनं्यासी आत्मसयंमन करून आत्मवनि होऊन िाहतो. हे वशष्ट, अनुवशष्ट आवण 
वववशष्ट उत्तिोत्ति वविि होत. आवण त्याचें शासक अनुशासक आवण ववशासक त्याचं्याहून वविि होत. या 
सवांच्या वनयंत्रणाचें वनयमनाचें संयमनाचें जें सूत्र, जो ईश्विभाव, तोच शास्ता होय. पिमात्मा सवमत्र 
वविाजमान आहे. त्याचें िाय य, त्याचें शासन, अव्याहत अप्रवतहत चालू आहे. पण त्याचें भान कुणालाच होत 
नाहीं. कािण त्याचें शासन अवतव्यापक आवण अवतसूक्ष्म असें आहे. “सूक्ष्मत्वात तत अववजे्ञयम्”. तसेंच 
“वहिण्मयेन पाते्रण सत्यस्यावपवहतं मुखम्” म्हणूनवह. नृपत्व-गुरुत्वरूप अवभमानाच्या सोनेिी मुखवट्यानें 
ईश्विाचें शासन झाकंलें  आहे, म्हणून वह तें वदसून पडत नाहीं. अवभमानाचा तो मुखवटा दूि केला, म्हणजे 
वतथें ईश्वि च असल्याचें आढळून येतें. पिमात्म्याचें हें जें अवतसूक्ष्म व सवमव्यापी ईशन वा शासन आहे, 
त्यामुळेंच त्याला ईश्वि आवण शास्ता असें म्हटलें  जातें. 

 
२०७. णिश्रुतात्मा 

 
ववश्रुत म्हणजे प्रवसद्ध. आवण आत्मा म्हणजे नामरूप. य याचें नामरूप प्रवसद्ध आहे, तो पिमात्मा 

ववश्रुतात्मा होय. कुठें आहे ववश्रुत त्याचें नामरूप? लोकातं आवण वदेातं म्हणजे शास्त्रातं वह. “अतोऽस्स्म 
लोके वदेे च प्रवथतः पुरुषोत्तमः” लोकातं पिमात्मा पुरुषोत्तम ह्या नावंानें आवण वदेातं, शास्त्रातं, पुरुषोत्तम 
ह्या रूपानें तो प्रवथत आहे. लोकातं पुरुषोत्तम िामचंद्र म्हणून आवण शास्त्रातं पुरुषोत्तम अक्षि म्हणून तो 
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पिमात्मा प्रवथत आहे. “स्स्थत-प्रज्ञस्य का भाषा समावधस्थस्य केशव । स्स्थतधीः हक प्रभाषेत वकमासीत 
व्रजेत वकम् ॥” याचें उत्ति व्यावहाविक वा लौवकक के्षत्रातं िामायण उफम  िामचवित होय. तावत्त्वक के्षत्रातं 
स्स्थतप्रज्ञ-दशमन अथवा वदेान्त-ववचाि होय. हेंच सगुण आवण वनि  गुण ब्रह्म होय. तत्त्वववचाि सावत्त्वक 
आचािातं आवण सावत्त्वक आचाि तत्त्वववचािातं पविणत होतो. दोन्ही वमळून मानव-जीवनाची पविपूणमता 
लवक्षत होते. देहवनिपेक्ष आदशम देहसापेक्ष मानवाला जीवनातं उतिवावयाचा आहे. तसें कितानंा, आत्मरूप 
अवस उपसतानंा, देहाचा कोश फाटणािच. दाणा काढावयाचा म्हणजे टिफल काढून अलग किावेंच 
लागतें. असे जे कितात तेच ववश्रुतात्मे होतात. पिमात्मा स्वभावतःच ववश्रुतात्मा आहे. साधक देहकोशातूंन 
आत्मावस प्रवृढ करून ववकोश करून ववश्रुतात्मा होतो. 

 
२०८. सुराणर-हा 

 
सुि म्हणजे कोण? ‘सु शोभनं िावत लावत इवत सुिः’ जो शोभनमात्र घेतो-देतो तो सुि होय. उलट 

जो असु म्हणजे अशोभनच घेतो-देतो, तो असुि होय. आता ंसु कशाला म्हणायचें? जें आपल्या प्रवतिलेा 
शोभेल तें सु आवण जें तसें नसेल ते असु होय. आत्म्यानें अनात्म्याचा आिोप स्वीकारून अनात्मवत वागणें 
हेंच असु होय. तें जो पतकिीत नाहीं आवण सदैव आत्मवनि िाहतो तोच शोवभवंत होतो. पुरुषासािखा पुरुष 
असून जो स्त्रीप्रमाणें म्हणजे अनात्मवश वागतो त्याचा समाजातं उपहास होतो. एखादी स्त्री स्त्रीत्व म्हणजे 
वात्सल्य ववसरून वागूं लागल्यास, म्हणजे अनात्मवश वागूं लागल्यास वतचा वह समाजातं तसाच उपहास 
होतो. थोडक्यातं स्व म्हणजे सु आवण सु म्हणजे स्व होय. जें स्विाय य नव्हे तें सुिाय य असूं शकत नाहीं. 
तसेंच सुिाय य हें स्विाय यच असावें लागेल, पििाय य नव्हे. आता ंहे जे आत्मवनि सुि त्याचें शत्रु ते सुिावि 
होत. आत्मवनिचेे पविपंथी जे िागदे्वष तेच देवशत्रु होत. पिमात्माच त्याचंा नायनाट कितो. म्हणून तो 
सुिावि-हा. अनात्मभावाचें, िागदे्वषावद ववकािाचंें हनन ही ऐशी कृपा होय. कोणीवह अनीश, कोणीवह जीव, 
अहंकािानें तशी फुशािकी मारंू शकत नाहीं. असुिपीवडत गोवद्वजदेव शवेटीं ववष्णलूाच शिण जातात आवण 
तो त्याचंा कैपक्ष घेतो तेव्हाचं त्याचंें िक्षण होतें आवण असुिाचंें पाविपत्य होतें. हा ‘पुिा’ आवण ‘नवः’ असा 
पुिाणा इवतहास आहे. सुिाविहाचें हें अध्यात्म-िामायण शकंिाचायांनीं असें वववविलें  आहे. 

 
तीत्िा मोहािथिुं हत्िा रागदे्वषाणद-राक्षसान् । 
योगी शान्ततसमायुक्तः आत्मारामो णिराजते ॥ 

शुंकरािंायथ-आत्मबोध-५० 
 

२०९. गुरु 
 
य याच्या ठाईं कसलें  वह गौिव आहे तो गुरु होय. य याच्या ठाईं लघुत्व नाहीं, तुच्छत्व नाहीं, 

हलकटपणा नाहीं, तो गुरु. दाणा आवण टिफल यातं दाणा गुरु होय, टिफल तुच्छ होय. जो प्रत्येक 
वस्तंूतील साि घेतो आवण असाि टाकून देतो, तो गुरूपासक, तो गौिव-ग्राही, गुरु होय. गौिवग्राही परुुष 
दाणा आवण टिफल अलग करून दाणा घेईल आवण टिफल फेकून देईल म्हटलें ; पिंतु तो टिफलाचें वह 
गौिव ओळखतो, आवण तें वह मग गोग्रास म्हणून साठंवनू ठेवतो. असें गौिवग्रहण किीत किीत त्याला सािें 
जगच गुरु होतें. तो बहुव्रीवह जगद्गुरु होतो. हें जें वस्तू वस्तूच्या ठाई ंअसलेलें  गुरुत्व, तो पिमेश्विी भाव 
असून तोच खिा गुरु आहे. त्याच्या तुलनेंत इति सािें जग लघुच होय. म्हणून पिमात्मा हाच एकमात्र गुरु 
म्हणावयाचा. जगातं जें काहंीं गुरुत्व आहे तें सािें त्याचें आहे. प्रत्येक वस्तूला लाभलेलें  गौिव म्हणजे त्या 
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वस्तूचें स्वत्व होय आवण तें स्वत्व, तो स्वभाव, ईश्विदत्त होय, हकबहुना, स्वतः ईश्विी भाव होय. म्हटलेंच 
आहे ववभवूतयोगातं “अहं आत्मा गुडाकेश सवमभतूाशय-स्स्थतः” ‘िाहतों आत्मरूपानें सवांच्या हृदयातं मी’ 
अथात प्रत्येक वस्तूच्या ठाई ं असलेलें  स्वत्व हीच भगवतंाची पवहली ववभवूत असून तीच त्या प्रत्येकाची 
शिण्य आहे, गुरु आहे. “सवम-धमान् पवित्यय य मा ंएकं शिणं व्रज” म्हणून जो आदेश वदला आहे, तो वह 
ह्याच स्वतत्त्वाला अनुलक्षून होय. त्यालाच सवमभावें शिण जाऊन चि वा अचि प्रत्येक व्यस्क्त सवम पापातूंन 
मुक्त व्हावयाची आहे. दगडानें आपलें  ईश्विदत्त दगडपण सोडंू नये. सवमभावें दगडच होऊन िहावें. त्यातंच 
त्याची पाप-मुस्क्त आहे. ‘स्वभाव-वनयतं कमम कुवमन् नाप्नोवत वकस्ल्बषम् ।’ गी. १८·४७ 

 
२१०. गुरुतम 

 
गुरु शिणागत वशष्याच्या नेत्रातं ज्ञानाजंन घालून त्याला वनि  मल दृवष्ट देत असतो. ह्या नव्या 

दृष्टीमुळें  त्याचें पिम कल्याण होत असतें. म्हणून “नास्स्त तत्त्व ंगुिोः पिम्” असें गुरुचें गौिव गाइलें  जातें. 
जगातं असे गुरु कोण आहेत? जगातं माणसाचा जन्म झाल्यावि त्याला लाभलेले आईबाप हेच त्याचे पवहले 
गुरु होत. ते त्याला शौचाचाि आवण सदाचाि वशकववतात. ववद्यागुरु त्याला नाना ववद्या-कला वशकववतात. 
सद्गुरु त्याला जीवनसाफल्याचा मंत्र देतात. मानवी जीवन उत्तिोत्ति शुद्ध आवण समृद्ध करून तें सफल 
किण्याचे हे उपाय आहेत. अंडातूंन अंडज बाहेि आलें  म्हणजे त्याला नवेंच जग वदसतें. तसें प्रत्येक वळेीं 
एक एक कवच फोडून मनुष्य नव्यानें जन्मतो, नवीन जगातं दाखल होतो. त्याला नवीन दृवष्ट येते, नवीन 
सृवष्ट वदसते. हेंच वद्वजत्व होय. प्रथम भौवतक वनसगमसृवष्ट, मग मानवी ववद्याकला-सृवष्ट आवण शवेटीं 
आध्यास्त्मक वदव्य सवृष्ट पाहण्यास लागणािी दृवष्ट त्याला येते. अशी दृवष्ट देणािे हे गुरु सवमच थोि होत. ते 
एकापेक्षा ंएक विचढ आहेत. पिंतु ह्या सवांहून वह एक श्रिे गुरु आहे आवण तो म्हणजे प्रत्येक जीवाच्या ठाई ं
असलेला त्याचा अतंि  यामी, अंतिात्मा. तो जीवाला क्षणभि वह सोडीत नाहीं. सतत त्याच्या जवळ िाहून 
त्याला सत काय, असत काय, काय घ्यावें, काय टाकावें, काय किावें, काय करंू नये, हें सागंत असतो, 
वशकवीत असतो, पे्रिीत असतो. हाच सवांतयामी पिमात्मा पिम गुरु होय, “गुरुणा ं गुरुः” होय, गुरुतम 
होय. कािण तोच अंवतम वनणमय किणािा आहे. सवांत अवधक वजन त्याच्याच शब्दाला आहे. 

 
२११. धाम 

 
वक्रयते इवत कमम, तसें धीयते इवत धाम. अग्नीचें आधान किण्यातं येतें म्हणनू अग्नी म्हणजे तेज हें 

धाम होय. अग्नीच्या आश्रयानें वसवत होते. म्हणनू घिाला धाम म्हणूं लागले. अथात धाम म्हणजे प्रथम 
अस्ग्न आवण मागाहून तदाश्रयानें होणािी वसवत वा तदाश्रयभतू घि होय. य याच्या आश्रयानें हें समस्त 
चिाचि ववश्व िाहतें तें जें आत्मतेज, तें जें वचत तत्त्व, तेंच खिोखि धाम होय. य याच्या आश्रयानें अस्ग्न 
िाहतो, तोच खिा अस्ग्न होय. म्हणून पिमात्म्याला धाम म्हटलें  आहे. वजथें अस्ग्न िाहतो तें वह लक्षणेनें 
धामच म्हटलें  जातें आवण म्हणून वजथें वजथें पिमात्म्याचा वास आहे तीं सवम धामेंच होत. देवाचीं जीं प्रवसद्ध 
आवण जागतृ स्थानें आहेत त्यानंाच आपण धाम असें म्हणतो. भािताच्या चाि वदशानंा चाि धामें आपण 
मानतों. बदिी, िामेश्वि, पुिी आवण द्वािका हीं उत्ति, दवक्षण, पूवम आवण पविम या चाि वदशानंा असलेलीं 
चाि धामें होत. भगवतंाचा वतथें ववशषे वास आहे. वस्तुतः चिाचि वस्तु, त्या प्रत्येकींत भगवतंाचें धाम 
म्हणजे तेज असल्यामुळें, भगवद् धामच होत, भगवतंाचें वसवतस्थानच होत. म्हणूनच प्रल्हादानें म्हटलें , 
‘स्तंभातं वह पिमेश्वि आहे.’ अशी एक वह वस्तु नाहीं, असा एक वह आवास नाहीं, य यातं पिमात्मा वसलेला 
नाहीं. 
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पुरुष एि इदुं सिथम्  । —पुरुषसूक्त, ऋग्. १० 
ईशािास्युं इदुं सिथम्  । —ईशािास्य, युज. ४०·१ 
िासुदेिः सिथम्  । —गीता ७·१० 
 

२१२. सत्य 
 
‘सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म’ अशी श्रुवत आहे. जें कधीं काळीं वमर्थया होत नाहीं तें सत्य होय. ह्या 

सवाियममय सृष्टीचें मूलकािणच सत्य होय. य याच्या आश्रयानें सवम सत्यें सत्य म्हणून प्रतीत होतात तें 
‘सत्यस्य सत्यम्’ ब्रह्मच सत्य होय. सत्य हें सवम सत्य म्हणून प्रतीत होणाऱ्या पदाथांचें आधािभतू असतें 
म्हणून सत्य म्हणावयाचेंच, पण जें वमर्थया म्हणून म्हणावयाचें त्या वमर्थया-प्रत्ययाचेंवह आधािभतू तत्त्व सत्यच 
होय. िज्ज ूह्या पदाथाचें आधािभतू तत्त्व सत्य होय. त्या सत्यामुळेंच, िज्जलूा िज्जतू्व वा सत्यत्व आहे. पिंतु 
त्या िज्जवूि अंधािातं होणािा सपाभास वह जो आम्हालंा सत्यच भासत असतो त्याचें वह आधािभतू तत्त्व 
सत्यच असतें. अथात सत्य तें होय जें सत्य असत्य दोहोंचे वह आधािभतू असून ह्या दोहोंहून वभि असतें. हें 
सत्यानृतमूल, सवममूल सत्य पिमात्मा होय. पिमात्मा सवम काहंीं होऊं शकतो पिंतु केव्हां वह तो असत्य होऊं 
शकत नाहीं. म्हणून तो सत्य. वस्तुतः तोच एक सत्य असून बाकी सािें असत्य होय. कािण, त्या सवांना 
आलटून पालटून सत्यासत्य संज्ञा प्राप्त होत असतात. जागतृींतील सवृष्ट स्वप्नातं वमर्थया होते, स्वप्नातंील 
जागतृींत वमर्थया होते आवण ह्या दोन्ही सुषुप्तींत वमर्थया होतात. ह्या सवम पालटाबंिोबि जें पालटत नाहीं तें 
अनन्त आवण ह्या सवम पालटाचंें द्रष्टा म्हणून ज्ञानस्वरूप असणािें जें तत्त्व तेंच सत्य, तोच पिमात्मा “सत्य ं
ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म.” 

 
२१३. सत्यपराक्रम 

 
पिाक्रम किणािे पिाक्रमी परुुष अचाट कमें किीत असतात आवण तत्पविणामीं त्याचंा पिाक्रम वसद्ध 

होत असतो. पिंतु पिमेश्विाला आवण त्याच्या भक्ताला असला खटाटोप किावा लागत नाहीं. सत्य हाच 
त्याचा पिाक्रम असतो. आपल्या सत्यानेंच तो आपल्या प्रवतपक्षावि ववजय वमळवीत असतो. सत्य हीच 
त्याची मुत्सदे्दवगिी असते आवण असत्यवजमन आवण तदंतगमत सवम अहहसावद संयम हीच त्याची बहादुिी 
असते. या दुहेिी आत्मबलानें तो आपल्या प्रवतपक्षाला दोन्ही सवमतींत–िणाच्या भट-सभेंत आवण 
मुत्सदे्दवगिीच्या भट्टसभेंत, मात देऊन सवमहतजय होत असतो. सत्य आवण अहहसावद संयम हे कृष्णाजुमन 
वजथें आहेत “तत्र श्रीि  ववजयो भवूति  रुवानीवत मवति  मम” असें मी म्हणेन. ‘यतो धममस् ततो जयः’ असेंवह 
म्हटलें  आहे. आवण धमम कुणीकडे असतो? वजथें कृष्णाजुमन वतथें! धममिाजाकडे कृष्णाजुमन होते म्हणनूच तो 
ववजयी झाला. आमच्या सत्य आवण अहहसावद सयंम या कृष्णाजुमनाकंडे धमम आहे. अथात सत्य आवण संयम 
हाच वद्वववध धमम होय. म्हणनू त्याचंा सदैव ववजयच आहे. पिमात्मा सत्य-पिाक्रम आहे. या सत्याला पि 
कोण? कोणी व्यस्क्त? नाहीं. त्याला पि म्हणजे प्रवतपक्षी असत्यच. त्यावि तो आपल्या सहज सत्यानें 
ववजय वमळवीत असतो. या सत्य-पिाक्रम पिमात्म्याचाच एक भक्तमहात्मा वह आधुवनक काळातं होऊन 
गेला. तो वह सत्य-पिाक्रमच. म्हणून त्याचें वह इथें स्मिण केलें . भक्ताच्या स्मिणावशवाय खिोखि देवाचें 
स्मिण वह अपुिेंच िाहतें. 
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२१४. णनणमष 
 
अवनवमष म्हणजे य याचें डोळे कधीं वमटत नाहींत ते वनत्यसाक्षी देव. अथात जे अवनवमष नाहींत, ते 

वनवमष होत. वनवमष म्हणजे वािंवाि स्वरूपानुसधंान ववसरून अस्वाभाववक वतमन किणािे मानवावद जीव 
होत. कतृमत्व-भोक्तृत्वावद अहंकाि धिणें म्हणजेच वनवमषण होय. म्हणजेच स्वभाव सोडून पिभाव 
अंगीकािणें होय. पिमात्माच, तें शुद्ध चेतनच, अवनवमष असून कतृमत्वभोक्तृत्वोपावध जीवच वनवमष होत. 
आवण “ममवैाशंो जीवलोके जीवभतूः सनातनः” म्हटलें  असल्यामुळें  वनवमष हें एक पिमात्म-नाम झालें . 

 
वनवमषणोस्न्मषण ही वक्रया आहे. पिमात्मा अवक्रय असल्यामुळें  तो तींतून मुक्त आहे. पाहणें ही 

वक्रया वकतीवह लघु असली तिी ती वक्रयाच आहे आवण म्हणून ती कितानंा श्रम होणािच, थकवा येणािच. 
म्हणूनच पापण्या मधून मधून वमटत असतात, ववसावंा घेत असतात. आवण झोपेंत दीघमकाल वमटून िाहत 
असतात. पिंतु पिमात्म्याचें पाहणें ही वक्रया नसून तो स्वभाव आहे. पिमात्मा हा वनत्यदशमन-स्वभाव असून 
तो दशमन-वक्रयामुक्त असल्यामुळें  तो वनवमष म्हणजे डोळे न उघडणािा म्हटला आहे. ही त्याची 
अवक्रयावस्था आवण दशमनशीलता त्याला योगवनवद्रत वचवत्रत करून दाखववली जाते. डोळे वमटलेले 
असतात, म्हणून ती वनद्रा आवण दशमनस्वरूप अखंड स्वरूपानुसधंान असतें म्हणून तो योग. पिमात्मा हा 
सदैव योग-वनवद्रतच असतो म्हणून तो वनवमष. 

 
२१५. अणनणमष 

 
वनवमष, पल, घवटका ह्या वा मास ऋतु अयनें ह्या य याच्या कला होत तो वत्सिात्मा वा संवत्सिात्मा 

काल अवनवमष होय. तो कधीं डोळे वमटत नाहीं, झोंपीं जात नाहीं. तो सवम चिाचिाची यच्चयावत हालचाल 
पहात असतो. त्याचंी नोंद घेत असतो. त्याचंी गणना वा कलना, किीत असतो. म्हणनू त्याला काल म्हटलें  
आहे. “कालः कलयता ंअस्स्म” असा तो अवनवमष काल भगवद्-ववभवूत वर्णणला आहेच. 

 
हें कालस्वरूप, पिमात्म्याच्या सवमसावक्षत्वाचा एक आववि  भाव होय. वचन्मात्र पिमात्मा जीवाच्या 

जागवृत, स्वप्न, सुषुस्प्त या वतहींचा साक्षी आहे, तसा तो जगताच्या उत्पवत्तस्स्थवतलयाचंा वह द्रष्टा आहे. 
म्हणून तो तुिीय म्हटला आहे. तोच अवनवमष. 

 
भचूि सपम, जलचि मत्स्य आवण खेचि तािे हे सािे अवनवमष होत. सपाणा ंवासुवकिाहम् “झषाणा ं

मकििाहम्” आवण “य योवतषा ं िवविंशुमान्” म्हणून य या भगवद्-ववभवूत वर्णणल्या आहेत अवनवमष पदानें 
त्याचंें वह स्मिण होतें. 

 
२१६.  

 
 म्हणजे माला आवण  म्हणजे मालाधािी. मालाधािण कोण किीत नाहीं? मग 

पिमात्म्याला  म्हणण्यातं काय ववशषे? सवम जण जी माला धािण कितात ती थोड्याच वळेातं 
कोमेजून जाते. वशवाय ती असते उपिी, अंगभतू नसते. आवण बासी होते. पिंतु पिमात्मा जी माला धािण 
कितो ती कधीं न कोमेजणािी आवण बासी न होणािी आहे आवण पिमात्म्यापासून ती कधींवह ववयुक्त न 
होणािी आहे. सौिी प्रभा ही सूयाची वकिणमाला होय. चादं्री आभा ही चदं्राची माला होय. त्या मालानंीं ते 
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वनत्य शोभायमान असतात. म्हणून त्यानंा अंशुमाली म्हटलें  जातें. पिमात्मा वह तसा आपल्या आत्मप्रभेच्या 
प्रभावळीनें वविोचमान आहे. ती त्याची अनपहायम अशी अगंभतू स्वरूप-शोभा आहे. सूयम म्हटला म्हणजे तो 
सदैव सौिी प्रभेनें मवंडतच असावयाचा. तसा पिमात्मा हा सदैव आत्मप्रभेनें, आपल्या सत-वचत-आनंदमयी 
प्रभावळीनें, वविोचमानच असावयाचा. म्हणनू तो . त्याच्या मालेचीं फुलें  कधीं वनमाल्य होत नाहींत. 
त्याचा वचत प्रकाश कधीं अवचत होत नाहीं. कधीं मळत वा मावळत नाहीं. 

 
२१७. उदारधी (वाचस्पवत उदािधी) 

 
शकंिाचायम ‘वाचस्पवत उदािधी’ हीं दोन पदें वमळून एकच नाम समजतात. तें घेऊनवह वाचस्पवत 

पदाचें जें ध्यान मागें केलें  तें समपमकच होय. कािण दुसऱ्याच्या मनींचें आतम आपलें  मानण्याहून अवधक 
उदाि बुवद्ध दुसिी काय असूं शकेल? “काहुके मनकी कोउ न जानत, लोगन के मन हासंी” दुसऱ्याच्या 
मनातंील व्यथा कोणी जाणत नाहीं. त्याला पिदुःख शीतलच! पिंतु पिमात्मा हा सवांतयामी प्रत्यगात्मा 
असल्यामुळें  त्याला प्रत्येकाचें दुःख स्वतःचेंच दुःख वाटतें आवण त्यामुळें  तो तविवािणाथम तळमळत आवण 
धडपडत असतो. इतकी प्रगाढ सहानुभवूत दुसऱ्या कोणाला वाटते? आई, बाप, गुरु हे वहतहचतक आवण 
वहतकते खिे पिंतु त्यानंा वाटणािी सहानुभवूत ही स्वतः माणसाला अंतयामीं वाटणाऱ्या स्वानुभतूीइतकी 
कशी वाटणाि? ती काहंीं झालें  तिी सहानुभवूतच, स्वानुभवूत नव्हेच. म्हणनू सवमभतूाचंा आत्मभतू असलेला 
सवांति  यामी पिमात्मा हाच उदािधी होय. भावनेची इतकी उदािता इतित्र कुठेंच आढळणाि नाहीं. ही 
उदािता प्रगाढतेंत आवण व्यापकतेंतवह समानच उदाि आहे. स्वानुभतुीइतकें  खोल आवण सवानुभतूीइतकें  
ववशाल वा व्यापक दुसिें काय असूं शकेल? या दोन्ही अथांनीं पिमात्मा उदािधी आहे. दोन्ही वस्तुतः एकच 
आहेत. 

 
वाचस्पवत हें नाम दोनदा ंआलें  आहे. पण त्याला जोडून दोन वगेवगेळीं ववशषेणें घेऊन तीं दोन 

वगेळीं नामें कस्ल्पलीं आहेत. (१) वाचस् पवत उदािधी, (२) वाचस् पवत अयोवनज. (क्र. ५७३) 
 

२१८. अग्रिी 
 
अगे्र नयवत इवत अग्रणीः । अशी अग्रणीची व्युत्पवत्त आहे. प्रत्येक वस्तूचीं दोन अग्रें मानता ंयेतील. 

एक मूळ आवण दुसिें फळ. पैकीं मूळ अग्र असलें  तिी तें भवूमगत असल्यामुळें  त्याला अग्र न म्हणता ं
फळालाच तेवढें अग्र म्हटलें  जातें. आवण म्हणून समग्र शब्दानें मुळापासून तों थेट शेंड् यापयंत वा फळापयंत 
असा भाव व्यक्त केला जातो. बीजाची पविणवत फळातं होते, म्हणून फळच शेंडा होय. अशा प्रकािें अग्रणी 
म्हणजे फळापयंत पोचववणािा, प्रत्येक गोष्ट सफल किणािा, असा अथम होईल. पिमात्मा अगे्र नेतो, पुढें 
नेतो म्हणजे तो सफलतेला नेऊन पोंचवतो, असें समजावयाचें. कमम किणें माणसाच्या हातचें आहे, पण 
त्याचें फळ त्याच्या हातचें नाहीं. तें पिमेश्विाच्याच हातीं सुिवक्षत आहे. त्याचा अनुग्रह होईल तेव्हाचं तें 
वमळेल. य याअथीं फळवसद्धीवशवाय कमम हीन होय, त्याअथीं कममवह माणसाच्या स्वाधीन म्हणता ंयेत नाहीं. 
म्हणून कमम-हेतंूमध्यें म्हणजे कमाच्या वनष्पादक कािणामंध्यें दैववह एक कममकािण मानलें  आहे. त्याचप्रमाणें 
मुळातं देखील कमम दैवतंत्रच आहे. जेव्हा ंईश्विी संकल्प असतो तेव्हाचं कमम स्फुितें. वनद्रा मालवते तेव्हाचं 
जागवृत पालवते आवण जागतृींतच कमम स्फुित असतें. जागवृत, स्वप्न, सुषुस्प्त हे भाव स्वतंत्र नाहींत; ते 
प्रकृतींतच आहेत आवण प्रकृवत ही ईश्वितंत्र आहे. सािाशं, कमम-मीमासंा केली तेव्हा ं वदसून आलें  कीं 
संकल्प, साधना आवण वसवद्ध वतन्ही ईश्विाधीन आहेत. म्हणून पिमात्मा हा अग्रणी होय. तोच प्रथम 
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संकल्प-स्फूर्णत देतो. नंति तदनुसाि जीवाला प्रयत्न किायला लावतो आवण शेंवटीं ह्या प्रयत्नाला तोच 
वसद्धीस नेतो. अशा प्रकािें केवळ फलदाता म्हणूनच नव्हे ति आिंभापासून सतत पुढें पढुें नेत असल्यामुळेंवह 
तो अग्रणी होय. सामान्य अथानें प्रत्येक वणम, जावत, कुल याचंा जो नायक तो अग्रणी म्हटला जाईल. तेंवह 
पिमात्म्याचें एक रूप होय. 

 
समाजातं वभि वभि वणांचे व व्यावसावयकाचें संघ असतात. त्याचं्यातं जे वववाद वा प्रश्न वळेोवळेीं 

उत्पि होतात त्याचंा वनणमय त्याचंें पंचायतन म्हणजेच पचंायत किीत असते. या पचंायतानाचा जो मुख्य, 
म्हणजे सिपंच तोच अग्रणी म्हणावयाचा. 

 
२१९. ग्रामिी 

 
ग्रामं सन्मागेण नयवत इवत ग्रामणीः । जो सबधं गावंाला सन्मागास घेऊन जातो तो ग्रामणी होय. 

कुटंुब म्हणजे व्यस्क्तग्राम होय. हा नात्यानें वा िक्त-संबंधानें बाधंलेला असतो. कुटंुबापेक्षा ं मोठा तो 
कुटंुबग्राम होय. हा सवम वणांचा आवण सवम कारु-नारंूचा वमळून बनलेला असतो. जनपद ग्राम-ग्राम होय. 
ग्राम िक्त-संबंधानें नव्हे, ति पिस्पिोपकावित्वानें बाधंलेला असतो. गावंाच्या सुखसोई आवण अडी-
अडचणी सवांना समान असतात. कुलनायक आपल्या कुलाच्या सुखजीवनासाठीं झटत असतो. ग्रामनायक 
गावाचं्या सुखजीवनासाठीं झटत असतो. गावंातंील सवम कुटंुबानंा सवमतोपिी सुखी समदृ्ध आवण सफल 
किावें, अशी त्याची महत्त्वाकाकं्षा असते. इमाितीचा कुठलावह भाग, वीट, दगड वविला, फुटला, सुटला 
ति तेवढ्यानें सबधं इमाितच वततक्या अंशानें कमजोि होते. त्याप्रमाणें सबधं गावंाची इमाित, सबंध 
ग्रामसमाज गावंातील कोणतेंवह घटक-कुटंुब दुःखी, कष्टी, व्यसनी वा पवतत झाल्यानें कमजोि होतो. अशी 
व्यापक आत्मीयता बाळगून जो “अवघेवच सुखी असाव े ऐसी वासना” बाळगतो तो ग्रामणी होय. कुटंुब 
व्यक्त, पण सकुंवचत असतें. जनपद अवतववशाल आवण अव्यक्त. ग्राम हा ह्या दोघाचंा सुवणममध्य होय. तो 
व्यक्त असून संकुवचत नाहीं. त्यामुळें  तोच सेव्य. तो जो हातळतो तो कुटंुब आवण जनपद दोहोंचेंवह 
वहतसाधन कितो. 

 
आज असा एक ग्रामणी भाितातं सवमत्र संचित असून तो ग्रामस्विाय य संकल्पून ववश्वोदय संपादीत 

आहे. पिमात्म्याचा हा एक अवताि आहे. पिमात्मा ति तत्त्व-ग्रामाचा नेता आहे. तो अष्टधा प्रकृवत आवण 
षोढा ववकृवत या सबधं तत्त्वग्रामाचा नेता आहे. कािण त्या सवांचा तो मुख्य आहे. 

 
अग्रणी हा आपल्या पंचायतीच्या द्वािें आपआपल्या वणाचें वा व्यवसायाचें वनयमन किीत असतो, 

ति ग्रामणी हा सवम वणांचा व व्यवसायाचंा वमळून बनलेला जो समग्र ग्रामसमाज त्याचें वनयमन किीत 
असतो. लोकजीवनाचा पट मूलतः वणमव्यवसायाचं्या आवण ग्रामिाय याच्या आडव्या उभ्या धाग्यानंीं 
ववणलेला आहे. 

 
२२०. श्रीमान् 

 
श्रीमान् हें पद पूवीं दोनदा ं येऊन गेलें  असून पित तें आता ं वतसऱ्यादंा आलें  आहे. त्यावरून 

पिमात्म्याची वत्रववध श्रीमत्ता प्रकट होते. सत्ता, संपवत्त आवण शोभा अशा त्या तीन ववधा होत. पिमात्मा 
सद् रूप असल्यामुळें  तो सदैव सत्तासपंि असतो. सवम सद् गुणसंपवत्त वा सवम स्वत्व हें सताचेंच असावयाचें 
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म्हणून तो संपवत्तमान् आहे. आवण सवम शोभा, सवम प्रकाश जें सद् रूप आहे त्याचाच असूं शकतो, असताचा 
नव्हे, म्हणून सद् रूप पिमात्माच कधींवह न लोपणािा, सदैव प्रकाशमान् म्हणनू श्रीमान् होय. हें समस्त ववश्व 
पिमेश्विाची वत्रववध श्री होय. त्याच्या अस्स्तत्वाचें, त्याच्या स्वावमत्वाचें आवण त्याच्या सवाियममय मोहकतेचें 
तें गमक आहे. िाजा सत्ताधािी, सवम संपत्तीचा स्वामी आवण ऐश्वयम-द्योतक छत्रचामिावद िाजवैभवानें व 
िाजतेजानें युक्त तळपत असतो. तेंच िाजाचें िाजत्व होय. तशी पिमेश्विाची श्रीमत्ता म्हणजे त्याचें 
सवेश्वित्व होय. त्याच्याशीं कोणाची तुलनाच होऊं शकत नाहीं. त्याच्या ऐश्वयाची इयत्ता सागंणाऱ्याची गवत 
इसापाच्या बेडकीसािखी व्हायची. 

 
२२१. तयाय 

 
िाजा अपिाध्याला अपिाधानुरूप वनगृहीत वा दंवडत किीत असतो, आवण सेवा किणािाला 

सेवानुरूप अनुगृहीत किीत असतो. त्यामुळें  त्याला न्यायी म्हटलें  जातें. पिमात्मा हा न्यायी वकती म्हणावा? 
तो ति न्यायस्वरूपच आहे. तो िाजाप्रमाणें मागाहून न्याय-वनवाडा किीत बसत नाहीं. त्यानें कमाबिोबिच 
त्याचें फळ वह जोडून वदलें  आहे. जसें किावें, तसें भिावें. तद् द्वािा तो पिभािेंच न्याय देत असतो. हकबहुना 
न्याय देणें ही भाषावह बिोबि नाहीं. कममकताच आपल्याला हवा तो न्याय घेत असतो. य याला सुख हवें त्यानें 
सत्कमम किावें. तें न किणें म्हणजे दुःखाचा न्याय मागणेंच होय. अशा प्रकािें पिमेश्विाचा न्याय हा स्वायत्त 
न्याय आहे. त्यापेक्षा ंअचकू आवण सुलभ न्याय दुसिा नाहीं. कमम म्हणजे केवळ कावयक कमम नव्हे, ति सवम 
प्रकािचें कावयक, वावचक, मानवसक कमम. तुम्ही जी कोणती मानवसक, वावचक, कावयक हालचाल किाल 
ती सवम वक्रया होय आवम वतचें फळवह अवश्यंभावी आहे. वजतकी वक्रया सूक्ष्म वततकें  वतचें वीयम उग्र. कावयक 
कमापेक्षा ंवावचक आवण वावचकापेक्षा ंमानवसक कमम हें महत्ति होय आवण त्याचें फळ वह तसेंच गुरुति आहे. 
सद् वृवत्त ही सवांत मोठी सत्कृवत होय. 

 
२२२. नेता 

 
पूवीं नेता हें पद येऊन गेलें  आहे. वतथें तें “योगववदा ं नेता” असें आलें  आहे. इथें तें वनरुपपद 

प्रयोगावरून सवांचा नेता अशा अथीं आलें  आहे, असें समजावयाचें. पिमात्मा हा कोणा व्यक्तीचा नेता 
नाहीं, तो स्वतः नीतीचाच नेता आहे. नीवत कोणती? जो नेत्याचा मागम ती नीवत. माणूस चालतो तेव्हा ं
त्याच्या चालण्यानें पायवाट तयाि होते. ह्या वाटेचा नेता तो माणूसच असतो. इंग्रजींत ‘All roads lead to 
Rome’ अशी म्हण आहे. वस्तुतः िोड म्हणजे मागम हे नेत नसतात, ते स्वतःच नीत असतात. म्हणूनच त्यानंा 
नीवत असें नावं वमळालेलें  आहे. ही नीवत जो तयाि कितो, तोच नेता होय. पिमात्म्यानेंच सवम मागम तयाि 
केलेले आहेत. म्हणून तोच नेता होय. सत्य-स्वरूप पिमात्म्याची जी पायवाट ती नीवत असून वतचा तो नेता 
आहे. आवण वतनें जाणाऱ्या सवम सत्यधमा अनुयायींचावह पयायानें तो नेता म्हणावयाचा. सत्योपासक ह्या 
सत्यस्वरूप नेत्याला सत्यमागम-दशमनासाठीं प्राथीत आला आहे. “वहिण्मयेन पाते्रण सत्यस्यावपवहतं मुखम् । 
तत त्व ंपूषन् अपावृणु सत्यधमाय दृष्टये ॥” “अग्ने नय सुपथा िाये” हे मागमप्रकाशक देवा! आम्हालंा तंू त्या 
पिमानंदाकडे सुनीतीनें, सिळ मागानें घेऊन जा.” 
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२२३. समीरि 
 
स,ं सव,ं सवमतः, सम्यग् स्व ंप्रवत ईियवत इवत समीिणः । अंति  यावमरूपानें पिमात्मा सवांना समान 

पे्रिणा देत आहे, सवम पे्रिणा देत आहे, म्हणून तो समीकिण. सवम जीव आपल्यावि वनःसीम पे्रम किीत 
असतात. ही पे्रिणा सवांना समान असते. ‘आत्मनस् तु कामाय सव ंवप्रयं भववत ।’ तो जें वजथें वजतकें  पे्रम 
किीत असतो, तें वतथें वततकें  सवम आपल्याविच पे्रम किीत असतो. कािण अशषे पे्रमाचें भाजन तो 
सवांति  यामी स्वात्मा आहे. चुबंक काहंीं एक हालचाल न किता ंलोहखंडाला जसा चोहोंकडून आपल्याकडे 
खेचीत असतो तसा हा सवांति  यामी पिमात्मा सवांना सगळीकडून समान आपल्याकडे खेचीत असतो, 
पे्रिीत असतो. म्हणनू तो समीिण. काहंीं नद्या पविम-वावहनी ति काहंीं तद्-ववरुद्ध पूवमवावहनी वदसतात. 
पिंतु त्या सवम शवेटीं एका सागिालाच जाऊन वमळतात. त्या प्रमाणें जगांत जो अनुकूल वा प्रवतकूल ववववध 
कममप्रवाह वदसतो, तो सािा आत्मपे्रमपे्रवित आत्मावभगच असतो. 

 
२२४. सहस्रमूधा 

 
सहस्रमूधा ते सहस्रपात हा श्लोकाधम सिळ हकवचत पाठान्तिानें पुरुषसूक्तातूंन उचलला आहे. 

ववष्णुसहस्राचें हें वदेमूलत्व होय. वदे वस्तुतः सवममूलच आहे. कािण तो अक्षिस्वरूप आहे. समग्र 
भाितीयतेचें तें माहेि आहे. धमम, तत्त्वज्ञान, संस्कृवत, सावहत्य, संगीत, कला हकबहुना भतू भववष्य आवण 
वतममान या सवांचा तो मलू-स्रोत आहे. 

 
पिमात्मा सहस्रमूधा आहे. सहस्रमूधा म्हणजे सहस्रबुवद्ध. पिमात्म्याची बवुद्धशस्क्त, ज्ञानशस्क्त 

अगवणत आहे. कािण तो स्वतः वचत स्वरूप आहे. सवम चैतन्य, सवम बोध, तद् भव आहे. एके काळीं सहस्र ही 
संख्येची पविसमास्प्त असावी म्हणूनच अगवणत, असंख्यात, अवमत आवण पयायानें अनन्त ह्या अथीं 
सहस्रशब्द रूढ झाला, तो आजतागायत तसा आहे. अगवणत लोक ह्या अथीं हजािों लोक असा प्रयोग 
आपण आज वह कितों. सहस्रिवश्म सूयम, सहस्रवत्मा सामवदे इत्यावद प्रयोग प्राचीन आहेतच. वदेाहूंन 
प्राचीन दुसिें वलखाण नाहीं. त्यातं सहस्रशब्द या लक्षणाथानें ववपुल आलेला आहे. 

 
मुख म्हणजे वदन वाक् शक्तीचें उपलक्षण आहे, मूधा बवुद्ध-शक्तीचें. चतुि  मुख, षण्मुख, दशमुख, 

सहस्रमुख हे सवम वाक् शक्तीचे चढते प्रकाि होत. वद्ववशिा वत्रवशिा हीं नामें आहेत. पण त्याचंा बदु्धीशीं संबधं 
नसून वद्वववभक्त वत्रववभक्त वशि असलेले असा बाह्य कपालाकृतीशीं सबंंध आहे. बहुवशिा शब्द ववष्णु-
सहस्रातं पूवीं येऊनच गेला आहे. तो वह वगेळा. बहु आवण सहस्र त्याचप्रमाणें वशि आवण मधूा, वगेळे आहेत, 
वगेळया अथानें घ्यावयाचे आहेत. 

 
२२५. णिश्वात्मा 

 
पिमात्मा व्यक्त नाही. व्यक्तमात्र त्या अव्यक्त अक्षि पुरुषाचें रूप आहे. म्हणून त्याला ववश्वात्मा 

म्हणजे ववश्वरूप म्हणावयाचें. हें ववश्वच त्याचें रूप आहे. त्यातील सवम वशिें त्याचीं आहेत, सवम बाहू त्याचे 
आहेत, सवम उदिें त्याचीं आहेत, सवम पाद त्याचे आहेत. म्हणनू त्या अव्यक्त आवण अक्षि पुरुषाला 
सहस्रमूधा, सहस्राक्ष आवण सहस्रपात म्हटलें  आहे. मधूा आवण पाद हे आद्यन्त होत. नेत्र मध्याचा, मधल्या 
सवम अवयवाचंा आवण तत शक्तींचा, प्रवतवनवध आहे. वदेवचनातं पुरुष शब्द आला आहे. पण तो जो 
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सहस्रशीषा, सहस्राक्ष आवण सहस्रपाद पुरुष, तो म्हणजे हा ववश्वरूप पिमात्मा होय हें येथील ववश्वात्मा शब्द 
स्पष्ट कितो. म्हणून इथें वह त्याच्या सवमशस्क्तमते्तचें द्योतन किण्यासाठीं त्याला सहस्रमूधा सहस्राक्ष आवण 
सहस्रपाद म्हटलें  आहे. ववश्वरूपाच्या पोटातं वद्वपाद चतुष्पाद इत्यावद सवमच समाज येतात. म्हणून त्याचंें 
सूचन किण्यासाठीं पुरुषसूक्तातं “गावो ह जवज्ञिे तस्मात तस्मात जाता अजावयः” तसें “ब्राह्मणोऽस्य 
मुखमासीत” इत्यावद ववविण आलें  आहे. म्हणनूच ववश्वनामानें च आिंभ. 

 
२२६. सहस्राक्ष 

 
पिमात्मा सहस्राक्ष आहे, सहस्रनेत्र आहे. अथात तो सवमसाक्षी आहे. पिमात्म्याचें कतृमत्व-

भोक्तृत्वोपावध जीवाहून वभित्व सहस्राक्ष शब्द सूवचत कितो. तो सहस्रववध कमाचा म्हणजे सवम कमांचा 
आवण फलाचंा सावक्षमात्र आहे. 

 
न कतृथत्िुं न कमाणि लोकस्य सृजणत प्रभुः । 
न कमथलल-सुंयोगुं स्िभािस्तु प्रितथते ॥ 
नादि ेकस्यणिंत् पापुं न िैंि सुकृतुं णिभुः । 
अज्ञानेनािृतुं ज्ञानुं तेन मुह्यन्तत जततिः ॥ 

गीता ५-१४, १५ 
 
तो प्रभ ु म्हणजे स्वरूपावस्थानक्षम आवण ववभ ु म्हणजे सवमव्यस्क्त-व्यापक पिमात्मा कोणाला कमम 

किायला लावीत नाहीं, कीं त्या कमाचें फळ वह देत नाहीं, स्वभावतः सवम घडत असतें. जीव हें न जाणता ं
आपल्याला कताभोक्ता मानून फसतो आहे. जगाचे सवम व्यवहाि त्याच्या समोि चालले असतात, पण त्याचें 
शुभाशुभ वा सोयिसुतक त्याला नाहीं, तो केवळ साक्षी आहे. 

 
सूयम ही पिमात्म्याची प्रवतमा आहे. “सूयम आत्मा जगतस् तस्युषश  च” म्हणून त्याला वह ववश्वात्मा 

सहस्राक्ष आवण सहस्रपात म्हणता ंयेतें. तो सवमज्ञ असल्यामुळें  सहस्रमूधा वह तो आहेच. 
 

२२७. सहस्रपात् 
 
सवम वद्वपादाचें आवण चतुष्पादाचें आवण बहुपादाचें पाद हे त्या सवांति  यामी अव्यक्त अक्षि 

पिमात्म्याचेच पाद होत. कािण व्यक्तमात्र अव्यक्ताचाच प्रकाश होय तो. म्हणून तो पिमात्मा अपाद, 
एकपाद, वद्वपाद, बहुपाद आवण सहस्रपाद वा अनन्तपाद आहे असें कसेंवह म्हटलें  तिी तें त्याला साजणािें 
आहे. “तुका म्हणे जें जें बोला । तें तें साजे या ववठ्ठला”. अपाद वा पादोदि सिीसपृ, एकपाद वृक्ष, वद्वपाद 
मानव, बहुपाद पशु आवण सहस्रपाद घोण इत्यादी जीवजन्तु त्या अव्यक्त आवण अक्षि महापुरुषाचींच रूपें 
होत. एकदा ं त्याची ओळख पटल्यानंति मग फसगत होत नाहीं. “तत्र को मोहः कः शोकः एकत्व ं
अनुपश्यतः ।” ज्ञानदेव म्हणतात, “अनन्तरूपें अनन्त वशेें देवखलें  त्यासी । बापिखुमादेवीविीं, खूण बाणली 
कैसी.” 

 
सहस्रपात नाम पिमेश्विाचें सवमगतत्व द्योवतत कितें. पायाच्या ठाईं गवत असते. त्या गवतशक्तीचें 

अवधिान पिमात्माच असल्यामुळें  त्याला सहस्रपात म्हणजे अनन्तगवत वा सवमगत म्हणणें युक्तच आहे. 
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२२८. आितथन 
 
आवतमन म्हणजे आवृवत्त किवणािा. ही सबधं सृवष्ट सािखी आवृत्त होत आहे. सगामागून सगम होत 

आहे. कल्पामागून कल्प जात आहे. आवण त्या त्या स्थलकालातं असंख्य जीव पुनः पुनः जन्मत आहेत, 
ब्रह्मदेवापासून तों मशकापयंत. अशा प्रकािें पिमात्मा हा ह्या सवम-भतूाचंा आवतमन आहे. त्यानंा आपआपल्या 
कमानुसाि संसिवीत आहे. पिमात्मा स्वतः अनावृत्त कूटस्थ आहे. तो येत नाहीं वन जात नाहीं. तो अठ्ठावीस 
युगें लोटलीं तिी ववटेवि आपला उभा आहे. हा सािा सृवष्ट-प्रवाह, ही भयानक भवनदी, ही भीमा, त्याच्या 
चिणासमोरून वाहत आहे आवण तो वतचा सावक्षभतू उभा आहे. 

 
आवतमन हें ववशषेण न घेता ंनाम घेतल्यास पिमात्मा हा आवतमनशील जगद् रूप आहे असेंवह म्हणता ं

येईल. कािणाहून कायम अवभि असतें म्हणनू कायम हें वह कािणच म्हटलें  जातें. तसा कायमरूपानें हें 
आवतमनशील ववश्व तो पिमात्माच आहे. 

 
पिमात्मा कािण आवण कायम तसा किण वह आहे. ववश्वाचें आवतमन किववणािें जें प्रधान किण तें वह 

तोच आहे. प्रकृवतच प्रधान किण आहे. कािण 
 
प्रकृत्यिै िं कमाणि णक्रयमािाणन सिथशः । 
यः पश्यणत तर्ात्मानुं अकतारुं स पश्यणत ॥ 

गी. १३·२९ 
 
प्रकृतीच्याच तंत्रानें हें सािें आवतमन घडत असतें. म्हणनू तो पिमात्मा स्वतः अकता असल्यामुळें 

प्रकृवतद्वािा आवतमन आहे. 
 
अशा प्रकािें पिमात्मा हा कािण-रूपानें कायम-रूपानें आवण किण-रूपानें आवतमन आहे. 
 

२२९. णनिृिात्मा )अणनिृिात्मा) 
 

पिमात्मा हा वनवृवत्तस्वरूप असल्यामुळें  तो वनवृत्तात्मा होय. अकता, अभोक्ता, केवल सावक्षभतू तो 
आहे. आधीं प्रवृत्त होऊन मागाहून तो त्या प्रवृत्तीपासून वनवृत्त झाला असें नाहीं. तो मूळचाच वनवृत्त आहे. 
प्रवृवत्तमात्र तद् बाह्य आहे. प्रवृवत्त तद् बाह्य आहे खिी, पण वतचा वनषेधवह तो किीत नाहीं. कािण वनषेध 
किणें वह प्रवृवत्तच होईल. तेव्हा ंतो सवमतोव्यापी प्रवृत्तीच्यासकट, वतच्या भि बाजािातं, अगदीं स्वस्थ आहे. 

 
तो गुणातीत आहे. गुणाचं्या पकडींत तो येतच नाहीं. 
 
प्रकाशुं िं प्रिृचि िं मोहमेि िं पाण्डि । 
न दे्वणष्ट सुंप्रिृिाणन न णनिृिाणन काङ क्षणत ॥ 
उदासीनिदासीनो गुिैर  यो न णििंाल्यते । 
गुिा ितथतत इत्येि योऽिणतिणत नेङ गते ॥ 

गी. १४·२२, २३. 
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ित्नवकिणापं्रमाणें त्याची समदृवष्ट गुण-वायूच्या गतागतानें इवंगत होत नाहीं, कंवपत होत नाहीं. 
जागवृत, स्वप्न, सुषुस्प्त वा उत्पवत्त, स्स्थवत, लय या व्यवष्टसमष्टींच्या भावाचंीं आवतमनें म्हणजे अवनवाि प्रवृवत्त 
होय. पिमात्मा हा तद् ववलक्षण असल्यामुळें  तो वनवृत्तात्मा म्हटला आहे. वस्तुतः तो प्रवृवत्त-ववलक्षण तसा 
वनवृवत्त-ववलक्षण वह आहे. तो उभय कोटी-ववलक्षण आहे. हें उभय-कोटी-ववलक्षणत्वच वास्तववक वनवृवत्त 
असून वनवृत्तात्मपदानें त्याचाच वनदेश केला आहे. 

 
इथें अवनवृत्तात्मा असा वह पाठ कस्ल्पता ं येतो. “सव ंखलु इदं ब्रह्म” असें असतानंा खिोखि तो 

पिमात्मा कोणापासून वनवृत्त होणाि? तो आपल्यापासून कसा काय वनवृत्त होऊं शकेल? त्यामुळें  तो 
अवनवृत्तात्माच होय. 

 
पिमात्मा हा अशा प्रकािें वनवतृ्तात्मा आहे, तसा अवनवृत्तात्मावह आहे. 
 

२३०. सुंिृत 
 
(सं) वृ धातूचे मुख्यतः दोन अथम होतात. (१) कंुपण घालणें, (२) पसंत किणें, वनवडणें आवण ह्या 

दोन्ही अथांनीं पिमात्म्याला संवृत्त म्हटलें  आहे. 
 
पिमात्मा हा सवमथा सुिवक्षत आहे. कोणीकडून वह त्याचा भेद होऊं शकत नाहीं. त्याच्यातं प्रवशे 

होत नाहीं. त्याच्यातं वववि वमळत नाहीं. असा तो वनगूढ आहे. सबधं बंद आहे. म्हणनूच वदेानंा नेवत नेवत 
म्हणावें लागलें  आहे. “यतो वाचो वनवतमन्ते अप्राप्य मनसा सह” म्हणून उपवनषदें त्याचें संवृतत्वच पिोपिीनें 
गात आहेत. “आियमवत पश्यवत कविदेनं, आियमवद् वदवत तथैव चान्यः । आियमवच् चैनमन्य शृणोवत, 
श्रुत्वाष्येनं वदे न चैव कवित ॥ गी-२·२९ म्हणून गीतेनें त्या पिमात्म्याचें संवृतत्वच वनरूवपलें  आहे. दशमन, 
वचन, श्रवण इत्यावद स्थूल, सूक्ष्म आवण सूक्ष्मति ज्ञानोपाय वतथें हाि खातात. त्याचंी काहंीं मात्रा चालत 
नाहीं. श्रद्धाच ठेवावी लागते. असा तो पिमात्मा मोठें कोडें आहे. पिम आियम आहे. आवण असें जें पिम 
आियम त्याच्या भोंवतीं जि सािें जग गोळा झालें  ति त्यातं काय आियम? सवांना त्याचें कुतूहल आहे. 
सवांना तो अगदीं हवा हवासा वाटतो. सवम जण त्याचें सवात्मना संविण कितात. त्याच्यावरून वत्रभवुन 
ओवाळून टाकतात. देहें प्राणें मनें त्यालाच वितात. असा तो पिमात्मा सवांचा कंठमवण आहे, सवांच्या 
गळयातंील ताईत आहे. जीवाचंा वजवलगच तो आहे. तो ववत्ताहून, पुत्राहून, प्राणाहून वप्रय आहे म्हणून वह 
तो संवृत्त म्हणावयाचा. 

 
पिमात्मा हा अशा प्रकािें उभयथा संवृत आहे. तो तत्त्वतः संवृत म्हणजे अप्रतक्यम, व्यवहाितः संवतृ 

म्हणजे पिम वप्रय होय. 
 

२३१. सुंप्रमदथन 
 
पिमात्मा हा सवांचा गवम चूि कितो. म्हणनू तो संप्रमदमन होय. “ब्रह्म ह देवभे्यो वववजग्ये । तस्य ह 

ववजये देवा अमहीयन्त– 
 
अस्माकमेव अयं ववजयः, अस्माकमेव अयं मवहमा इवत ।” 
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देवासंाठीं ब्रह्मानें ववजय वमळववला. देवानंा वाटलें , आपलाच हा ववजय आहे, आपलाच हा मवहमा 
आहे. तेव्हा ंब्रह्म यक्षरूपानें प्रकटलें  आवण त्यानें देवाचंा गवम चूि केला. अशी आख्यावयका उपवनषदातं आली 
आहे. पुिाणातंील दशावताि म्हणजे वह संप्रमदमनाचाच पोवाडा आहे. खिें युद्ध आध्यास्त्मकच आहे. काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सि हा षड् वगमच मर्णदतव्य आहे. त्यालाच निम किावयाचें, नामोहिम किावयाचें 
आहे. पिमात्माच तें कितो. म्हणून तो संप्रमदमन. हें आध्यास्त्मक सत्य देवासुि-युद्धाच्या रूपकानें 
वदेोपवनषदातं आवण पुिाणातं शतशोऽथ सहस्रशः वर्णणलें  आहे. हा सनातन इवतहास आहे. इवतहास म्हणजे 
“इवत ह आस” असें गतकाळीं घडलें  अशी नोंद. पुिाणातं ती कायमची करून ठेवली आहे. “सत्यमेव जयते 
नानृतम्” हीच घटना पुनः पनुः घडत असते. सत्य हें सवमववजयी सवेश्वि होय. तोच सत्येश्वि ववष्णु. त्याचेच 
अवताि होतात आवण त्या त्या अवतािातं तो अनृताच्या त्या त्या रूपाचंा ववनाश कितो. तोच वशव, तोच 
शस्क्त, तोच गणपवत आवण तोच सूयम. वैष्णव, शवै, शाक्त, गाणपत्य आवण सौि आपआपल्या दैवतपुिाणातं 
आपआपल्या देवतेचा जो पोवाडा गातात, तो ह्या सत्येश्विाचाच होय. भाितीयानंीं इवतहास वलहून ठेवला 
नाहीं असा प्रवाद आहे. आवण तो खोटा नाहीं. पण त्याचें कािण त्याचं्या लेखीं इवतहास वमर्थया, इवतहासाचें 
तात्पयम पुिाण सत्य, हें आहे. सािासाि-वववकेानें त्यानंीं सनातन इवतहासरूप सत्याचें पुिाण साि म्हणनू 
ग्रहण केलें  आहे आवण असाि म्हणून स्थूल इवतहास अपास्त केला आहे. 

 
२३२ )अ) अहःसुंितथक )अहर , अहन्, अहस्) 

 
अहि  म्हणजे वदवस (१) एका सूयोदयापासून दुसऱ्या सूयोदयापयंतचा काल (२) या वदवसाचा एक 
पक्ष म्हणजे सूयोदयापासून सूयास्तापयंतचा काळ (३) या अहोिात्रातं किावयाचें यज्ञकायम. या वतन्ही 
अथांनीं अहि  शब्द प्रयुक्त होतो. “आवह्नक म्हणजे प्रत्यह किावयाचें संध्योपासनावद वनत्य धममकृत्य. 
द्वादशाह म्हणजे बािा वदवस चालावयाचा नैवमवत्तक यज्ञ. अस्ग्नहोत्र म्हणजे आमिण चालावयाचें सत्र. 
अशा प्रकािें वनत्य आवण नैवमवत्तक धममकृत्यानंीं संपूणम सुबद्ध जीवन हा वैवदकाचंा जीवनाचा आदशम 
आहे. यज्ञ हे कालानुसाि होत. त्यामुळें  कालाचें सूक्ष्म ज्ञान िाखणें भाग होतें. कमाचा काळ चकुल्यास 
तें कमम सफल होत नाहीं. काळच त्या कमाचा िस वपऊन टाकतो. य या नक्षत्रामध्यें य या धान्याची पेिणी 
किावयाची, ती तशी न केली ति तें नीट वपकत नाहीं, हा अनुभव आपल्याला आहेच. तेंच जीवनातंील 
समस्त वक्रयानंा लागू आहे. म्हणून कालोपासना म्हणजे प्रत्येक वक्रया यथाकाल किणें होय. तो नेमका 
कमाचा काळच आ-हन् म्हणजे कममफळ न मािणािा वा अ-हि  म्हणजे कममफळ न हिणािा होय. 
भगवान् काळच “क्रतु-फलववधान-व्यसनी” आहे. म्हणनू तो अ-हन् वा अ-हि  म्हटला आहे. “अह 
(अह नोवत) व्यापने”, या धातूपासून अहस् शब्द व्युत्पावदला तिी तो विील वनरुक्तीशीं अवविोधीच 
होय. काल हा कमाला आवण त्याच्या फळाला म्हणजेच समग्र जीवनाला व्यापून असतो, म्हणून तो 
अहस् होय. अहस्, अहन्, अहि , अहो, अह अशीं ववववध रूपें या नामाची आढळतात. अह, हस्, हन्, 
हृ इत्यावद धातु त्यात संभवतात. हस् धातू घेतल्यास काल हा न हसणािा, कोणत्यावह कािणानें प्रसि 
(आवण म्हणून वखिवह) न होणािा आहे–पिमात्माच असा सवमव्यापी, कशानें वह मनोववकाि न 
पावणािा, कुणाचें वह हनन न किणािा, कशाचेंवह हिण न किणािा आहे. म्हणून तो अह, अहस्, अहन् 
आवण अहि  होय. 
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२३२ )आ). अहःसुंितथक )सुंितथक) 
 
प्रवतमक म्हणजे बाहेि जगातं ववष्वक् प्रसृत किणािा. संवतमक म्हणजे त्याच्या ववपवित बाहेि जगातं 

प्रसृत झालेल्या पसाऱ्याला आपल्या ठाईं अतंिातं सम्यक् संवृत किणािा. सूयम उदयकालीं वकिण प्रवर्णतत 
कितो. अस्त-समयीं ते खेचनू गोळा करून घेतो, संवर्णतत कितो. ऊणमनाभ कोळी तंतु ताणतो, पसिवतो 
आवण पित तो वमळून घेतो. त्याप्रमाणें पिमात्मा हें जग आपल्यातूंन ववस्ताितो आवण पित आपल्यातं 
संवर्णतत करून घेतो, वगळून घेतो. हा संहता वा समाहताच संवतमक होय. 

 
आिंभीं ब्रह्मचािी वदेाध्ययनासाठीं घि सोडून गुरुकुलवास कितो. वदेाध्ययन संपल्यावि त्याचें 

समावतमन होतें. तो शवेटीं गुरुकुल सोडून पित आपल्या घिीं येतो. पिमात्मा वह सवम जीवानंा त्याच प्रमाणें 
ज्ञानाजमनासाठीं जगातं पाठवतो. तें ज्ञानाजमन झालें  म्हणजे पित त्यानंा आपल्याकडे घेऊन जातो. भतूाचं्या 
ववद्यालाभाथम तो पिमात्मा भतूाचंा प्रवतमक तसा ववद्यालाभोत्ति त्याचंा तो संवतमक वा समावतमक होतो. 

 
शकंिाचायम अहः आवण संवतमक हीं दोन पदें न घेता ंदोहों वमळून एक पद घेतात. सहस्रसंख्येच्या 

वनवाहासाठीं तसें किणें आवश्यक आहे. अहः शब्द पूवीं येऊन गेला असल्यामुळें  इथें पुनः अहः हें पद 
स्वतंत्रपणें घेण्याची गिज नाहींच. पण “उद् वृत्तो वह ग्रन्थः समवधकं व्याचष्टे” अथवा “अवधकस्यावधकं 
फलम्” या न्यायानें अहः आवण संवतमकः हीं दोन पदें घेऊन ववविण केलें . 

 
अहः-संवतमक हें एक पद घेतल्यास पिमात्मा हा अहन् चा म्हणजे वदवसाचा संहता आहे असा अथम 

किावा लागेल. अथात तो शवेटच्या वदवसाचा शवेट आहे, कालान्तक आहे. अथवा स्थलकालात्मक ही जी 
व्यक्त सृवष्ट तीच त्या अव्यक्त पिमात्म्याचा प्रकाश होय, वदवस होय. वतचा तो सहंाि कितो म्हणनू तो 
अहःसंवतमक म्हणावयाचा. अहःसंवतमक म्हणजे वदवसाची धमाल सपंवनू िात्रीची वनःशब्द शावंत आवण सुख 
देणािा. 

 
२३३. िणि 

 
वहन कितो तो ववह्न होय. पिमात्मा हा कशाचें वहन कितो? तो जीवनाचें वहन कितो. वजथें वजथें 

पिमात्मा वतथें वतथें जीवन आहे. ‘यत्र यत्र धूमः, तत्र तत्र ववह्नः’ असा तार्णककाचंा न्याय आहे. 
आध्यास्त्मकाचंा न्याय “यत्र यत्र ववह्नः, तत्र तत्र जीवनम्” असा आहे. मनुष्य मेला म्हणजे त्याची वतिडी 
श्मशानातं घेऊन जातात. वतच्यासमोि अस्ग्नघट घेऊन मृताचा मुलगा वा वनकट आप्त चालत असतो. कां? 
तो आपल्या त्या अस्ग्नवहनानें सुचवीत असतो, “बाबा िे आज वि तुझें जीवन वहन किणािा हा अस्ग्न आता ं
वह तुझा साथी आहे आवण सािवथ आहे. तो तुला पिलोकाला घेऊन जाईल.” पिमात्मा हा जीवाचा सखा 
आहे. तो त्याला केव्हावंह सोडीत नाहीं. तो त्याचा हात धरून, साथ करून, त्याला नेत असतो, म्हणून तो 
‘ववह्नः’. तुकािामानें जें म्हटलें  आहे “जेथें जातों तेथें तंू माझा सागंावत । चालववसी हातीं धरूवनया” तें या 
वह्नीला, पिमात्म-वह्नीलाच उदे्दशून होय. तुका वाण्याच्या वाणींत वदे बोलतो तो असा. ववह्न पदाचेंच िहस्य 
तुकािामानें आपल्या वचनातं प्रकट केलें  आहे. जंगलातूंन वाट काढायची ती जंगल जाळून साफ केलें  
म्हणजे होते. त्यामुळें  अस्ग्न हा अग्रणी झाला आहे. तो पढुें चालतो, वाट कितो तेव्हा ंत्याच्या मागनू लोक 
जातात. अस्ग्न हा नुसता मागमदशमक नाहीं, ति पवथकृत म्हणजे मागम काढणािा, तयाि किणािावह आहे. 
त्यावरून तो अनुयायानंा घेऊन जातो. म्हणून तो ववह्न होतो. पिमात्मा अस्ग्न म्हणजे अग्रणी आहे आवण तोच 
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ववह्न म्हणजे नेता आहे. म्हणून इह जीवनातं काय आवण पि जीवनातं काय तो सदैव आपल्यापुढें िाहतो 
आवण त्याच्यामागून आपण जातों. त्याचें द्योतक वतिडी समोि चालणािा अग्रणी अस्ग्न आवण मागून येणाऱ्या 
जीवाचें लोकातंिास वहन किणािा ववह्न होय. 

 
२३४. अणनल 

 
अन् म्हणजे श्वासोच्छवास किणें, यावरून अवनल म्हणजे अनन-शील, अनप्रचुि, दमदाि, 

चळवळया असा अथम वनष्पि होतो. वक्रया असंख्य आहेत, पिंतु त्या सवम ववववध वक्रयामंध्यें वक्रया-
सामान्यरूप वक्रयात्व जें आहे तें एकववधच आहे आवण तेंच अनन होय. अथात अनन म्हणजे वक्रयाचंी वक्रया 
वा वक्रयावनधान. 

 
वजथें जीवन आहे, वतथें प्राणन आहे, वजथें प्राणन आहे वतथें वक्रया आहे, म्हणून वक्रया वा हालचाल 

ही सजीवतेची, प्रावणत्वाची खूण मावनली जाते. वजथें प्राण आहे, जीव आहे, वतथें सत्ता आहेच. आवण म्हणनू 
अवनल म्हणजे सद् रूप सवमशस्क्त पिमात्मा, जो सवम वक्रयाचंें अवधिान होय. त्या पिमात्म-तत्त्वाचें वणमन 
नासदीय सूक्तातं “आनीत अवातं स्वधया तदेकम्” असें केलें  आहे. तें पिमात्म-तत्त्व वायूवाचंून व 
स्वशक्तीच्या बळानें स्पंदत होतें, श्वासोच्छ  वास किीत होतें, असें म्हटलें  आहे. 

 
ईशोपवनषदातं “वायुः अवनलं अमृतम्” असें वचन आलें  आहे. त्याचा अथम असा कीं शवेटीं हा 

प्राणवायु त्या अवनलातं लीन होतो आवण तद्द्वािा अमृतातं ववलीन होतो. अथात अवनल ही एक मधली 
पायिी आहे. कूटस्थ चतैन्य, तदावश्रत अव्यक्त प्रकृवत, आवण तत-सृष्ट व्यक्त जीव आवण जगत, असा हा 
अविोह आहे. आिोहातं व्युत्क्रमानें त्यानंाच वायु, अवनल आवण अमृत अशा संज्ञा वमळाल्या आहेत. वस्तुतः 
जो अमृत पुरुष आहे तोच अवनल आवण तोच वायु म्हणून प्रकटला आहे. वनि  गुण सगुण आवण साकाि 
अशींच तीं क्रवमक रूपें आहेत. अक्षिातूंन क्षिाकडे जातानंा वा क्षिातूंन अक्षिाकडे जातानंा मधली अपविहायम 
अशी जी पायिी ओलाडंावी लागते, ती म्हणजे अव्यक्त होय. आवण तीच अवनल. 

 
प्राण व्यवष्टरूप आहे, अवनल समवष्टरूप आहे. व्यवष्टरूप असल्यानें प्राण सवनलय आहे. समवष्टरूप 

असल्यामुळें  अवनल अवनलय आहे. आवण म्हणून शकंिाचायम अवनल पदाचें भाष्य अवनलय असें कितात. 
वस्तुतः वनलयाचा अवनल पदाशीं तसा काहंींच सबंंध नाहीं. 

 
अशा प्रकािें अवनल म्हणजे सवावधिानभतू कूटस्थ चैतन्य, सवमकायमकािणभतू मूल प्रकृवत आवण 

प्रवतदेह वसणािा देही प्राणावभध जीव होय. 
 

२३५. धरिीधर 
 
धिणी म्हणजे धवित्री, जीवमात्राला धािण किणािी पृर्थवी, वतला कोण धािण कितो? तंबलूा जसा 

धािण तसे गुरूत्वाकषमणानें पवमत धिणीला ताणून धितात, म्हणून ते धिणीधि होत. पाण्याला जसा बाधं 
तसे ते भमूीचे बाधं होत. भवूम त्याचं्यामुळें  फुटत नाहीं. सुबद्ध आवण सुदृढ िाहते. अथात पदाथममात्राच्या ठाई ं
वसणािी जी ऐशी गुरुत्वशस्क्त तोच धिणीधि होय. म्हटलेंच आहे, “गा ं आववश्य च भतूावन 
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धाियाम्यहमोजसा”. अथवा पदाथममात्राला वभि व्यस्क्तत्व देणािा, त्या त्या व्यक्तींचा धािक जो 
अहंकािरूप भगवदावविभाव तोच धिणीधि होय. 

 
भगवान् विाह हा वह धिणीधि होय. त्यानें भ-ूगोल आपल्या दन्ताग्रानें उचलला आहे. उत्खात-

केली किणाऱ्या सूकिाच्या सुळयावि ढेकूळ वचकटून यावें तसें त्या अव्यक्त महासागिाच्या अगाध जलातं 
संचाि किणाऱ्या भगवान् महासूकिानें ही जीववनकाय पृर्थवी बाहेि काढली आहे, व्यक्त पदवीस आणली 
आहे. 

 
गोवधमनधािी भगवान् कृष्ण वह धिणीधि म्हणता ंयेईल. इंवद्रयाचंें संवधमन किणािा हा देह म्हणजेच 

गोवधमन होय. गोवधमन म्हणजे गोचि भवूम, वतचें धािण किणािा तो धिणीधि, देही आत्मा. प्रत्यगात्मस्वरूप 
पिमात्मा हा इवंद्रयधाविणी देह-धिणीचा धािक आहे. म्हणून तो धिणीधि म्हणावयाचा. 

 
भूणमरापो ऽनलो िायुः खुं मनो बुणद्धरेि िं । 
अहुंकार इतीयुं मे णभन्ना प्रकृणतरष्टधा ॥ 
अपरेयुं इतस् त्ितयाुं प्रकृचत णिणद्ध मे पराम्  । 
जीिभूताुं महाबाहो ययेदुं धायथते जगत् ॥ 
 
भतूमात्राला, चिाचि जीवानंा धािण किणािी ही जी ऐशी प्रकृवत तीच धिणी होय. आवण वतचा वह 

धािक तो धिणीधि म्हणावयाचा. अथात धिणीधि म्हणजे प्रधानपुरुषेश्वि होय, जीवजगत-स्वामी पिमात्मा 
होय. 

 
अशा प्रकािें भवूमगत प्रभववष्णु ववष्णुशस्क्त, म्हणजे गुरुत्वशस्क्त, अहंकािसंज्ञक जीव, व्यक्ताचें 

व्यक्तीकिण किणािा अव्यक्तसंचािी अक्षि पुरुष आवदविाह, देहधािी आत्मा आवण ववश्वधािक पिमात्मा हे 
वववशष्ट पण पिस्पिावविोधी हकबहुना एकमय भाव, अथात ववरूप सरूप आवण एकरूप भाव म्हणजे धिणीधि 
होय. 

 
२३६. सुप्रसाद 

 
इष्ट ववषयाच्या लाभामुळें  जीवाला हषम आवण अवनष्ट ववषयाचं्या आपत्तीमुळें  अमषम होत असतो. तसेंच 

या इष्टावनष्टाचं्या अपायोपायाचं्या आशकेंमुळें  भय आवण उद् वगे वह होतच िाहतात. वचत्ताची जी ही 
व्याकुलता, कंवपतता, आन्दोवलतता तींतच सवम दुःखें सामावलीं आहेत. सवम दुःखाचंें तें माहेिच होय. तद्-
ववपिीत वचत्ताच्या या वृत्तींच्या वनिोधालाच योग असें म्हणतात. अथात वचत्ताचें वनष्कंप समत्व म्हणजे योग 
होय. वचत्ताच्या या समत्वाचेंच दुसिें नावं प्रसाद आहे. “प्रसादे सवमदुःखानंा ंहावनिस्योपजायते” अथवा “तं 
ववद्यात दुःखसयंोग-ववयोगं योगसवंज्ञतम्” या गीतावचनातं हाच आशय व्यक्त झाला आहे. 

 
आता ं हा जो योग, ही जी साम्यावस्था, अथवा वनर्णवकाि प्रसिता तीच आत्म्याची प्रकृवत आहे. 

म्हणून त्याला सुप्रसाद म्हटलें  आहे. पिमात्मा हा सदैव सुप्रसादच असावयाचा. त्याच्या ठाईं ववकािजवनत 
य वलन संभवत नाहीं. म्हणनू तो वनवाणरूप होय, शास्न्त-स्वरूप होय, सदैव सहज-प्रसि होय. वनरुपचाि 
प्रसि असल्यामुळें  त्याला सु-प्रसाद म्हटलें  आहे. तो वनिवतशय-प्रसाद-रूप आहे. 
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पिमात्मा हा प्रसाद-स्वभाव असल्यामुळें  तो आपल्या भक्तानंा सुलभ-प्रसाद आहे. जो कोणी त्याची 
उपासना कितो तो “वक्षप्र ं भववत धमात्मा शश्वत शास्न्तं वनगच्छवत”. त्याचे क्लेश जीणम पणा प्रमाणें, 
लवकिच गळून पडतात आवण त्याला सवांगीं प्रसितेची नवी पालवी फुटते. “न मे भक्तः प्रणश्यवत” अशी 
त्याची प्रवतज्ञाच आहे. त्यामुळें  वह तो सुप्रसाद होय. 

 
य याचें वचत्त ववकािानंीं जळत असतें, त्याला चंदनवह तापदायक होतें. उलट य याचे ववकाि ववझले, 

वनवाण पावले, त्याला प्रह लादाप्रमाणें अस्ग्नवह शीतल होतो. 
 

२३७. प्रसन्नात्मा 
 
पिमात्मा हा प्रसादस्वरूप आहे. हें मागील पदातं सावंगतल्यानंति लगेच पनु्हा ं त्याला प्रसिात्मा 

म्हणण्यातं काय तात्पयम आहे? सुप्रसाद पदानें अन्तःस्वरूप ववशद केले आहे, ति प्रसिात्मा पद बाह्यरूप 
ववशद किीत आहे. सुप्रसाद पद वनि  गुणपि आहे, ति प्रसिात्मा पद सगुणपि आहे. पिमात्मा 
प्रसादस्वरूपच असल्यामुळें त्याचा प्रकाश वह प्रसादमयच असणाि. म्हणूनच त्याचें अंगप्रत्यंग प्रसि 
िेखाटलें  जातें. त्या प्रसितेचें उपलक्षण म्हणून त्याच्या अंगप्रत्यंगानंा कमलाची उपमा वदली जाते. कमल 
वनि  मल उय य वल सुंदि असतें. तें आिक्त सुकुमाि सुगधंी असतें. तसें त्याचें रूप आहे. त्याची वनिवतशय 
प्रसिता सुचववण्यासाठीं त्याला कमलाकि म्हणतात. कमल-मुख, कमल-नयन, कमल-पावण, कमल-
पाद असा तो कमलाकि आहे. त्याच्या अंगप्रत्यंगातून प्रसिताच ओसंडतें आहे. या प्रसिात्मतेचें वणमन 
किताना ज्ञानदेवानें म्हटलें  आहे– 

 
“तें बोलिेंणिं सुकुमार । सुख मोहािंें माहेर । 
माधुया लुटले अुंकुर । दशन तैसे ॥” 
 
त्याचे नयन प्रसादवषी आहेत, त्याचें वदन प्रसादवषी आहे. त्याचे किचिण प्रसादवषी आहेत. 

असा तो प्रसिात्मा आहे. 
 
सवम देव सुरूप सुंदि वर्णणले आहेत, ति सवम असुि वडेे-ववदे्र. याचें कािण जसें अतंि तसें बाह्य, 

जसें बीज तसें फळ असा न्याय आहे. पिमात्मा हा मंगल-स्वरूप आहे. म्हणनू त्याला मंगलमूर्णत वचवत्रत 
केलें  जातें. असुि अमंगल वासनारूप असल्यामुळें  ते वडेे-ववदे्र आकािले आहेत, कुरूप, भयानक झाले 
आहेत. कािण, “जें कायम तें धविल कीं गुण कािणाचे”. 

 
२३८. णिश्वधृक )धृत्, सृज, सृट्) 

 
ववश्व म्हणजे केवळ ही चिाचि सृवष्ट नव्हे. ति सत, असत, सदसत आवण नसत-नासत या चािी 

कोटींना आपल्या पोटातं सामावनू घेणािें जें बृहत तत्त्व, य याला ब्रह्म म्हणतात, तें होय. ववष्ण-ुसहस्राच्या 
प्रािंभींच तें स्मिलें  आहे. अशा या ववश्वाला तवदति कोण बिें धािण किणाि? तें स्वयंभ ूतसें स्वधृतच आहे. 
म्हणून ववश्वधृत म्हणजे स्वधृतच होय. मग त्याला ववश्वधृत का ं म्हटलें? एवढ्यासाठीं कीं स्वरूपातं 
ववश्वरूपाचा अंति  भाव होत नाहीं, पण ववश्वातं स्वरूपाचा होतो. चदं्र हा आपल्या सोळावह कलाचंा धािक 
आहे. तसा पिमात्मा हा ववश्वधृत आहे. तो आपल्या सत, असत, सदसत आवण नसत-नासत या चािी 
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म्हणजे समस्त कलानंा धािण किणािा आहे. कोणतीवह कला दुसऱ्या कोणत्यावह कलेला धािण करंू 
शकत नाहीं. पण सकल चदं्र समस्त शकलानंा धािण कितो. म्हणनू तो ववश्वधृत म्हणावयाचा. 

 
ववश्वसृक् पाठ घेतल्यास तो ववश्वाची सवृष्ट किणािा आहे. जो ववश्वाची सवृष्ट कितो, तोच वतचें 

धािणवह कितों. चदं्रच चदं्रकलानंा जन्म देतो आवण त्याचंें धािण वह कितो. म्हणून तो ववश्वसृग् होय. 
 
ववश्वधृक् पाठ घेतल्यास तो या ववश्वाचें धषमण किणािा आहे. या ववश्वाचें जो उत्पादन कितो तोच 

त्याचें धािण कितो. आवण जो धािण कितो तोच त्याचें सहंिण वह कितो. चदं्र चदं्रकला प्रकट कितो आवण 
त्यानंा क्रमानें वगळून वह टाकतो. म्हणून तो ववश्वाची उत्पवत्त स्स्थवत किणािा पिमात्माच ववश्वधृक् 
म्हणावयाचा. पुढील ववश्वभकु् व ववभ ुपदें पाहता ंहे पद ववश्वसृक् मानणें योग्य होईल. 

 
२३९. णिश्वभुक 

 
भजु धातु पालन आवण अभ्यवहाि म्हणजे भोजन या अथीं येतो. ववश्वभकु् या दोन्ही अथांनीं लावता ं

येईल. ववश्वाचें पालन तो पिमात्मा कितोच. पिमात्मा हा या ववश्वाचें सजृन, पालन आवण सहंिण वतन्ही 
कितो, तथावप पालन हें जीवमान जीवानंा ववशषे आवश्यक वाटल्यास नवल नाहीं. म्हणून पिमेश्विाच्या 
सत्त्वमूर्णत, त्याचें ववश्वपालक अवताि, त्याला ध्येय गेय अनुकिणीय होत. िजोमरू्णत  ब्रह्मदेव वा 
तमोमूर्णत संहता हि हे पिमेश्विाचेच आववि  भाव असले, तिी त्याचें वािंवाि अवताि होत नाहींत. सवृष्ट केली 
कीं  काम संपलें . संहाि केला कीं संहत्याचें काम संपलें . पिंतु दिम्यान पालनाचें कायम सुदीघम 
चालत िाहतें. त्यासाठीं देवाला, पालनकत्या ववष्णूला, वािंवाि अवताि घ्याव ेलागतात. त्यामुळें  त्याची 
उपासना ववशषे होय. इतिाचंी, वत्रमूतींपैकीं इति दोघाचंी, तशी होत नाहीं. ते पिमेश्विाचे आववि  भाव 
म्हणून वदं्य आहेत. पण आिाध्य नाहींत. आिाध्य एक सत्त्वमूती ववश्वभकु् ववष्णुच. म्हणून त्याचीं सहस्र नामें, 
त्याचीं सहस्र रूपें, त्याचीं सहस्र कमें गाइलीं हचवतलीं, वर्णणलीं जातात. तो वत्रमूर्णत वह ववश्वाप्रमाणें तै्रगुण्यातं 
सापंडला आहे. आवण त्याची सत्त्वमूर्णत तेवढी आिाध्य झाली आहे. िजस्तमोगुण वजमनीय होत. गुणाचंा 
अत्यय वह सत्त्वगुणाच्या आधािेंच व्हावयाचा. तोच प्रपचं आवण पिमाथम दोहोंमधील पूल आहे. गीतेनें 
म्हणूनच म्हटलें  आहे “वनस्तै्रगुण्यो भवाजुमन वनि -दं्वदो वनत्य-सत्त्वस्थो” अथात वनस् तै्रगुण्यपदवी गाठंायची 
ति आधीं वनत्य-सत्त्वस्थ व्हायला पावहजे. वनत्य-सत्वस्थ व्हायचें ति िजस्तमोवजमन-पूवमक वनिंति 
सत्त्वोपासना केली पावहजे. श्रद्धा, आहाि, यज्ञ, दान, तप हीं सगळीं सास्त्वकच सेवन केलीं पावहजेत. 
गीतेचा सतिावा अध्याय हेंच सागंतो. ववश्वभकु् त्याचेंच सूचन किीत आहे. 

 
२४०. णिभु 

 
वव उपसगम आवण भ ूधातु याचं्यापासून ववभ ुशब्द बनला आहे. वव उपसगाचे ववगत आवण ववववध वा 

ववशषे असे अथम होतात. आवण भ ू म्हणजे असणें, होणें, यावरून ववभ ु म्हणजे हें ववश्व होणािा, ववश्वाकाि 
असणािा असा अथम होतो. उपवनषदातं म्हटलें  आहे : “अस्ग्नि  यथैको भवुनं प्रववष्टो रूपं रूपं प्रवतरूपो बभवू 
। एकस् तथा सवम भतूान्तिात्मा रूपं रूपं प्रवतरूपो बभवू ।” अशा प्रकािें तो सवान्ति  यामी वनिाकाि असून 
सवाकाि झाला आहे, ववश्वाकाि झाला आहे. एक असून अनेक झाला आहे. असंख्यात झाला आहे. म्हणनू 
त्याला ववभ ुम्हणतात. 
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कोणत्यावह आकािानें तो बद्ध होत नाहीं, सीवमत होत नाहीं. म्हणनू तो ववगतभाव, ववगतदेह, वव-भ ु
होय. तसेंच य यातं प्रत्येक वस्तु दुसिीहून वगेळीच आहे, असें अनंत वैववध्य हेंच य याचें स्वरूप आहे, तें अशषे 
ववश्व जो बनला आहे तो ववभ ुहोय. अशा प्रकािें तो उभयथा वह ववभचु आहे. पिमात्म्याचें हें ववभतु्व, हें अवत-
सवम सवमव्यापक वैभव, सूवचत किण्यासाठीं त्याला आकाश-शिीि म्हटलें  आहे. घटातं घटाकाि आवण 
मठातं मठाकाि वदसणािें आकाश त्या आकािानंीं सीवमत न होणािें असें वनिाकाि आवण वनिवयव आहे. 
तसा पिमात्मा हा सवांना आंतून आवण बाहेरून व्यापून आहे, पण त्याला मात्र कोणींच आंतून वा बाहेरून 
व्यापलेलें  नाहीं. असा तो घनानन्त ववभ ुआहे. एकमेवावद्वतीयच आहे तो. वतथें जग वनरुद्ध आहे. 

 
 ‘ववश्वसृड्, ववश्वभगु् ववभःु’ हीं तीन पदें क्रमशः त्याचें जगदुत्पवत्त-स्स्थवत-वनिोध-रूप तै्रववध्य प्रकट 

कितात. सहस्रसंख्येच्या गवणतासाठीं त्यानंा मग तुम्ही एक गणा कीं अनेक म्हणा! पिमेश्विाचें वैभव, सगुण 
वा वनगुमण कसें वह पहा, अपिंपाि आहे. 

 
२४१. सत् कता 

 
पिमात्मा हा समदृक् असल्यामुळें  तो सवांचा सत्कता आहे. सवांचा समादि किणािा आहे. त्याला 

कोणी उच्च नाहीं कोणी तुच्छ नाहीं, सवम समान आदिणीय आवण वप्रय आहेत, घाणींत लोळणाऱ्या कृमींत 
आवण कमलासनस्थ ब्रह्मदेवातं तो समानच वविाजमान आहे. तो “साधुष्ववपच पापेषु” समबुवद्ध आहे. तो 
िामातं आवण िावणातं समान िमला आहे. त्यामुळें  तो सत कता होय. जो सवमत्र स्वतत्त्वच पाहतो, 
आत्मरूपच पाहतो, तो कुणाचा अनादि किील? त्याला अनादिववषयच नुिला. असा जो अननादि-ववषय 
केवळ स्वदृक् पिमात्मा तोच एक सत्कता होय. इति सािे दं्वद्वमोहमूढ होत. म्हटलेंच आहे : 

 
इच्छा-दे्वष-समुत्रे्न द्वुंद्वमोहेन भारत । 
सिथभूताणन सुंमोहुं सगे यान्तत परुंतप ॥ 
 
ते पिमेश्विाप्रमाणें असें म्हणूं शकत नाहींत कीं “समोऽहं सवमभतेूषु न मे दे्वष्योऽस्स्त न वप्रयः”. “न वह 

सशिीिस्य सतः वप्रयावप्रययोः अपहवतिस्स्त” य याला देहावभमान आहे तो वप्रयावप्रयातूंन सुटंू शकत नाहीं 
पिमात्मा ववदेह आहे. त्याला देहावभमान नाहीं, त्यामुळें  तो कोणत्या वह देवहचा समानच समादि कितो. तो 
सवम घटातं एक आत्मसूयमच प्रवतहबवबत झालेला पाहतो. त्यामुळें  अनादि-ववषयच त्याला कोणी उित नाहीं. 
वजकडे पहावें वतकडे त्याला एकच एक पिमादिणीय आत्मतत्त्व वदसतें, आवण त्यालाच तो भजतो. “नमः 
पुिस्तात अथ पृितस् ते । नमोऽस्तु ते सवमत एव सवम ।” म्हणून तो आपल्याला नमस्काि किीत सुटतो. दुसिें 
काहंीं तो करंूच शकत नाहीं. आत्मा अनात्म्याला जाणतच नाहीं. तो सवमत्र स्वरूप पाहून नमस्कािीत जातो, 
सत्कािीत जातो. म्हणून तो सत्कता होय. 

 
२४२. सत् कृत 

 
पिमात्मा सवमत्र सत्कता आहे, पण सत्काि-ववषय वह त्याहून वगेळा नाहीं. य याचा सत्काि होतो, 

जो नमस्काविला जातो, तो ‘हा’ देह वा देहावभमानी नव्हे ति ‘तो’ आहे, तद् ववलक्षण पिमात्मा आहे. मखूम 
लोक नमस्काि आपल्याला केला जातो वा केला जात नाहीं असें मानून हृष्ट वा रुष्ट होतात. शकंिानें 
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दक्षाला नमस्काि केला नाहीं म्हणून तो रुष्ट झाला, तेव्हा ंनमस्काि कोणाला कितात तें वशवानें सतीला 
समजावनू सावंगतलें . 

 
प्रत्युद् गम-प्रश्रयिाणभिादनुं 
णिधीयते साधु णमर्ः सुमध्यमे । 
प्राजै्ञः परस्मै पुरुषाय भूयसे 
गुहाशयायिै न देहमाणनने ॥ 
 
पिस्पिानंा थोिाकंडून उत्थापन स्वागत अवभवादन वदलें  जातें तें देहावभमानी जीवानंा नव्हे, ति 

त्याचं्या हृदयातं वविाजमान असणाऱ्या त्या पिमात्म्याला होय. दक्षाचा देहावभमान चिू किण्यासाठीं आवण 
त्याचा गैिसमज दूि किण्यासाठीं शकंिानें त्याला नमस्काि केला नाहीं. इसापच्या गोष्टींतील देवमूर्णतवाहक 
गाढवाची वह अशीच गैि समजूत झाली होती. इतके सगळे लोक आपल्यालाच नमस्काि किीत आहेत असें 
वाटून तो फुगला आवण ताठला. तो हलेच ना, तेव्हा ं त्याला बडग्याचंा माि पडला आवण त्याचा ताठा व 
गैिसमज दूि होऊन तो चालू लागला. सािाशं सत्कृत होणािा हा देहावभमानी “मी” नव्हे हकवा त्या देहाला 
माझा म्हणणािा स्वावमत्ववादी वह नव्हे. तो ति वनि  मम वनिहंवादी सवांतियामी पिमात्माच होय. जी वस्तु 
स्वतःच अवनत्य आहे आवण दुःखरूप आहे वतचा सत्काि कोण किील? वतचें भजन अनाठाईं होणाि. 
म्हणूनच म्हटलें  आहे गीतेंत : “अवनत्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम्” आवण म्हणून वववकेी ज्ञाते 
त्याचाच सत्काि कितात, त्यालाच भजतात. 

 
२४३. साधु 

 
अज्ञान, तज्जवनत ववकाि, ववकाि-पे्रवित दुिाचाि जो साधतो म्हणजे माितो तो साधु. अथवा ज्ञान, 

तज्जवनत दैवी गुणसंपदा आवण दैवी गुण-पे्रवित सदाचाि जो साधतो म्हणजे संपावदतो तो साधु. साध् 
धातूच्या या दुहेिी अथानें साधु शब्द व्युत्पावदला जाऊं शकतो. पिमात्मा हा ज्ञानस्वरूपच असल्यामुळें  तो 
सहजच साधु होय. पिमात्म्याला जी गोष्ट सहज-वसद्ध आहे, ती जीवानंा प्रयत्नपूवमक साधावी लागते. असा 
जो काया वाचा मनें प्रयत्न कितो तो यवतच साधु होय. वसद्ध या अथाचा साधुशब्द भववष्यद्-वृवत्तवाचक 
आहे. याच अथानें पुढील गीतावचनातं साधुशब्द आला आहे :— 

 
अणप िेंत् सुदुरािंारो भजते माुं अनतयभाक । 
साधुरेि स मततव्यः सम्यग् व्यिणसतो णह सः ॥ 
 
अग्नींत जो पडला तो ओला सुका कसा वह असो अस्ग्नसात होणाि यातं शकंा कसली? पिमात्मा 

हा केवढा मोठा ज्ञानास्ग्न म्हणावा? त्यातं य यानें झेप घेतली, तो तद् रूप झाल्यावशवाय कसा िाहील? 
त्याच्यातंील हीण जळून खाक होईल आवण सोनें देदीप्यामान होऊन स्व ेमवहस्म्न प्रवतवित होईल. 

 
पिमात्मा वनि  दोष आवण सवमगुण-वनधान असल्यामुळें  साधु होय. त्याचा नािदासािखा स्वाभाववक 

भक्त तो वह साधु होय. आवण वाल्मीकीसािखा त्याचा सम्यग्-व्यववसत भक्ताचा भक्त वह साधु होय. 
पिमात्मा वस्तुतः साधु होय. वसद्ध स्वभावतः साधु होय. साधक प्रयत्नतः साधु होय. 
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२४४. जि ु
 
भानु सानु जानु या शब्दापं्रमाणें जह नु हा शब्द नु-प्रत्ययान्त वदसतो. पण कोणत्या धातूला लागतो 

आहे तो? जह हें रूप हा धातूच्या अभ्यस्त रूपाचा अंश असूं शकेल. तसें मानल्यास जह नु म्हणजे त्यागशील 
असा अथम होतो. जह नु िाजा पिम धार्णमक म्हणजे यज्ञशील होता. त्याच्या यज्ञाला गगंा वाहून घेऊन जाणाि 
असें वदसताचं त्यानें तो सािा प्रवाह वपऊन टाकला आवण भगीिथाच्या ववनवणीवरून मागाहून तो सोडून 
वदला, अशी पुिाण-प्रवसवद्ध आहे. ह्या मुळें  गंगा ही जह नु-कन्या झाली. वतला जाह नवी हें नाम पडलें . पण 
पिमात्म्याचें स्वतःच जह नु नाम असल्यामुळें  त्याच्या पादोदक-प्रवाहाला जाह नवी हें नाम पडलें  असें का ंन 
म्हणावें? ववष्णु-चिण म्हणजे आकाश, त्यावि ब्रह्मदेवाच्या कमंडलंूतून म्हणजे मेघातूंन साडंलेलें  पाणी तें 
ववष्ण-ुपादोदक गंगा होय. तें वहमालय-स्वरूप वशवानें आपल्या वशिीं धािण केलें  आवण त्याच्या 
वशवालकातूंन पढुें तें हविद्वाि ऊफम  गंगाद्वाि येथें बाहेि पडलें  आहे. अशा प्रकािें गंगा भागीिथी ही त्यागमूर्णत 
आहे. त्यागातूंन वतचा जन्म आहे, त्यागच वतचें स्वरूप आहे. त्यागातंच वतची पविणवत आहे. “चिथ वभक्खव े
चाविकं बहुजन-वहताय बहुजन-सुखाय” हा बुद्धाचा संदेश वस्तुतः भािताचा आहे. वहमालयाचा आहे, 
गंगेचा आहे. गंगा सतत तो आचिीत आहे. उपदेशीत आहे. बहुजनवहताय बहजनसुखाय ती वहमालयाचें 
गुरुगह वि आवण घनगहन सोडून जनपदातूंन ववहाि किीत चालली आहे. हजािों वषें झालीं, वतच्या ह्या 
पिाथम-जीवनातं खंड पडला नाहीं. 

 
जह नु शब्दाची दुसिी वह व्युत्पवत्त संभवते. ‘जं जनं हु्नते, वतिोभाव ंनयवत, इवत जह नुः ।’ पिमात्मा हा 

समस्त व्यक्त सृष्टीला कल्पान्तीं वगळून टाकतो, म्हणून तो जह नु होय. 
 

२४५. नारायि 
 
नािायण म्हणून कोणी व्यस्क्त नाहीं. तो एक आदशम आहे. तो निाचा, नि-समाजाचा पिम आदशम 

आहे. मानवाच्या य या नवनव्य भव्य वदव्य आकाकं्षा, त्याचं्या वहमालयाचें जें सवोच्च वशखि, तें म्हणजे 
नािायण होय. पिमात्मा कसा आहे, हें एक त्या पिमात्म्यालाच ठावें. पिंतु त्याच्याववषयीं मानव-हचतनाची 
उडी वजथवि गेली, तो टप्पा म्हणजे नािायण होय. त्यामुळें  निाचा, निसमाजाचा तो खास देव आहे. 
त्यामुळेंच त्याला नािायण हें नामरूप प्राप्त झालें . तो देवाचा मानवासाठीं झालेला आद्यावताि होय. ‘निस्य 
सामग्यं नािं तदेव अयनं यस्य सः नािायणः ।’ अशी आहे नािायणाची व्युत्पवत्त. मानव मात्राच्या हृदयातं य या 
नवनव्य भव्य वदव्य आकाकं्षाचंा क्षीिसागि भिला आहे. त्याच्या तळाशीं मुळाशीं जो पहुडला आहे तो “तो” 
नािायण आहे. त्याच्याच सते्तनें मानव उड्या मािीत चालला आहे. 

 
नाि आवण अयन या दोन शब्दापंासून नािायण हा सामावसक शब्द बनला आहे हें उघड आहे. 

त्यातंील पवहला शब्द हा वकमथमक आहे, त्याबाबत अनेक अटकळी कवींनीं केल्या आहेत. त्यापंकैींच “आपो 
नािा इवत प्रोक्ता आपो वै नि-सूनवः” ही एक अटकळ आहे. आप म्हणजे नाि हा अथम कसा झाला? ह्या 
व्यक्त सृष्टीचें मूळ अव्यक्त असलें  पावहजे आवण अव्यक्ताच्या खोलींतच ह्या व्यक्ताचें अक्षि बीज वा कंद 
असला पावहजे, अशा ववचािसिणींतून नािायण शब्द वनघाला आहे. आवण पृिभागाविील सवम वदसतें, तसें 
जळातं लपलेलें , समुद्राच्या तळाशीं छपलेलें  वदसत नाहीं. म्हणून अव्यक्त-वाचक नाि म्हणजे पाणी असा 
अथम केला गेला. व्यक्त लोक-पद्म अव्यक्त जलाशयातूंन वि आलेलें  असून त्याचा जलाशयाच्या तळाशीं 
असलेला अव्यक्त व अक्षि परुुष हा कंद होय. हाच आशय पुढील श्लोकातं अवभपे्रत आहे— 
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नारायिः परो ऽव्यक्तात् 
अण्डुं अव्यक्त-सुंभिम्  । 
अण्डस्याततस् न्त्िमे लोकाः 
सप्तद्वीपा िं मेणदनी ॥ 
 
नािदशब्दातं वह नाि हा शब्द आला असून तो नि-संपावदत समस्त ववत्ताचा, ज्ञान-धनाचा, वाचक 

आहे. नाि म्हणजे नितत्त्व, आदशम तत्त्व होय. 
 

२४६. नर 
 
नि आवण नािायण ही अभेद्य जोडी आहे. वजथें नािायण आहे वतथें नि आहेच, आवण नि आहे वतथें 

नािायण आहेच. वजथें साधक आहे वतथें साध्य आहेच, आवण साध्य आहे वतथें साधक वह आहेच. हीं दोन 
काठीच्या दोन टोकासंािखी असून तीं काठीच्या रूपानें एकच होत. मनुष्य चेंडू फेकतो आवण आपणच 
धावत जाऊन तो पकडतो, त्याप्रमाणें नि आपलें  ध्येय नािायणरूप कस्ल्पतो आवण त्या ध्येयाला 
साधनबळानें आत्मसात किीत जातो. त्याचा हा स्वभाव आहे. चालतो मनुष्यच, पण त्याला चालववतो 
त्याचा मुक्काम. त्याप्रमाणें साध्य हें साधकाला आपली सािी बुवद्ध-शस्क्त एकवटून प्रयत्नवान् किीत असतें. 
नि हें पूवम रूप आहे, नािायण हें उत्ति रूप आहे दोन्ही पिस्पिसापेक्ष असल्यामुळें  ती युगल वा यमल होत. 
या जोडींत प्रमुख कोण? साध्य या दृष्टीनें नािायण श्रेि आहे. पण तो निाहून वस्तुतः वगेळा नाहीं. निच 
नािायण होतो. आवण ह्या साधक-दृष्टीनें बीजभतू निच महत्त्वाचा आहे. बीज असेल ति झाड होणाि! 
आत्मा आहे म्हणून पिमात्मा आहे. आत्म्यामुळेच त्याची उपलस्ब्ध होते. म्हणनू ज्ञानदेव म्हणतात : 
“ज्ञानदेवा प्रमाण आत्मा हा वनधान” ह्या मुळेंच गीतेंत म्हटलें  आहे– 

 
ब्रह्मिो णह प्रणतिाहुं अमृतस्याव्ययस्य िं । 
शाश्वतस्य िं धमथस्य सुखस्यकैान्ततकस्य िं ॥ 
 
निाचें म्हणजे आत्मतत्त्वाचें सवममूलत्व प्रवतपादणािा हाच आशय ववनोबानंीं असा गाइला आहे.– 
 
धमाणस आधार सुखास मी णिं । 

ज्ञानाणस आधार मोक्षास मी णिं । 
पे्रमाणस आधार ऐक्यास णम णिं । 

तुझाणह आधार माझाणह मी णिं ॥ 
 

२४७. असुंख्येय 
 
संख्या म्हणजे गणना, संख्या म्हणजे ज्ञान. कोणत्यावह गोष्टीचें सम्यक् ख्यान वा ज्ञान त्या गोष्टीच्या 

अवयवाचंी, गुणाचंी, पविणामाचंी गणना करूनच होत असतें. म्हणून साखं्य म्हणजे संख्याबद्ध वा सम्यक् 
संपूणम ज्ञान होय. पिंतु पिमात्मा हा अशा प्रकािें ज्ञान-ववषय होत नाहीं. तो वनिवयव असल्यामुळें  त्याच्या 
अवयवाचंी, वनि  गुण असल्यामुळें  गुणाचंी, आवण अवववक्रय व अवद्वतीय असल्यामुळें  त्याच्या पविणामाचंी 
गणना किणें शक्य नाहीं. त्यामुळें  तो असंख्येय होय. य या वस्तंूचें संख्यान होतें, गणना होते त्या वस्तु 
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पविस्च्छि असतात. त्या दुसिीपासून वगेळया पडलेल्या असतात. त्यामुळें  त्याचंी मोजदाद होते. पिंतु 
आकाशाप्रमाणें जें एथून तेथून एकच एक आहे त्याची गणना काय किणाि? त्याला एक म्हणणें सुद्धा ंगैि वा 
गौण होय. कािण, वजथें मोजायला मुळीं वावच नाहीं, वतथें एक तिी कसें गणायचें वन म्हणायचें? बिें 
म्हटलेंच एक, ति त्या एकचा अथम संख्यावाचक न होता ं केवलत्व-वाचकच होणाि. असंख्येयचा हाच 
आशय आहे. पिमात्मा असंख्येय आहे, म्हणजे तो केवलस्वरूप आहे. त्याला एक म्हणता ंयेत नाहीं, त्याला 
नैक म्हणता ंयेत नाहीं. त्याला आहे म्हणता ंयेत नाहीं, त्याला नाहीं म्हणता ंयेत नाहीं. कािण त्याच्याववषयीं 
कोणतें वह ववधान किणें म्हणजे त्याला मयावदत किणें होय, वववशष्ट किणें होय. पण तो ति आहे केवल 
वनि  ववशषे. असंख्येय पदानें हेंच वनि  ववशषेत्वरूप केवलत्व प्रवतपावदलें  आहे. 

 
२४८. अप्रमेयात्मा 

 
असंख्येय आवण अप्रमेय दोन्ही समानाथमकच आहेत. तथावप असखं्येय पदानें पिमात्म्याचें 

वागववषयत्व प्रवत-पावदलें  आहे ति अमेयात्मा पदानें त्याचें अवचन्त्यत्व, मनोऽववषयत्व सूवचत केलें  आहे, 
असें म्हणता ंयेईल. “यद् िािंा अनभ्युणदतुं, येन िाग् अभ्युद्यते । तदेि ब्रह्म त्िुं णिणद्ध, नेदुं यणददुं उपासते ॥ 
यन् मनसा न मनुते येन आहुर  मनो मतम्  । तदेि ब्रह्म त्िुं णिणद्ध नेदुं यणददुं उपासते ॥” असें वाङ्मनाच्या 
आटोक्यापलीकडचें म्हणनू पिमात्मतत्त्व वर्णणलें  आहे. तें केवळ वाङ्मनाच्याच पलीकडचें नाहीं ति, 
बुद्धीच्या वह पलीकडचें आहे. तें ‘बुदे्धः पितः’ म्हणून वह म्हटलें  आहे. “न तद् भासयते सूयो न शशाङ को न 
पावकः” या गीतावचनातं डोळा, मन आवण वाणी याच तीन प्रमाणाचंा उल्लेख केला असून त्याचंा वतथें लाग 
नाहीं असें म्हटलें  आहे. यानंाच प्रत्यक्ष, अनुमान आवण शब्द प्रमाणें म्हणावयाचें. माणसाजवळ बाह्य 
ज्ञानसाधनें म्हणजेच प्रमाणें डोळा, वचत्त आवण शब्द हींच तीन आहेत. ह्याचं्या पलीकडे ज्ञानसाधन नाहींच. 
आवण हीं वतन्ही डोळा प्रत्यक्ष-प्रमाण, मनोबुवद्ध अनुमान-प्रमाण आवण वाक् शास्त्र-प्रमाण या आत्मतत्त्वाच्या 
बाबतींत लंगडीं ठितात. तीं वतथें फािशीं चालंू शकत नाहींत. आवण म्हणूनच त्याला अप्रमेय म्हटलें  आहे. 
तथावप तो स्वसंवदे्य असल्यामुळें  स्वतःप्रमाण होय. त्याच्या वसद्धीसाठीं कोणत्यावह बाह्य प्रमाणाची गिजच 
नाहीं. तो स्वानुभतू्येकमान आहे. स्वतःप्रमाण आहे. केवल स्वानुभवूत हेंच त्याचें एकमात्र प्रमाण होय. 

 
२४९.णिणशष्टः )अणिणशष्टः) 

 
नानावणाकृवत-गुण-कममवान् जीव आवण जगत हीं वववशष्ट होत. त्याचं्यातंील प्रत्येक दुसऱ्याहून 

वगेळा आवण वववशष्ट आहे. एक क्षण दुसऱ्या क्षणासािखा नाहीं. तसा एक कण वह दुसऱ्या कणासािखा 
नाहीं, इतकें च नव्हे ति तो या क्षणीं आहे तसा दुसऱ्या क्षणीं नाहीं, असें हें जगाचें वैभव आहे. पिंतु पिमात्मा 
त्याहून ववशषे आहे. तो काल होता, तो आज आहे आवण उद्या ं वह तसाच िाहणाि आहे. त्यातं कसली वह 
वववक्रया नाहीं, पविवतमन नाहीं, ववशषे नाहीं. अवववक्रय कूटस्थता हाच त्याचा ववशषे आहे. सवम जग एकीकडे 
आवण तो एकीकडे. जगाचें कोणतें वह लक्षण त्याला लागावयाचें नाहीं. असा तो अगदीं लोकववलक्षण, 
मुलखावगेळा आहे. हा त्याचा आगळेपणा हेंच त्याचें वैवशष्ट्य. 

 
पिमात्म्याला आपण वववशष्ट म्हटलें  खिें, पण खिें पाहता ंतो अवववशष्टच आहे. वववशष्ट होण्यातं काय 

ववशषे आहे? प्रत्येकच वववशष्ट आहे. पिमात्म्याचा ववशषे हा कीं तो तसा वववशष्ट होत नाहीं. वववशष्ट होणें 
म्हणजे मयावदत होणें. त्याचें व्यावतमन किणािा असा तद् व्यवतविक्त दुसिा काहंीं पदाथमच नाहीं. तो सवम 
आहे. सवम तो आहे. “आत्मवैदंे सवमम् । नेह नानास्स्त हकचन ।” असें असल्यामुळें  तो पिमात्मा अवववशष्टच 



 

अनुक्रमणिका 

होय, केवल-स्वरूप होय. “पानी तेंिा िंग कैसा? वजसमें वमलाया वैसा.” पाण्याला िंग नाहीं, अथवा सवमच 
त्याचें िंग आहेत, तसा पिमात्मा हा वनि  ववशषे ववशषे होय. ववशषे-शषे अशषे होय. 

 
२५०. णशष्टकृत् 

 
वशष्ट म्हणजे शासन. तें जो कितो, तो वशष्टकृत होय. पिमात्मा हा सवांना शासन लावतो, वशक्षण 

देतो. कशा प्रकािें देतो तो हें वशक्षण? सवांच्या हृदयातं अन्तिात्मरूपानें िाहून, तो सवान्तयामी, 
सवान्तिात्मा “गुरूणा ंगुरुः” आहे. वववकेवाणीनें तो सवांना सदसताचें ज्ञान देत असतो. ‘हें बिें, हें कि; हें 
वाईट, हें करंू नको’. असें तो सतत मागमदशमन आवण शासन किीत आहे. 

 
तोच अन्ति  यामी बाहेरून वह आई, बाप, गुरु, प्राज्ञ आवण िाजा याचं्या रूपानें जीव-जगताचें शासन 

किीत आहे. “अस्स्त य यायान् कनीयस उपािे” वजथें धाकटा आहे, वतथें त्याच्याजवळ वडील वह आहेच. 
वजथें वशष्य, वतथें गुरु वह आहेच. वजथें अज्ञ, वतथें प्राज्ञ वह आहेच. वजथें प्रजा, वतथें प्रजापवत वह आहेच. 
अशा प्रकािें तो समस्त जीवाचंें शासन किीत असतो. आई, बाप, गुरु, प्राज्ञ आवण िाजा हे सगळे आपल्या 
अधीन असलेल्यानंा स्वभावतःच मागमदशमन व शासन किीत असतात. हा त्याचंा स्वभाव, त्याचंी वत्सलता, 
वहतैवषता, प्रजा-पालन पिमात्म्यानें त्याचं्या हृदयातं ठेवनूच वदलें  आहे. वासिाला पाजल्यावशवाय गाईला 
िाहवत नाहीं. बाळाला आगीपासून वनवािस्यावशवाय आईला िाहवतच नाहीं. वशष्याला ज्ञान भिवल्यावाचंनू 
गुरु-माउली िाहंूच शकत नाहीं. प्रजेच्या वहताचे कायदे किणें व त्याचंें पालन किवनू घेणें हें िाजसते्तला, 
मायबाप सिकािला चुकत नाहीं. अशा प्रकािें पिमात्मा हा अवशष्टानंा वशष्ट कितो, वशष्टानंा वववशष्ट कितो 
आवण वववशष्टानंा वनि  वववशष्ट करून “स्व ेमवहस्म्न” प्रवतवित किीत असतो. त्याचें हें अनुशासन आवण शासन 
आहे, म्हणून जीव वृवजनाणमवातूंन वाचंून यथाकाल पिमानंदास पात्र होतात. प्रत्येक जीव त्या वशव-पदवीस 
पात्र होईपयंत पिमात्म्याचें शासन हें असेंच चालू िहायचें आहे. 

 
२५१. शुणिं 

 
शुवच म्हणजे वनि  मल, वनि  लेप, वनिंजन. पिमात्मा वनि  मल आहे खिा, पण तसा वनि  मल नव्हे कीं 

जसें एखादें वस्त्र वनि  मल असतें. वस्त्र मळतें आवण धुतल्यावि पित तें वनि  मल होतें. पिमात्मा हा तसा 
वनि  मल नाहीं. तो अंबिासािखा शुवच आहे. अबंि म्हणजे आकाश मुळीं मळतच नाहीं. तें सदैव वनि  लेप 
िाहून शुवच आहे. ढगाचें भािे आवण अधंािाचें वढगािे त्यातं प्रत्यहीं येतात वन जातात, पिंतु त्याचं्या योगें तें 
मळत नाहीं कीं चळत नाहीं. ते वनष्पंक आवण वनष्कंप िाहतें. पिमात्मा हा तसा शुवच आहे. त्यावि सृष्टीचीं 
पटलें  येतात वन जातात. पण त्याचंा लेप त्याला लागत नाहीं. पिंतु हें वह म्हणणें बिोबि नाहीं– ‘वशवता ं
होतसे ओवळें’. पण त्याला मुळीं कोणी दुसिा वशवायलाच नाहीं ति तो ओवळा होणाि कसा? म्हणून तो 
सदैव सोवळा आहे, शुवच आहे. त्याला शुवच म्हटल्या जाणाऱ्या आकाशाची वह उपमा जमायची नाहीं. कािण 
वतथें दै्वत आहे. आकाशातं आकाशतेि येतें जातें. इथें दुसिें येणािें जाणािें काहंीं नाहींच. त्यामुळें  त्याच्या 
शुवचतेला आकाशाची उपमा जुगत नाहीं. खिोखि तो वनरुपमच आहे. अस्ग्न शुवच म्हटला जातो, पण वतथें 
धूि आहे; गंगा पववत्र म्हटली जाते, पण ती पावसाळयातं गढूळ होते. त्याच्या शुवचतेची बिोबिी कोणी 
करंूच शकत नाहीं. ‘देऊं काशाची उपमा । दुजी तुज परुुषोत्तमा?’ तो आपला आपल्यासािखा आहे. “तो 
एकवट एकला, िचला ना वेंचला, आवद-अंवत संचला, अनन्तपणें । तो वनि  शून्य वनरुपम, वनिंजन वनवाण, 
ते दशा वपतळेचे होन, केवीं पावती?” म्हणेन मी. 
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२५२. णसद्धार्थ 
 
“णसद्धार्थः णसद्धसुंकल्पः णसणद्धदः णसणद्धसाधनः” 
 
हा सबधं श्लोकाधम वा वद्वपदी वसवद्धववषयक आहे. त्या पैकीं वसद्धाथम हें प्रथम नाम होय. ववष्णु-

सहस्रातंील नामें व्यस्क्तवाचक नाहींत, गुणवाचक आहेत. म्हणून वसद्धाथम हें जिी भगवान् बुद्धाचें एक नाम 
असलें  तिी इथें तें बदु्ध ह्या व्यक्तीचें वाचक नाहीं. पण बदु्धाला तिी वसद्धाथम हें नाम कुठून ठेवलें? तें य याच्या 
वरून ठेवलें  तोच वसद्धाथम पिमात्मा होय. थोिाचें नावं पोिाला, पूवमजाचें वशंजाला ठेवलें  जातें. पिमात्मा 
पूवमजाचंा वह पूवमज व थोिाचंा थोि आहे. म्हणनू सवम नामें हीं वस्तुतः त्याचींच होत. 

 
वसद्ध आहेत सवम अथम य याचे, तो वसद्धाथम होय. सवम अथम, सवम काम आत्मवभि आहेत. जे जीव 

आत्मवभि अथाची कल्पना वन कामना कितात, ते अवसद्धाथम होत. आवण त्याचें ते अथम अनथम होत. ते 
वसद्धवह झाले, तिी अवसद्धच म्हटले पावहजेत. का ंकीं ते अवनत्य आवण असुखच आहेत. म्हणून शकंिाचायम 
म्हणतात “अथममनथं भावय”. 

 
लौवकक अथानें वह पिमात्मा वसद्धाथमच आहे. कािण जो जो अथम तो मनातं आणतो तो तो घडून 

येतो. त्यानें मनातं भःू भवुः स्वः आणलें  आवण उच्चाविलें  त्याबिोबि हे भिु  लोक भवुि  लोक स्वि  लोक वनमाण 
झाले. ह्यालाच ईक्षण असें पाविभावषक नावं आहे. तो जेव्हा ं त्याचंें संहिण इस्च्छतो तेव्हा ं हें संपूणम ववश्व 
त्याच्याठाई,ं जललहिी जलातं ववलीन व्हाव्या तसें, ववलीन होतें. अशा प्रकािें तो कतंु अकतंु अन्यथाकतंु 
समथम असल्यामुळें  त्याला वसद्धाथम म्हणतात. 

 
२५३. णसद्ध-सुंकल्प 

 
तत्त्वतः वसद्धाथम तोच व्यवहाितः वसद्धसंकल्प होय. अल्पज्ञ आवण असमथम जीव हा सदैव अवसद्ध-

संकल्पच असावयाचा. त्यानें एखादा सकंल्प केला आवण तो वसद्धीस गेला असें वदसलें , ति त्याचें कािण तो 
त्याचा सकंल्प नसून सवमज्ञ आवण सवम-समथम पिमात्म्याचा च तसा संकल्प असतो हें होय. पिमात्म्याचा 
संकल्प जीवाला कळंू शकत नाहीं. कुठें आगगाडींत दैववशात चढलेल्या मंुगीला ती गाडी कुठें जायची आहे 
याचें जसें ज्ञान होणें शक्य नाहीं, तसें जीवाचें आहे. पिंतु तिी देखील साखिेचा कण वतला कुठें तिी वमळतो 
आवण ती म्हणते, ‘पहा, मी कण शोधून काढला!’ जीवाचे संकल्प आवण वसवद्ध हीं तशीं आहेत. कुठें तिी 
पिमात्म-संकल्पाच्या िेषेवि जीवसकंल्पाची िेषा पडते आवण वतथें जीवाला वसवद्ध वमळाल्याचा आनंद होतो. 
पिंतु ही वसवद्ध वस्तुतः आपली नसून पिमात्मसंकल्पाची आहे, हें तो समजंू शकत नाहीं. घड्याळातंील 
प्रत्येक चाक आपल्या वठकाणीं वफित असतें पिंतु तें स्वतंत्र नसतें. त्याला गवत चालक चक्राकडून वमळत 
असते. हें तें चाक जाणत नाहीं. त्याप्रमाणें जीव ईश-पितंत्र असून ईशाच्या चालकत्वाचा प्रत्यय त्याला 
जाणवत नाहीं आवण तो आपण स्वतंत्र आहों असें समजून नाचत असतो. पण त्याचा सूत्रधाि वगेळाच 
असतो. य यानंा ह्या सूत्राची आवण सूत्र-धािाची ओळख पटली, ते बधु म्हणजे तत्त्वज्ञ ईश्वि-पिायण होऊन 
िाहतात आवण “Thy will shall be done.” “कविष्ये वचनं तव” म्हणतात. वसवद्ध-अवसवद्ध त्यानंा समान 
होते. 
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अहुं सिथस्य प्रभिो मिः सिं प्रितथते । 
इणत मत्िा भजतते माुं बुधा भािसमन्तिताः॥ 
 
असे तत्त्वज्ञ भक्त सकंल्प, साधन, वसवद्ध सवम ईश्विापमण करून मोकळे होतात. अशाचं्याच ववषयीं 

म्हटलें  आहे : 
 
भोक्तारुं यज्ञ-तपसाुं सिथलोक-महेश्वरम्  । 
सुहृदुं सिथभूतानाुं ज्ञात्िा माुं शान्ततमृच्छणत ॥ 
 

२५४. णसणद्धद 
 
संकल्प, साधन, वसवद्ध हा समग्र प्रवाह पिमात्माच आहे. हें या वद्वपदींत प्रवतपावदलें  आहे. इथें तो 

वसवद्धदाता म्हटला आहे. कोणत्या वह संकल्पाची पे्रिणा ईश्विापासूनच वमळते. त्या संकल्पाला सफल वह 
तोच कितो. मध्यंतिीं साधक म्हटला जाणािा खिोखि वनवमत्तमात्र असतो. तसेंच साधक जें साधन कितो 
तें वक्रया आवण किण वह तोच असतो. वतथें ववजातीय काहंीं नाहीं. फलदातृत्व ईश्विाचे आहे. फल 
जीवाधीन नाहीं. जीव फक्त कमाचा अवधकािी आहे. हेंच वनवमत्तमात्रत्व होय. आंब्याला फळ लागायचें तें 
यथाकाळच लागतें. अथात फळप्रद, वसवद्धद, काळ झाला. तसे जीव हे सवम त्या फळ-वृक्षासािखे आहेत. 
जेव्हा ं ईश-कृपा होते तेव्हाचं त्याचें सकंल्प वसद्ध होतात, त्याचंें जीवन सफल होतें. व्यावहाविक वा 
पािमार्णथक कोणती वह वसवद्ध ही जीवाच्या अधीन नाहीं. तो वकती वह प्रयत्न किो, जेव्हा ंपिमात्मकृपा होईल 
तेव्हाचं वसवद्ध वमळायची. फळ झाडालाच लागते, तशी वसवद्ध ही प्रयत्नान्तींच वमळायची. पण प्रयत्नामुळें 
वमळेल असें नाहीं. म्हणनू म्हणतात भगवान् : 

 
ईश्वर: सिथभूतानाुं हृद् देशेऽजुथन णतिणत । 
भ्रामयन् सिथ भूताणन यतिारूढाणन मायया । 
तमेि शरिुं गच्छ सिथभािेन भारत । 
तत्-प्रसादात् पराुं शान्ततुं स्र्ानुं प्राप्स्यणस शाश्वतम्  ॥ 
इणत ते ज्ञानमाख्यातुं गुह्यात् गुह्यतरुं मया । 
 

२५५. णसणद्ध-साधन 
 
वसवद्ध-साधन म्हणजे वसवद्ध साधणािा. पिमात्मा वसवद्ध देतो, पण वमळवतो कोण? जो वसवद्ध 

वमळवतो तो वह पिमात्माच असतो. कोण अनीश वसवद्ध वमळवू ं शकेल? तें काहंीं सामान्य जीवाचें, नाना 
उपावध आवध व्यावध यानंीं पदोपदीं बजेाि झालेल्या जीवाचें, काम नव्हे! तेथें पावहजे जातीचे, एिा गबाळाचें 
काम नोहे! म्हणून जो वसवद्ध साधतो तो साधक वह पिमात्माच होय. तें अनात्म्याचें वा अनीशाचें काम नव्हे. 
ही वसवद्ध अथात पिम वसवद्ध मोक्ष होय. त्याच्याच ववषयीं म्हटलें  आहे : 

 
“मनुष्यािाुं सहसे्रषु कश  णिंद् ययणत णसद्धये । 
जततामणप णसद्धानाुं कश  णिंन् माुं िेणि तत्त्ितः ॥” 
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कता या अथीं वसवद्ध-साधन हें पद वववविलें , तसें किण या अथी वह तें वववविता ंयेईल. वसद्धीचें जें 
जें साधन तें वह तो पिमात्माच आहे. पिमात्मा हा ज्ञानस्वरूप आहे, पे्रम-स्वरूप आहे, सेवास्वरूप आहे. 
म्हणून त्याचें साधन वह ज्ञान, पे्रम, सेवा हें आहे. हें साधन जो अनन्यभावानें किीत िाहतो तो पिमात्म्याला 
साध्य करून घेतो. ‘नदीमुखेनैव समुद्रमाववशते’ हाच न्याय इथें वह लागू पडतो. ज्ञान, पे्रम, सेवा याचं्या 
जोडीला वनिोधाचें का ंनाहीं नावं घेत तुम्ही? असें जि कोणीं म्हटलें , ति त्याला माझें उत्ति हें कीं वनिोध 
वचत्ताचा होतो, तें समुद्रस्थानीय पिमात्म्याशीं संगम पावत नाहीं. संगम जलाचा जलाशीं होतो, आत्म्याचा 
पिमात्म्याशीं होतो. ववजातीयाचा सगंम होत नाहीं. वशवाय ज्ञान पे्रम सेवा याचं्या योगें वचत्ताचा पिोक्षिीत्या 
वनिोधच होत असतो. त्या वनिोधाचें जें अपिोक्ष शास्त्र त्याचें नावं योग होय. पिमात्मा ह्या दृष्टीनें वनिोध-
स्वरूप वह म्हटला जाईल. अनात्म्याला वतथें मतजाव आहे. अशा प्रकािें पिमात्मयोगाचीं साधनें वह 
पिमात्माच होय. कािण तद् व्यवतविक्त दुसिें काहंीं त्याला प्राप्त करंू शकत नाहीं. वहिकणीच वहऱ्याला 
काढंू शकते. 

 
२५६. िृषाही 

 
वृषाही हें नाम ‘वृष अ अहन्अ इन्’ अशा प्रकािें व्युत्पावदलें  जातें. धममरूप वदवसाचंा स्वामी असा 

त्याचा अथम लावला जातो. धममरूप वदवसानें सवांचे कतमव्य-पथ यथावत प्रकावशले जातात. जो तो 
आपआपल्या कतमव्यमागानें जाऊन इष्ट स्थळीं पोचूं शकतो. हा धमम-प्रकाशक वदवसनाथ पिमात्मा होय. 
म्हणून तो वृषाही म्हटला आहे. 

 
चतुष्पाद वृष जसा गोधनाची सवृष्ट करून तद् द्वािा सुख-समृद्धीची वृवष्ट किीत असतो तसा 

चातुि  वण्यमधमम, चतुिाश्रमधमम लोकसंग्रह करून सुखसमृद्धीची, चािी पुरुषाथंांची, वृवद्ध किीत असतो 
म्हणून त्याला वृष म्हटलें  आहे. हकबहुना धमाचें लक्षण वृषाच्या म्हणजे वृषभाच्या ठाईं आढळतें म्हणनू 
त्याला वृष म्हणूं लागले. धमम अव्यक्त तत्त्व आहे, वृष व्यक्त वस्तु आहे. व्यक्तीचे मूळ अव्यक्त मानलें  
पावहजे. तद् ववपिीत नव्हे. 

 
वृषाही ऐवजीं वृषावहः असा पाठ घेणें शक्य आहे. सपम अदृश्यरूपानें संचिला आहे. सपम जसा धनाचें 

िक्षण कितो तसा धमम वह आत्मधनाचें िक्षण किीत असतो. सपाचा अपिाध केल्यास तो डंखतो तसा धमाचा 
अपिाध केल्यास त्या बाबतींत प्रमाद केल्यास, तो वह पाप-फळ देऊन डंखतो. धमम हा असा अवहवत 
वनग्रहानुग्रह-समथम असल्यामुळें  त्याला वृषावह म्हणता ंयेईल. अवहिाज अनन्त ऊफम  शषे हा या भगूोलाला 
धािण करून आहे तसा धमम हा प्रत्येक वस्तूला धािण करून आहे म्हणूनवह त्याला वृषावह म्हणावयाचें. 

 
२५७. िृषभ 

 
हसह आिण्यक पशूतं श्रेि, तसा ग्राम्य पशूतं वृषभ श्रेि होय. पुरुष-हसह तसा पुरुष-पुंगव म्हणजे 

पुरुष-श्रेिच. दोहोंत काहंीं फिकच किायचा झाल्यास हसह-पद पिाक्रमवाचक आहे, ति वृषभपद 
धुिंधित्ववाचक आहे, असें म्हणता ंयेईल. एक िणवीि ति दुसिा सभावीि होय. पिंतु इथें वनरुपपद प्रयोग 
आहे. त्यामुळें  पिमात्मा हा वृषभ म्हणजे सवमश्रेि आहे असा आशय. तो सवम के्षत्रातं सवम-श्रेि आहे. तो 
समिववजयी तसा सभाववजयी वह आहे. योद्धा आवण मुत्सद्दी दोन्ही तो आहे. सवमच के्षत्रातं तो सवावतशायी 
आहे. म्हणून तो वृषभ. 
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हसह हा पंचानन आहे. चाि नखि पंजे आवण दंष्टा किाल मुख ह्या पाचंाचं्या योगें तो महाभयंकि 
झाला आहे. नखदंतायुध असल्यामुळें  तो नुसता शस्क्तमान् च नाहीं तिं युस्क्तमानवह आहे. सशस्त्र वह आहे. 
बैलाजवळ हशगें आहेत, पण तीं नख-दंतासंािखीं प्रभावी नाहींत. त्यामुळें  तो नुसता बली आहे, शस्क्तमान् 
आहे, युस्क्तमान् नाहीं. पण बैलाची शस्क्त ववधायक आहे. हसहाप्रमाणें ववघातक नाहीं. बैल वशवाचें वाहन 
झाला आहे. अथात तो कल्याणावह आहे. शतेी गोपालन आवण वावणय य या सवम-कल्याणाचंा तो आधाि 
आहे. या सवांचें तो वाहन आहे. त्याच्या आधािें मानव जातीची ससं्कृवत आवण सभ्यता घडली आवण चढली 
आहे. म्हणून पिमात्म्याला वृषभ म्हणण्यातं एक ववशषे सवचत्य आहे. वृषभ धेनंूच्या ठाईं वीयम-वृवष्ट करून 
गोधनाची सवृष्ट कितो, तसा पिमात्मा ववश्व-जनक असल्यामुळें  वह तो वृषभ होय. 

 
२५८. णिष्िु )िृष्िु) 

 
ववष्णु नाम पूवीं अनेकदा ं येऊन गेलें  आहे. इथें तें पुनः कां? शकंिाचायम यास्काचायांचा हवाला 

देऊन ‘ववष्णुि  हवचक्रमणात’ अशी नवी व्युत्पवत्त इथें देतात. आणखी वह काहंीं देता ं येईल. पिंतु हें पद 
चुकीचें वाचलें  जात आहे. हें पद ववष्णु ऐवजीं वृष्णु ति नाहीं ना? मागील सपूंणम श्लोकाधम वसध् धातूनें वसद्ध 
झाला आहे : ‘वसद्धाथमः वसद्ध-संकल्पः वसवद्धदः वसवद्धसाधनः’ तसा हा श्लोकाधम वृष धातूनें वसद्ध झालेला 
आहे : “वृषाही वृषभो ववष्णिु  वृषपवा वृषोदिः” त्यातं मधेंच ववष्णु कसा वशिला? तो वृष्णुच अपेवक्षत आहे 
आवण हें अनुमान जि योग्य असेल ति वृष्णु हा नवा पाठ स्वीकािावा. धात्वथानुसाि त्याचा अथम होईल 
वषमणशील. पिमात्मा हा सतत कृपेचा वषाव किीत आहे. ती कृपा समजण्याची पात्रता मात्र पावहजे. ती 
पात्रता म्हणजे अढळ ववश्वास. पिमात्मा मंगलस्वरूप आहे. त्यापासून प्राप्त होणािें सवम काहंीं मंगलच आहे. 
त्यानें सुख वदलें  ति ती कृपा आहेच, पण दुःख वदलें  ति ती वशकवण आहे असें समजून भक्त सुदामवत 
सदैव आपला ववश्वास जतन किीत असतो. भक्ताच्या जीवनातं सुखदुःखाचंा वववनयोग केवळ आपला 
ववश्वास दृढ किण्याकडेच होतो. सुखानें तो वशवथल होत नाहीं हकवा दुःखानें ववित होत नाहीं. 
पेचवखळयाचा प्रत्येक पेच य या प्रमाणें कसला असता,ं वखळयाला अवधक घट्ट िोवतो त्याप्रमाणें सुखदुःखाचे 
पेच वा आटे भक्ताला आपल्या ईश्विाविील ववश्वासातं अवधक खोल आवण भक्कम िोवत असतात. ऊन-
पावसाच्या योगें जसें पीक वाढत जातें तसा त्याचा ववश्वास सुखदुःखाचं्या योगें वाढत जातो. 

 
२५९. िृषपिा 

 
वृष म्हणजे धमम वणाश्रमावद वा दशमन-श्रवण-मनन-वनवदध्यासनावद य याला पोंचायचीं पवे म्हणजें 

सोपानपदें आहेत तो वृषपवा. अथवा धमम हींच य याचीं पेिें आहेत तो प्रवतपवम-िसोदय पिमात्मा वृषपवा 
म्हणावा. पिमात्मा हाच मानवाचा पिम पुरुषाथम आहे तो मानवाला क्रमाक्रमानें चढून गाठंावयाचा आहे. 
अनेक पािवमता पाि करून बुद्धानें बुद्धत्व गाठंलें . िाजर्णष भिताप्रमाणें “बहूना ंजन्मना ंअन्तें ज्ञानवान् मा ं
प्रपद्यते” असें गीतावह म्हणतेच आहे. साधनेचे हे जे टप्पे तेच धमम होत व त्याच पायऱ्या. दैवी गुण, 
स्स्थतप्रज्ञाची भाषा म्हणजे व्याख्या, ज्ञानलक्षणे हे सवम ते टप्पे होत, पायऱ्या होत. या पायऱ्या जो चढून 
जाईल तो त्या पिात्पि पिमात्म-मंवदिात यथाकाळ पोंचेल. 

 
आत्मदशमन हें धममजीवन-वृक्षाचें उत्तम फळ होय. त्याचा लाभ जेव्हा ंधममजीवनाचा वृक्ष पवमशः वाढून 

पविणत होतो तेव्हाचं होतो. जो वठला आहे, य याला अंकुि फुटून तो स्कंध-शाखा-प्रशाखा-पत्र-पुष्प-
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क्रमानें फळला नाहीं, तो त्यास पात्र नाहीं. म्हणनू पिमात्मा हा वृषपवा म्हणावयाचा फळाची पदवी मागील 
सवम पायऱ्या क्रमशः चढल्यावशवाय कोणाला वह सपंावदता ंयावयाची नाहीं. म्हणनू तो वृषपवा. 

 
आत्मदशमन ही बवैजक (organic) ववकासाची पविणवत आहे, ती खवनजिचना (inorganic) नाहीं. 

हें आत्मज्ञान-पयमवसायी धममजीवनाबाबत मात्र खिें आहे. प्रत्यक्ष आत्मज्ञान हें जागिणवत वा 
भ्रास्न्तवनवृवत्तवत तात्कावलक (instantaneous) आहे, क्रवमक नाहीं. 

 
२६०. िृषोदर 

 
वृषः धममः उदिे यस्य सः वृषोदिः । य याच्या उदिीं वृष म्हणजे धमम वाढत आहे तो वृषोदि पिमात्मा 

होय. जलोदि मेघ जलवृवष्ट कितो, वृषोदि पिमात्मा भकु्तीमुक्तीची वृवष्ट किणािा वृष म्हणजे धमम प्रसवतो. 
सवम धमम त्याच्याच पोटीं जन्मले आहेत. उदि म्हणजे नुसतें पोट नव्हे, ति उदि म्हणजे जन्मस्थान, 
जन्महेतु. सोदि म्हणजे य याचंें उदि अथात जन्मकािण म्हणजे जननी-जनक समान आहेत ते. तदनुसाि 
वृषोदि म्हणजे वृषाचें धमाचें उदि म्हणजे उत्पवत्त स्थान असलेला पिमात्मा होय. अशा प्रकािें वृषोदि हा 
समास बहुव्रीवह हकवा तत्पुरुष वह मानता ंयेईल. अथांत तादृश फिक नाहीं. 

 
सवचत्य हें धमाचें स्वरूप आहे. एकच पुरुष पतु्र पवत वपता गुरु स्वामी िाजा या नात्यानें वगेवगेळा 

वागत असतो. त्या त्या नात्यानें त्याला जें वागणें योग्य तो त्याचा धमम होतो. अथात सवमत्र सवचत्य पाळणें हा 
त्याचा धमम झाला. या सवम प्रसंगातं तो वभि वभि भवूमका अंगीकिीत असतो, तथावप त्याची मूल भवूमका 
त्याला ववसिता ं कामा नये. ती त्याची मूल भवूमका कोणती? मानव ही का त्याची मूल भवूमका? 
मानवव्यवहािापुिती ती आहे असें म्हणता ंयेईल. पिंतु वास्तववक मूल भवूमका त्याची आहे आत्म्याची. तो 
आत्मा आहे. कोणत्या वह प्रकािें त्यानें त्या भवूमकेशीं अवतचाि किता ंकामा नये, बेईमान होता ंकामा नये. 
असा जो पुरुष आत्मवनि झाला तो मग दुसऱ्या कोणत्यावह धमाचा बाधंला िाहत नाहीं. भागवतातं 
म्हटल्याप्रमाणें :— 

 
“तो देिता णपतर िा ऋणष आप्त भूतें, 
ह्याुंिंा न सेिक नृपा न ऋिी असे तो । 
सिात्मना शरि जो िंरिाुंस गेला, 
साुंडून सिथ शरिप्रद श्रीहरीच्या ॥” 
 

२६१. िधथन 
 
वधमन म्हणजे वाढववणािा. ही जीवाजीव समस्त सवृष्ट, हें सवमतोनन्त ववश्व कोण वाढवतो आहे? 

पिमात्मा. पिमात्मा नाना नामरूपें घेऊन सृष्टींचा सािखा गुणाकाि किीत चालला आहे. सोन्याचे असंख्य 
दागदावगने घडत आहेत, वाढत आहेत. आवण सोनेंच ते घडवीत आवण वाढवीत आहे. तृण गुल्म लतौषवध 
वृक्षवनस्पवतरूप ही समस्त उद् वभत सृवष्ट मतृ कण वाढवीत असतो. तसा तो पिमात्मा वचत कण या 
सवाियममय आवण सवमतोनन्तरूप सृष्टीला वाढवीत आहे. तें ववश्ववटोदि वचद् बीज या ससंािवृक्षाला 
वाढवाढ वाढवीत चाललें  आहे. 
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वधमवक म्हणजे वाढी वा सुताि. तो जसा एकाच लाकंडातूंन नाना ववसिे तासून काढतो तसा 
पिमात्मा हा हे ववश्वरूप ववसिे वाढत म्हणजे घडत आहे. म्हणून तो वधमन म्हणजे वाढी म्हटला आहे. दोन्ही 
शब्दातं एकच वध्म धातु आहे आवण त्याचा अथम वह एकच आहे. वस्तुतः लाकूंड वा उत्पादन वाढतें पण वाढत 
नाहीं. तें जेवढेंचें तेवढेंच िाहतें पण वाढतें तें नामरूप होय. नवीन आकाि नवीन नावं तयाि होतें. नागंि, 
वखि, डविा, जंू, चाक, वशवळ, बाहुला, बाहुली इत्यावद. पिमात्मा वह तसाच उपादानभतू आत्मतत्त्वाचींच 
नाना रूपें आवण नामें तासून तयाि किीत चालला आहे. म्हणून तो वधमन म्हणजे वाढी म्हणावयाचा. 

 
अशा प्रकािें वध्म म्हणजे वाढणें, वाढवणें आवण घडणें या दोन्ही अथांनीं पिमात्मा हा वधमन आहे. 
 

२६२. िधथमान 
 
वधमन म्हणजे वाढवणािा, ति वधममान म्हणजे वाढणािा. वाढवला जाणािा. ववष्णसुहस्रातं नामाचं्या 

अनेक जोड्या आलेल्या आहेत. त्या साम्य वैषम्य वविोध पूिण कायमकािण इत्यावद नाना भाव लक्षनू 
आलेल्या आहेत. सदि वधमन आवण वधममान ही जोडी वह तशीच आहे. इथें कायमकािण भाव लवक्षत होतो. 
कािण रूपानें पिमात्मा वधमन आहे ति कायम रूपानें तो वधममान ससंाि आहे. 

 
वस्तुतः ब्रह्मातं वाढघट काहंींच होत नाहीं. तें कूटस्थ आहे. पिंतु संसािधमाचा आिोप त्यावि होतो 

आवण तें वाढतें वा वाढवतें म्हटलें  जातें. िज्जवूि सपाचा आिोप होतो आवण मग ती वस्तु मनोहि वा भयंकि 
म्हणून नाना धमांनीं युक्त सबंोवधली जाते. पिंतु वस्तुतः ती त्या बऱ्या वाईट कोणत्याही धमाच्या आिोपातूंन 
मुक्त आहे. कािण ते सवम गुणधमम पिकीय आहेत. 

 
या नामरूपात्मक जगाला ब्रह्माचा पविणाम मानायचें का वववतम हा जवटल म्हणा कीं कुवटल म्हणा 

प्रश्नच आहे. त्याचें उत्ति देता ं येत नाहीं. पण हा अनाख्येय संबधं चतुि लोक सुवणमकंकणवत वववतमरूप 
आहे असें म्हणतात. सिाफाला तें वनिाकाि सोनें आहे १००० रुपये तोळा हकमतीचें आवण अलंकािाचा सोस 
किणाऱ्या माणसाला तेंच सोन्याचें अमूल्य किभषूण आहे. आकाि वमर्थया म्हणावा ति वनिाकाि सोन्यानें 
मनगट भषूववता ंयेत नाहीं आवण कोणा शायलाक सिाफाला आकािाला धक्का न लावता ंआपलें  सोनें वसूल 
करून घेऊन जायची पिवानगी वदली ति त्याची काहंीं मात्रा चालत नाहीं. 

 
कायमरूपानें संसाि म्हणून पिमात्मा वधममान आहे तसा कािण रूपानें ब्रह्म म्हणनू वह तो वधममान 

म्हणता ंयेईल. कािण य याला जन्म नाहीं तोच खिोखि वाढता आहे म्हटलें  पावहजे. य याला जन्म आहे तो 
ति प्रवतक्षणीं घटतच असतो. 

 
बुद्धानें वसद्धाथम ति महावीिानें वधममान हें नाम धािण करून त्या नामाचें भाष्य आपल्या जीवनानें 

केलें  आहे. 
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२६३. णिणिक्त 
 
ववववक्त म्हणजे वगेळा अवलप्त. पिमात्मा हा संसािाच्या घडामोडीपासून कोलाहलापासून पाि दूि 

अवलप्त अस्पृष्ट असा शातं वशव अदै्वत आहे. तो एकवट एकला आहे. सगाचा उपसगम वतथें नाहीं अदै्वताचें 
एकान्त साम्राय य आहे वतथें. 

 
ज्ञानदेवानें ह्याच ववववक्त दशचेें वणमन “काटं्याच्या अणीवि वसले तीन गावं, दोन ओसाड एक 

वसेवच ना” इत्यावद भारूडातं केलें  आहे. “जाणत्या बोध, नेणत्या ववनोद” अशी आहे ही भारूड-िचना. 
ज्ञानदेवाची सवमच िचना अशी उभय-सुखकि व सवमवहतकि आहे. त्यानंीं म्हटलेंच आहे “अध्यात्मशास्त्रीं इये 
। एक अंतिंग वच अवधकाविये । एरु लोक वाक् चातुयें । होईल सुवखया ॥” 

 
पिमात्मा ववववक्त प्रपंचोपशमस्वरूप असला तिी तो उपशम प्रपंचास पचवनू आहे. तो प्रपचंोपेक्षी 

आहे—जसा समुद्र नदीनद-वगे वजिवनू अचलप्रवति असतो तसा. “समुद्रीं जळचिा भय नुपजे । आवण 
जळचिीं नुबवगजे समुद्र जैसा ।” जलचि तिंगाचं्या योगें समुद्र क्षोभ पावत नाहीं आवण समुद्राच्या योगें 
जलचि तिंगानंा भय वाटत नाहीं. दोन्ही एकमेकातं ओतप्रोत एकमय होऊन िाहतात. “अववभक्तं 
ववभक्तेषु” असें तें पिमेश्विी ववववक्तत्व आहे. 

 
आितथ-बुदबुद-तरुंगमयान् णिकारान् । 
धि ेजलुं  सणललमेि णह तत् समग्रम्  ॥ 
 
आवतम-बुदबुद-तिंगावद ववकािानंीं पाण्याचें पाणीपण जिावह मोडत नाहीं. ती जशी सवलल-लीला 

आहे तशी ववश्व ही सलील-लीला आहे. वतच्यायोगें त्याचें ववववक्तत्व मोडत नाहीं. 
 

२६४. श्रुणतसागर 
 
सागि म्हणजे जलवध हा जसा जलौघमात्राचा वनवध आहे, पिमायन आहे, तसा पिमात्मा हा 

श्रुवतमात्राचें सवम वदेान्तवचनाचंें, पयमवसान आहे, म्हणून तो श्रुवतसागि होय. म्हटलेंच आहे : “सवे वदेा यत 
पदं आमनस्न्त” सवम वदेाचंें वन वदेान्तवचनाचंें तात्पयम ब्रह्म आहे. ब्रह्मापाशीं येऊन तीं वविाम पावतात. 

 
ब्रह्म वा पिमात्मा हा सवम वदेाचंें पिम आवण चिम गन्तव्य आहे, तसा तो सवम वदेाचंें उद् गमस्थान वह 

आहे. सवम जलवाह मेघ जसे समुद्रोत्थ आहेत तसे सवम वदे, सवम वदेान्त पिमात्म्यापासून उत्पि झाले 
आहेत. म्हटलेंच आहे : “मत तः स्मृवति  ज्ञानं अपोहनं च.” सवम शास्त्रज्ञान, सवम ववज्ञान, आवण सवम 
सशंयच्छेदी गुरुमुखी ज्ञान हीं सवम ज्ञानें पिमेश्विापासूनच स्फुिलेलीं आवण लाभलेलीं आहेत. त्यामुळेंवह 
त्याला श्रवुतसागि म्हणावयाचें. 

 
श्रुवत म्हणजे अपौरुषेय ज्ञान. तें ज्ञान म्हणजे सामान्य लौवकक ज्ञान नव्हे. त्याचा सागि 

पिमात्म्याहून वगेळा दुसिा कोण होऊं शकेल? पिमात्मा सवमच ज्ञानाचंा सागि आहे. पिंतु त्याला 
श्रुवतसागि म्हणण्यातं ववशषे सवचत्य आहे. पौरुषेय ज्ञान म्हणजे कामोपहत-वचत्त देहबद्ध अल्पज्ञ जीवाचें 
भ्रातं शबल ज्ञान. अपौरुषेय ज्ञान म्हणजे वनरुपावध वनत्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पिमात्म्याचें वनखळ वनभ्रान्त 
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अनन्त ज्ञान. वनखळ ज्ञानाचा हबदु म्हणजे मुक्त पुरुष आवण हसधु म्हणजे पिमात्मा आवण म्हणून तोच 
श्रुवतसागि होय. 

 
२६५. सुभुज 

 
सु सुिु शोभनाः भजुाः यस्य सः सुभजुः य याचे भजु म्हणजे बाहु चागंले (समथम) आहेत तो सुभजु 

होय. सु म्हणजे चागंले. पण चागंले म्हणजे तिी काय? ति चागंले म्हणजे पूणम समथम. हें पूणम सामर्थयम 
गुणानंीं आवण संख्येनें वसद्ध होतें. पिमात्म्याचे बाहु अनंत गुणयुक्त आवण संख्येनें वह अनंत आहेत. म्हणनू तो 
सुभजु म्हणावयाचा. ‘सहस्रशीषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात’ या पुरुषसूक्तातं बाहंूचा उल्लखे नाहीं जिी 
‘सहस्रशीषा—सहस्रपात’ हा साद्यन्त उल्लखे सवावयववाची समजावयाचा आहे. सहस्राशः हें पद मधल्या 
सवम अवयवाचंें वाचक समजावयाचें. पिमात्मा “अनन्तबाहूदिवक्त्रनेत्र” म्हणून गीतेनें त्याचेंच उपबृहण 
केलें  आहे. भजु पालने” वरूनच भजु शब्द आला आहे. अथात भजु म्हणजे पालक िक्षक होय. वक्षवतभजु 
म्हणजे पृर्थवीपालक, लोकिक्षक होय, लोकभक्षक नव्हे. भजु भोजने भक्षणे” हा अथम इथें नाहीं. अनन्त 
हस्तानंीं पिमात्मा ववश्वाचें िक्षण किीत आहे. म्हणून िात्रीं हाडवैऱ्यानंा वह झोप घेता ं येते. अवहनकुल, 
काकोलूक, कविहवि सगळे जे वनहित झोपतात ते त्याच्या भजुबळाश्रयेानेंच होय. पालनाच्या अनुषंगानें 
दुष्टदमन वह किावें लागतें. तें वह पालनच म्हणावयाचें. िाजा वक्षतीचें पालन असेंच किीत असतो. तो दुष्टाचंें 
दमन करून धममवनिाचंें पालन किीत असतो. वनग्रहानुग्रह वमळून पालन होतें म्हणून पिमात्मा वद्वभजु. एका 
हातातं असुिवनग्रहकािी गदा ति दुसऱ्या हातातं सुिानुग्रहकािी चक्र त्यानें धािण केलें  आहे. चतुभुमज, 
अष्टभजु हीं सवम समसंख्या-घवटत बहुभजु नामें, वद्वगुवणतसंख्यक म्हणून वद्वभजुच समजावयाचीं. 
वनग्रहानुग्रहरूपच तीं आहेत. वद्वभजु म्हणजे समभजु म्हणजे सु-भजु. 

 
२६६. दुर  धर 

 
पािा वचमटींत धिता ं येत नाहीं. तो फुटफुटून वनसटतो. तसें पिमात्मतत्त्व हें वाङ्मनोबदु्धीच्या 

पकडींत सापंडत नाहीं. मुवश्कलीनेंच त्याचें आकलन होतें. मुवश्कलीनेंच त्याचें वणमन होतें, म्हणून तो 
पिमात्मा दुि  धि होय. ही दुि  धिताच उपवनषदें आवण गीता यानंीं नाना पिीनें वर्णणली आहे : 

 
(१) आश्चयो िक्ता कुशलो ऽस्य लब्धा 
 
(२) आश्चयथित् पश्यणत कश  णिंदेनुं 

आश्चयथित् िदणत तरै्ि िंातयः। 
आश्चयथिच् िैंनमतयः शृिोणत 
श्रुत्िाप्येनुं िेद न िैंि कश  णिंत् ॥ 

 
योगी ध्यानावस्स्थत होऊन तद् गतेन मनसा पिमात्म्याला हृदयस्थ पाहतात. पिंतु ध्यानमागानें 

त्याला अशा प्रकािें स्वाधीन किणें कवठण आहे. म्हणून तो दुि  धि होय. ही अव्यक्त अक्षिोपासना कवठण 
आहे. म्हणून कोणी व्यक्त सगुण साकािाची उपासना करून त्याला धरंू पाहतात. पण वतथें वह तो 
अवतसुलभ काहंीं नाहीं. पिमेश्विाववषयीं तें पे्रम, तो वजव्हाळा ति उत्पि झाला पावहजे ना? वनिोधाचा आवण 
भक्तीचा वह मागम अवघड म्हणून वकत्येक ववचािाचा ज्ञानमागम अंगीकितात. ते ‘तत त्वमवस’ महावाक्याचा 
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खल करून त्याला गाठंूं पाहतात. ववचािानें सोलसोलून तत्त्व हस्तगत केलें  पण त्याचा प्रत्यय बाणला 
पावहजे ना? तें कसें व्हायचे? सािाशं, कोणत्या वह यत्नानें तो वश होत नाहीं. ति ‘यमेव एष वृणुते तेन 
लभ्यः’ य यावि तो अनुग्रह कितो त्यालाच तो लाभतो. म्हणून तो दुि  धि म्हटला आहे. 

 
२६७. िाग् मी 

 
वाचाल म्हणजे वायफळ बोलणािा, बडबड्या. वाग् मी म्हणजे वृथा न बोलणािा, वसद्धवाक्. य याचा 

शब्द व्यथम असत नाहीं तो वाग् मी होय. “िाजा बोले दळ हाले, वमया बोले दाढी हाले” अशी म्हण आहे. 
िाजाज्ञा जशी कधीं वाया ंजात नाहीं तसा य याचा प्रत्येक शब्द अमोघ असतो तो वाग् मी होय. िामबाण जसा 
लक्ष्यवधे करून कृतकायमच व्हायचा तसा त्याचा प्रत्येक शब्द इष्ट कायम करूनच िहायचा. याचेंच नावं 
अमोघता. याचेंच नावं वाग् वमता. 

 
“गच्छतः स्खलनं क्वावप भवत्येव न संशयः” या न्यायानें जो बोलतो त्याचें बोलणें क्ववचत 

चुकायचेंच. पण य यानें मौनच घेतलें  त्याची चूक होण्याचा, त्याचा बोल फोल होण्याचा संभवच उिला नाहीं. 
पिमात्मा हा तसा वाग् मी आहे. तो मुळीं बोलतच नाहीं. तो सवांति  यामी सवमसाक्षी अशब्दच सवम कायम 
किवनू घेतो. अभमक न बोलताचं सवम आज्ञा किीत असतें आवण त्याचंी अंमलबजावणी वह तत्पितेनें होत 
असते. त्याहून अवधक समथम बोल कोणते? पिमात्मा हा तसा वाग् मी आहे. 

 
अथम-प्रकाशन हें शब्दाचें कायम आहे. तें शब्दापेक्षा ंअशब्दच अवधक समथमपणें कितो. शब्द समजास 

तसा गैिसमजास वह कािण होतो. म्हणून तो असमथम होय. बिें, नाना अथम प्रकट किणें हें जि शब्दाचें वैभव 
मानलें  ति तें मौनातं वजतकें  आहे वततकें  काहंीं शब्दातं असूं शकत नाहीं. मौनं सवाथमसाधनम्. म्हणून त्या वह 
दृष्टीनें अशब्दच वीयमवत ति आहे. असा उभयथा वह पिमात्मा हा वाग् मी होय. 

 
वदेासािखी वाणी त्यानें वनर्णमली म्हणनू वह तो वाग् मी. 
 

२६८. महेतद्र 
 
नागेन्द्र म्हणजे अधिलोक-नाथ, निेन्द्र म्हणजे मध्यलोक-नाथ आवण सुिेन्द्र म्हणजे ऊध्वमलोक-

नाथ. पण या वतहींचा वह नाथ कोण? ति तो पिमात्मा. म्हणून तो महेन्द्र म्हणावयाचा. महेन्द्र म्हणजे 
तै्रलोक्य-नाथ, ववश्व-नाथ. 

 
जलचिाचंा स्वामी वरुण होय. भचूिाचंा स्वामी यम होय. खेचिाचंा स्वामी इन्द्र होय. या वतन्ही त्या 

त्या लोकाचं्या व प्रजाचं्या अवभमानी देवता होत. “झषाणा ं मकििास्स्म”, “मृगाणा ं च मृगेन्द्रोऽहम्”, 
“वैनतेयि पवक्षणाम्” य या मकि, मवहष आवण गरुड याचंा ववभवूत म्हणून गौिव केला आहे तीं त्या देवताचंीं 
लाछंनें होत. वरुण हा मकि-ध्वज, यम हा मवहष-ध्वज आवण इन्द्र हा गरुड-ध्वज होय. पण महेन्द्र या 
वतहींचा वह स्वामी. त्याचें लानं्छन, त्याचें ध्वजवचह्न, कोणतें? ति या वतहींना एकवटून बनलेला मकिमुख 
सपक्ष मवहष उफम  हसह म्हणजे डॅ्रगन होय. आपल्या पुिाणातं या अद् भतु सत्त्वाचा समावेंश करून घेतला 
पावहजे. 
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आपल्या ठाईं हे तीन लोक, हीं तीन दैवतें देह, प्राण आवण मन ह्या तीन रूपानंीं नादंत आहेत. याचंा 
जो स्वामी तो सवेश्वि पिमात्मा महेन्द्र होय. 

 
असें हें अवधभतू, अवधदैव आवण अवध-आत्म आहे. प्रह लादानें त्या हृदयस्थ महेन्द्राचें असें नमन 

केलें  आहे : 
 
“योऽततः प्रणिश्य मम िािंणममाुं प्रसुप्ताुं 
सुंजीियत्यणखलशन्क्तधरः स्िधा्ा । 
अतयाुंश्च हस्तिंरि-श्रिित्िगादीन् 
प्रािान् नमो भगिते पुरुषाय तुभ्यम्  ॥” 
 

२६९. िसुद 
 
वजथें तुमचें धन वतथें तुमचें मन. वजथें मन असें गंुतून िाहतें, वसवत करून िाहतें, तें धन म्हणजे वसु 

होय. त्यामुळेंच त्याला वसु हें नाम. लहानपणीं मुलाला शखंहशपलेच वकमती वाटतात आवण तो त्याचंा 
संग्रह कितो. अथात तें त्याचें धन असतें. पण पुढें त्याला तीं काचंखंडें तुच्छ वाटतात आवण मग तीं तो 
फेकून देतो आवण सोनें नाणें गोळा करंू लागतो. कोणी तीं तुच्छ समजून त्याचंा त्याग कितो आवण कीर्णत 
वमळवू ं लागतो. कोणी वविक्त पैसाअडका आवण नावंलौवकक याचं्या उद् भ्रातं आवण अशातं जीवनापेक्षा ं
स्वस्थ आवण शातं साधु जीवनाची महती ओळखून त्यातं िमतो. अशा प्रकािें जीवाचें धन सािखें बदलत 
जातें आवण त्या त्या धनातं त्याचें मन वसत असतें. जीवाचा हा नवनवा अवभलाष तो पिमात्मा पुिवीत 
असतो म्हणून तो वसु-द, वसु देणािा, म्हणावयाचा. पिमात्मा हा अवभलवषत-वचन्तामवण आहे. तो य या त्या 
जीवाला त्याचें त्याचें अवभलवषत पुिवीत असतो. तो “चींटी को कन कन का, हाथी को मन का देननहािा” 
प्रभ ुआहे. त्या जगाच्या माउलीला सवम मुलें  सािखीं आहेत. त्याचंें कोड ती सािख्याच वजव्हाळयानें पुिवीत 
असते. ती बाळाला खुळखुळा देते. बाळयाला माळा देते आवण बाळाजीला ताळा देते आवण त्याची वकल्ली. 
वतला पोि थोि सवम सािखे. सवांचें आतम ती पुिववते. पिमात्मा महाकवीप्रमाणें ओळखतो कीं 

 
“िैराग्ये सुंिंरत्येको नीतौ भ्रमणत िंापरः । 
शृङ गारे रमते कणश्चद् भुणि भेदाः परस्परम्  ॥” 
 
आवण तदनुसाि तो सवांची आवड पुिवीत असतो. “आवडीचें दान देतो नािायण.” म्हणून तो 

वसुद. 
 

२७०. िसु 
 
“वसुः अन्तविक्षसद्” अन्तविक्षातं जो आसीन आहे तो सूयम वसु होय. त्याच्यातं हें सवम ववश्व वसलें  

आहे आवण तो या ववश्वातं वसला आहे. म्हणून तो वसु. 
 
आम्ही सूयममालेंतील एका ग्रहाचे वनवासी. त्यामुळें  तो सूयम आमच्या जीवनाचा स्वामी आहे. तोच 

आमचा चिाचिाचंा उपजीव्य होय. म्हणनू तोच आमचा वसु. य या द्रव्याच्या बळावि जीव आपली 



 

अनुक्रमणिका 

उपजीववका कितो तें द्रव्य त्याचें वसु म्हणावयाचें. सूयम हा तसा आमचा वसु आहे. पिंतु सूयम वह आपल्या 
ग्रहमालेसकट य या तेजाची प्रदवक्षणा कितो आहे तें तेजच वस्तुतः खिें वसु म्हणावयाचें. आवण असें तें तेज 
सूयासकट आपल्या सवांच्या अन्तयामातं वविाजमान आहे. तो जो आपला अन्तयाम तोच अन्तविक्ष होय 
आवण त्यातं वनत्य वविाजमान, वनत्य आसीन जें तेज, जें स्फुिद् रूप आत्मतत्त्व, तेंच आमचें, आमच्या 
पृर्थवीचें, पृर्थवी य याच्या ग्रहमालेंतील एक ग्रह आहे त्या सूयाचें गौिवामुळें  वनयन्तृ आहे. म्हणून वस्तुतः तेंच 
एक वसु म्हणावयाचें. 

 
वसु म्हणजे वसणािा, स्स्थि िाहणािा. पिमात्मा तेवढा वसु म्हणजे स्स्थि िाहणािा असून बाकीचे 

सािे वफिणािे आहे. मेढ स्स्थि िाहते आवण गुिाचंी पातं चालत िाहते. तसें ह्या ववश्वातं मेढीप्रमाणें रुव 
म्हणजे वसु एक पिमात्मा असून त्याच्या भोंवती हें सािें ववश्व भ्रमत आहे. 

 
अशा प्रकािें वनवास किणािा, उपजीव्य असणािा आवण स्स्थि अचल िाहणािा म्हणनू पिमात्मा हा 

वसु म्हटला. त्याचा प्रवतवनवधभतू, सूयम आवण त्याचेंवह प्रवतवनवधभतू सुवणम वसु शब्दानें शस्ब्दत होते. पिंतु 
पिम वसु ति तो एक पिमात्माच होय. 

 
२७१. नैकरूप 

 
जगातं आपण नाना रुपें पहात आहोंत. तीं सवम वगेवगळया पुरुषाचीं मावनलीं ति जगातं नानात्व 

मानावें लागेल. आवण वजथें नानात्व आलें  वतथें भय आलें . स्वावमत्वासाठीं दोन कुते्र भाडंतात, दोन वभक्षकु 
भाडंतात, दोन िाजे भाडंतात. पण वजथें दुसिा नाहींच वतथें भय कुणाचें? “तत्र को मोहः कः शोकः एकत्व ं
अनुपश्यतः” वतथें सवम वनि  दं्वद! जग हें तसें वनि  दं्वद आहे, आत्मरूप आहे हें जो ओळखतो त्याचें भय जातें. 
जो वद्वतीयाची कल्पना कितो, त्याच्या मानगुटीस मात्र भतू बसतें. जग जि आत्मरूप आहे ति जगातं 
वदसणािे नानात्व, हीं नाना रूपें त्या पिमात्म्याचींच होत, दुसऱ्या कुणाचीं नाहींत हें ओघानेच आलें . तो 
नैकरूप आहे, कािण नैकता आम्ही प्रत्यक्षच पाहत आहों आवण एका पिमात्म्यावाचंनू दुसिा कोणी पुरुष 
इथें नाहीं, हें वह आम्हीं ओळखून आहों. बहुरूप्याच्या खेळातं बहुरूपी एकदा ंपुरूषाचें सोंग आणतो एकदा ं
स्त्रीचें, एकदा ंबाल होतो एकदा ंवृद्ध, एकदा ंवभकािी एकदा श्रीमंत. हीं सगळीं त्या एकाचींच रूपें असतात. 
म्हणून त्याला आपण बहुरूपी म्हणतों. तसा पिमात्मा हा एकसमयावच्छेदें करून असखं्य रूपें धािण करून 
नटला आहे. त्याचें हें बहुरूपत्व नैकरूपत्व म्हणजे सवाियममय ववश्व आहे. य याला हें ववश्वरूपदशमन झालें  
तो समबुवद्ध होतो. त्याला मग हा पुरुष ही स्त्री, हा बाल हा वृद्ध, हा धनी हा दविद्र, हा पुण्यवान् हा पापी 
असा कसला वह भेद उित नाहीं. सवमत्र तो एक पिमात्माच वविाजमान आहे असें पाहतो. 

 
य याला देवाचें हें नैकरूपदशमन झालें  तो मग ववष्णु, वशव, शस्क्त, गणेश वा सूयम हेंच एक तेवढें 

देवाचें रूप असा ग्रह आवण आग्रह सोडून देतो. त्याला सवमत्र देवाचा सुकाळ होतो. 
 

२७२. बृहद् रूप 
 
बृहत म्हणजे ववशाल. य याचें रूप ववशाल होत जाणािें आहे तो बृहद् रूप होय. आकाशवत. आकाश 

वक्षवतजाला टेकलें  आहे, वतथपयंत आकाश पसिलें  आहे, असें पाहणािाला वाटतें. त्या वक्षवतजाजवळ 
जाऊन पाहंू लागावें ति वततकें च आणखी पढुें सिकलेलें  वदसतें. अशा प्रकािें तें सािखें वाढत जातें, 
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ववस्ताितच जातें. त्याची इयत्ता हातीं लागत नाहीं. असें जें ब्रह्म तें बृहद् रूप होय. आवण त्याची छाया 
असलेलें  हें जग वह तसेंच बहृद् रूप म्हणावयाचें. बृहताचें सािेंच बृहत. त्याचें नाम बहृत, त्याचें रूप बृहत, 
त्याचें कमम बृहत, त्याची छाया वह बृहत. म्हणनूच तें बृहद् रूप म्हणावयाचें. य याची इयत्ता आपल्याला सागंता ं
येत नाहीं त्याला आपण मोठें म्हणतों. एखाद्या वस्तूची इयत्ता सागंता ंआली ति ती वस्तु मयावदतच म्हणावी 
लागेल. मग ती वस्तु वकती का मोठी असेना! पिमात्मा हा केवढा मोठा आहे हें सागंता ं येणें शक्य नाहीं 
एवढा मोठा तो आहे. तें सागंण्यासाठींच ही सहस्राची वटवट आहे. सहस्र वटवट करून आवण शवेटीं 
आपली वटवट बंद करून एकच गोष्ट सागंतें आवण ती ही कीं तो पिमात्मा मोठा आहे, खूप मोठा आहे. खूप 
खूप मोठ ठा आहे. इसापाची बेडकी आवण वतचें वपल्लूं याचंी गोष्ट इथें आठवते. चित चित डबक्याजवळ 
आलेला एक बैल बेडकीच्या वपलाला वदसतो. त्यानें तो प्राणी पवहल्यानेंच पावहलेला असतो. तो आपल्या 
आईला सागंतो कीं एक भला मोठा प्राणी आला होता. आई त्याला आपलें  पोट फुगफुगवनू ‘एवढा मोठा!’ 
‘एवढा मोठा!’ म्हणून ववचािते आवण तें वपल्लूं आणखी खूप मोठ ठा म्हणत जातें. शवेटीं त्या प्रयत्नातं बेडकी 
पोट फुटून मिते. श्रदे्धचें वपल्लूं वाणी मातेला ईश्विाचें मवहमान, त्याचें बृहद् रूप वदसल्याचें सागंते आवण 
वाणी माता तोंड फाटेपयंत वणमन करून त्याची इयत्ता सागंूं जाते. पविणाम व्हायचा तोच होतो. 

 
२७३. णशणप-णिष्ट 

 
णशणपः पशुः, तन्स्मन् णिष्टः प्रणतणितः धमथः यज्ञः 
 
वशवप-ववष्ट म्हणजे वशपींत वशिलेला. पण वशवप म्हणजे काय? वशवप म्हणजे वकिण, वशवप म्हणजे 

पाणी, वशवप म्हणजे त्वचा. पण ह्यापंकैीं एक वह अथम मनास येत नाहीं माझ्या. वशवप म्हणजे वशवब वा वशवबका 
असा अथम घ्यावा. वशवपववष्ट म्हणजे मेण्यातं बसलेला. पिमात्मा हा प्रकट नाहीं. तो गुहाशय आहे. 
“गूढमनुप्रववष्ट” आहे. तैल वतळातं आहे, वरून वदसत नाहींच, पण तीळ फोडला तिी वह तें वदसत नाहीं. 
पिंतु वैज्ञावनक प्रवक्रयेनें वपळून त्यातंील तेल प्रकट किता ं येतें. पिमात्मा वह तसाच सवांच्या अतंयामातं 
व्याप्त आहे, आववष्ट आहे. वरून तो वदसत नाहींच, पण अंतयाम फोडला तिी नािळाच्या डोलासािखा वा 
बदामाच्या बीसािखा तो हातीं लागत नाहीं. तो ति “सत्येन लभ्यस् तपसा ह्यषे आत्मा, सम्यग्-ज्ञानेन 
ब्रह्मचयेण वनत्यम् । अन्तःशिीिे य योवतममयो वह शुभ्रो, यं पश्यस्न्त यतयः क्षीणदोषाः ॥” या उपवनषद्-वचनातं 
म्हटल्याप्रमाणें सत्याच्या तपानें लाभतो. स्वान्तःपुिातं स्वमवहमावृत असलेली आत्मसंुदिी त्याच्याच दृष्टीला 
पडते य याच्या गळयातं ती माळ घालते. आवण ती कोणाच्या गळयातं माळ घालते? ति जो कामरूप दुिासद 
शत्रूला ठाि करून ववजयी होतो त्याच्या, जो वनविच्छ होतो त्याच्या. “न मागे तयाची िमा होय दासी ।” 
अज्ञान-जवनत वासनामूलक देह-देहान्तिरूप अन्तिाय साधक सत्यदशमन-जवनत असंग वा अनासस्क्त-
मूलक देह-देहान्तिवनिोधरूप स्वास्र्थयानें दूि साितो तेव्हा ंतो वशवपववष्ट भेटतो. “तस्य एष आत्मा वववृणतेु 
तनंु स्वाम्.” 

 
वशवप म्हणजे वकिण असा अथम घेतल्यास वशवप-ववष्ट म्हणजे प्रभाववलमस्ण्डत. सूयम हा जसा सदैव 

वकिणमाली होय तसा पिमात्मा हा सदैव आपल्या आत्मतेजाच्या प्रभावळीनें मस्ण्डत असतो. म्हणून तो 
वशवपववष्ट. वशवपववष्ट म्हणजे खल्वाट, अथवा कुिी हे अथम ति इथें केवळ अप्रस्तुतच होत. दोन्ही त्वग् रुग्ण 
होत. वशवप म्हणजे कातड्याची म्यान असा अथम घेतल्यास म्यानेंत जसें खड् ग तसा जो देहकोशातं 
लपटलेला आहे तो देही आत्मा असा अथम होईल. वशवप म्हणजे जल असा अथम घेतल्यास पिमात्मा तहा 
जलस्थानीय अव्यक्तातं लपलेला आहे असा अथम. 
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२७४. प्रकाशन 
 
वशवपववष्ट आवण प्रकाशन ही जोडी वैधम्यानें जोडलेली आहे. वशवपववष्ट म्हणजे गूढ ति प्रकाशन 

म्हणजे प्रकट. प्रकट होणािा, प्रकट किणािा पिमात्मा हा कािणरूपानें गूढ असला तिी कायमरूपानें 
सािखा प्रकटतच आहे, प्रकाशतच आहे. बीज भवूमगत होऊन झाकलेलें  असलें  तिी तें अंकुि, पानें, फुलें , 
फळें याचं्यायोगें फाकंलेलेंच नाहीं का? बीजरूपानें झाकंलेलें  आवण वृक्षरूपानें फाकंलेलें . दोन्ही प्रकािें 
त्याचें वणमन होईल. आवण पिस्पिववरुद्ध वदसलें  तिी तें अगदीं यथाथम होईल. तसेंच ह्या पिमात्म्याचें आहे. 
तो कािणरूपानें वशवपववष्ट आहे, गूढ आहे. ति कायमरूपानें तो प्रकट आहे, प्रकाशन आहे. कायम हें सदैव 
कािणालाच प्रकट किीत असतें. पण इथें ति कायमकािण एक पिमात्मा आहे. तो गूढ आपल्या आपल्या 
गूढति शक्तींचा शोध घेत त्याचंें प्रकाशन किीत चालला आहे. वकती वह प्रकाशन केलें  तिी गूढ य याअथीं 
वशल्लकच िाहतें त्याअथीं तो सदैव वशवपववष्टच आहे. अव्यक्ताच्या सपंुटातं गुप्तच आहे. पण त्याचबिोबि तो 
व्यक्त वह आहे. एखादा अट टल चोि असतो तो लपणातं जाऊन लपून बसत नाहीं, ति सावासािखा सवमत्र 
वावित िाहतों. त्यामुळें  लपणातं शोध घेऊन त्याचा शोध लागत नाहीं. जो सदैव तुमच्याजवळच वावित 
असतो आवण वतथेंच मात्र तुम्ही त्याला पाहत नाहीं. पिमात्मा हा तसा अट्टल चोि आहे. तो प्रकटून 
लपलेला आहे, लपून लपलेला नाहीं. तो जसजसा प्रकटत जातो तसतसा लपत असतो आवण लपलपून 
प्रकटत असतो. आता ंह्याला काय म्हणायचें तें तुम्ही पहा. शोधा म्हणून तो लपतो, लपून तुम्हालंा तो 
आलपतो. ह्याला लपणें म्हणावें कीं प्रकटणें काहंीं कळत नाहीं. ‘समोि कीं पाठीमोिा न कळे । ठकवच 
पवडलें  कैसें?’ 

 
आता ंह्याला काय म्हणावें? झाकंलेलें  का ंफाकंलेलें? 
 

२७५. ओजस् तेजोदु्यणत-धर 
 
दु्यवत म्हणजे कावंत. हा शािीविक गुण आहे. तो माणसाच्या वणावि अवलंबनू नाहीं. एखादा गौिवणम 

पुरुष वनपाणी असूं शकेल ति एखादा कृष्णवणम वह पाणीदाि वदसून येईल. (प्रायः गौिवणम कावंतहीन ति 
कृष्णवणम कावंतमान् वदसून येतो.) ही कावंत केवळ आिोग्यावि अवलंबून नाहीं. ति व्यस्क्तमत्त्वावि आवण 
कौवलन्यावि म्हणजे जावतवतंपणावि वह अवलंबनू असते. देशावि वह म्हणता ंयेईल. 

 
तेज म्हणजे तडफदािपणा, अन्यायासवहष्णुता. स्वतः न्यायनीवतवनि आवण न्यायनीतीचा कैवािीच 

तेज प्रकट कितो. य याला धमाची, नीतीची चाड नाहीं तो मनुष्य क्लीब होय—मग तो हहसक असो कीं 
अहहसक असो. न्यायनीतीच्या प्रस्थापनेसाठीं, म्हणजेच धममिक्षणासाठीं जो वजवावि उदाि होतो तोच वीि 
होय—मग तो हहसक असो कीं अहहसक. धमाच्या पवित्राणातंच सवांचें पवित्राण आहे. म्हणनू धमाचें, 
म्हणजे सत्याचें, म्हणजेच न्यायनीतीचें िक्षण हा िाजधमम होय. िाजधमम म्हणजे िाजवत सवमश्रेि धमम. सवम 
धमांचा िाजाच असा धमम. हा काहंीं केवळ िाजाचंा म्हणजे क्षवत्रयाचंा धमम नव्हे. तें सत्यपालनाचें, 
धममिक्षणाचें कतमव्य प्रत्येक मानवाचा धमम आहे. तो जो पाळतो तो िाजाच होय. मग वणानें तो कोणी का 
असेना. असा जो धममगुरु िाजा तोच तेजस्वी होय. 

 
ओज म्हणजे सत्त्व, बल. सतीच्या ठाई,ं धममवनिाच्या ठाईं, सत्त्व असतें. त्या सत्त्वाच्या बळावि तो 

अस्ग्नवदव्य कितो. सत्त्वपिीक्षेंत उत्तीणम होतो. श्रद्धाबळसंपि पुरुष हनुमंताप्रमाणें संकटाचें सागि आवण 
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अडचणींचे डोंगि पाि कितो आवण कृतकायम होतो. म्हणनू म्हटलें  : ‘बलं वाव ववज्ञानाद् भयूः’ हें सत्त्व, हें 
श्रद्धाबळ सवम ज्ञानववज्ञानाहून विचढ आहे. हेंच ओज. उत्तिोत्ति हें पूवमपूवाचें कािण होय. य याच्या ठाई ं
ओज आहे त्याच्या ठाईं तेज येतें. आवण य याच्या ठाईं तेज आहे त्याच्या ठाईं दु्यवत प्रकाशते. आवण य या अथीं 
आत्मा हा सवाधाि आहे त्याअथीं तो ओजस्-तेजोदु्यवतधि म्हटला आहे. 

 
२७६. प्रकाशात्मा 

 
पिमात्मा हा प्रकाशात्मा म्हणजे प्रकाशस्वरूप आहे. पण हा प्रकाश भौवतक प्रकाश नव्हे. भौवतक 

प्रकाश जड आहे. तो आपल्याला स्वतःला जाणायला समथम नाहीं. त्याला जाणणािा जो वचत प्रकाश तोच 
खिा प्रकाश होय. म्हणून म्हटलें  आहे. 

 
यद् आणदत्य-गतुं तेजो जगद् भासयते ऽ णखलम्  । 
यच् िंुंद्रमणस यच् िंाग्नौ तत् तेजो णिणद्ध मामकम्  ॥ 
 
जड जडाला जाणूं शकत नाहीं म्हणून तें सािें चेतनाधीन होय, चेतन-पितंत्र होय. ववजेनें ववमानें 

गाड्या चालतात, शहिें प्रकावशत होतात, पण ववजेचें बटन वीज दाबत नाहीं. तें चेतनाधीन आहे. तसें हें 
सािें ववश्व चेतन पिमात्म्याच्या अधीन आहे. त्याचें केलेलें  आहे. त्यानें प्रकावशत केलेलें  आहे. कायममात्र 
कािणाच्या अधीन असतें. तसे हें ववश्व पिमात्मसते्तच्या अधीन आहे. आवण ती जी पिमात्म-सत्ता ती चेतन च 
असली पावहजे. कािण त्यावशवाय हें जडचेतन ववश्व तदधीन िाहंू शकत नाहीं. जड हें चेतनाधीन आवण 
चेतन हें स्वाधीन असतें. म्हणून कािणस्वरूप पिमात्मसत्ता ही चेतन आवण स्वतंत्र होय आवण तदधीन हें 
ववश्व अस्वतंत्र होय. 

 
अंधािातं माणसाला वदसत नाहीं. प्रकाशातं वदसतें. पण गडद अंधािातं वह िात्रींच्या मत्स्य, कच्छ, 

सपम, व्याघ्र वदवाभीतोलूक वदवसाप्रमाणें व्यवहाि किीत असतात. ते कोणत्या प्रकाशाच्या आधािें? तो 
प्रकाश वह सूक्ष्मति भौवतक प्रकाशच असतो असें जड ववज्ञानवादी म्हणतील. पण तें आपाततः खिें वदसलें  
तिी तसें नाहीं. स्थूल सूक्ष्म कोणत्यावह प्रकाशाचें ग्रहण किणािा नेत्र रूप प्रकाश चेतन आहे. त्यामुळेंच तें 
ग्रहण होतें. वशवाय नेत्रहीन कोणत्या प्रकाशाच्या आधािें चालतो? तो प्रकाश भौवतक नाहीं. महात्मा 
गाधंींच्या अन्त्रपुच्छाच्या शस्त्र-वक्रयेच्या वळेीं एकाएकीं सवम वदव ेगेले, पण शस्त्र-वचवकत्सकानें शस्त्रवक्रया पाि 
पाडली? कोणत्या प्रकाशाच्या आधािें? तो जो प्रकाश तो वचत प्रकाश होय. पिमात्मा तत-स्वरूप आहे. 

 
२७७. प्रतापन 

 
ववष्णुसहस्राचा उद् गाता भीष्म आवण वलवपकाि व्यास दोघेवह मुवन होते. त्याचं्या मौनवनःसतृ वाणींत 

त्याचं्या मनाचे मननाचे अंतःप्रवाह सूक्ष्म दृष्टीला वदसून येतात. नामाचंा क्रम कुठें सहज, कुठें सावभप्राय, 
असा वद्वववध वदसून येतो. वजथें एकानामापढुें दुसिें नाम का ंआलें  याचा काहंीं ववशषे हेतु सागंता येत नाहीं, 
वतथें तो सहज क्रम म्हणावयाचा आवण वजथें एखादा ववशषे हेतु दृष्टीस पडतो, वतथें तो क्रम सावभप्राय 
म्हणावयाचा. जो क्रम सावभप्राय नाहीं तो सहज असेल, जो सहज नसेल तो सावभप्राय असेल. वतसिा 
प्रकाि संभवत नाहीं. हें संभवनीय आहे, कीं एखाद्याला एखादा क्रम सावभप्राय वाटेल, ति दुसऱ्याला तो 
सहज. पिंतु तो त्यालावह दोहोपकैीं कोणतातिी एकच प्रतीत होईल. हेंवह संभवनीय कीं एकालाच तो 
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एकदा सावभप्राय वाटेल, ति अपिदा सहज. पण त्यालावह एका वळेीं एकच प्रतीवत होईल. जसा य याचा 
दृवष्टकोन तसें त्याला दशमन. अशी वस्तु ही अनेकदशमनकल्प आहे. म्हणून एकातंवादी न होता ंअनेकातंवादी 
व्हावें लागतें. ववष्णुसहस्र त्याचाच पाठ देत आहे. ववष्णसुहस्र म्हणजे एक कॅलेडस्कोपच आहे, वचत्रदशमनच 
आहे. पहावें तेव्हा ंनवें दशमन. कवव म्हणतो “प्रवतक्षण नवी च दे रुवच” मी म्हणतों “प्रतीक्षण नवीच दे रुवच.” 
असो. इथें या ववचािाचें प्रयोजन काय? प्रयोजन हेंच कीं प्रकाशात्मा ह्या नामानंति प्रतापन हें नाम आलें  
आहे आवण तें सावभप्राय आहे. प्रकाशात्मा म्हणजे तेजःस्वरूप. तेजाचे दोन वा दुहेिी आववभाव आहेत. एक 
प्रकाश आवण दुसिा ताप अथवा उष्णता. प्रकाशात्मा पदानंति लगेंच प्रतापन पद आलें  याचें कािण हेंच. 
तेजःस्वरूप पिमात्मा प्रकाश वह देतो आवण प्रताप वह (दाहक सष्ण्य वह) देतो. तो ज्ञानशस्क्तसंपि तसा 
कायमशस्क्तसपंि वह आहे. प्रकाश ही ज्ञानशस्क्त होय, प्रताप वा य वलन ही कायमशस्क्त होय. पिमात्म्याचें हें 
वद्वववध रूप प्रकाशात्मा आवण प्रतापन या दोन पदानंीं प्रदर्णशत केलें  आहे. भौवतक तसें आध्यास्त्मक तेजवह 
वद्वववध शस्क्तसंपि आहे. गीतेंत याच दोन आववभावानंा श्रीमत आवण ऊर्णजत म्हटलें  असून ही वद्वववध ववभवूत 
भगवत तेजाची आहे असें म्हटलें  आहे. 

 
२७८. ऋद्ध 

 
ऋद्ध म्हणजे समदृ्ध. पिमात्मा कशानें समृद्ध आहे? ऐश्वयम आवण श्री, धमम आवण यश, ज्ञान आवण 

वैिाग्य या ऋद्धींनीं तो समदृ्ध आहे. या षट संपत्तीलाच भग अशी संज्ञा असून ह्या भगानें जो वनत्य संपि 
पिमात्मा तो भगवान् म्हटला जातो. पिमात्मा हा सच् वचदानंदववग्रह आहे. ‘सत’ पासून ऐश्वयम आवण श्री, 
‘वचत’ पासून ज्ञान आवण वैिाग्य आवण ‘आनंद’ पासून धमम आवण यश हे भाव वद्वगुवणत झाले आहेत. 
त्यामुळेंच तो पिमात्मा ऋद्ध झाला आहे. वद्वगुवणत झाला आहे. भगवान् म्हटला गेला आहे. पिमात्म्याचे 
वजतके म्हणून गुण आहेत ते सािे ह्या वतहेिी मूळ भावातूंन अंकुिले आहेत. शम, दम, उपिवत, वतवतक्षा, 
समाधान आवण श्रद्धा ही साधकाची षट संपवत्त होय. वसद्धाची म्हणजे पिमात्म्याची षट संपवत्त भग म्हटली 
गेली ति साधकाची षट संपवत्त भाग्य म्हटली जावी. य यानें भगवान् भेटतो तें भाग्य म्हणावयाचें. पिंतु ही ति 
वस्तुतः वसद्धीची वसद्धता झाली. कािण ऋवद्ध म्हणजे ऐवहक सुखसमवृद्ध, आवण वसवद्ध म्हणजे मोक्षवसवद्ध 
होय. भगवान् हा दोहोंचा स्वामी आहे. म्हणूनच तो ‘भग’-वान् झाला. ऐश्वयम हें भगवतंाचें वनजस्व आहे, 
सवमस्व आहे. त्याचे धमम आवण श्री हें ऋवद्धमूल युगल एक अंग होय; ज्ञान आवण वैिाग्य वसवद्धमूल युगल 
दुसिें अंग होय. पवहलें  वामागं ति हें दुसिें दवक्षणागं म्हणावयाचें. यश हें उभयागं-पविपाकरूप फवलत होय. 
त्याची प्रभा होय. वृक्षरूपकानें बोलायचें ति भगवद् वृक्षाचा ऐश्वयम हा मलूस्कंध होय. धमम आवण ज्ञान ह्या 
शाखा होत. श्री आवण वैिाग्य हा पुष्पसंभाि होय. आवण यश हा जनमन मोहून टाकणािा सौिभ होय. आवण 
देहधािी जीवाचं्या दृष्टीनें ऋवद्धवसवद्ध असा ववभाग होतो, पिंतु वनि  गुण पिमात्म्याच्या दृष्टीनें दोन्ही एकच. 

 
२७९. स्पष्टाक्षर 

 
ॐकाि हा अस्पष्टाक्षि म्हणता ंयेईल. त्यातं अउम हे तीन, सवम वणांचे प्रवतवनवध, लपले आहेत. अ 

कंठ्य उ ओष्ठ्य आवण म् नावसक्य आहे. आवण हींच तीन स्थानें कंठ, ओि व नावसका आवदमध्यान्तवती 
असल्यामुळें  तीं सवम वणांचे प्रवतवनवध होतात. वाणीचीं हींच तीन पयमन्तस्थानें होत. त्यामुळें  तीं सवमवणांची 
आवण म्हणून वाणीची प्रवतवनवध म्हणावयाचीं. पण तीं ॐकािाच्या नामातं (उच्चािातं) आवद रूपातं 
(लेखनातं) अशीं बेमालूम एकवटलीं आहेत कीं तीं स्पष्ट वदसून येत नाहींत म्हणनू ॐकाि हा अस्पष्टाक्षि 
म्हणावयाचा. अउम स्वतंत्र ऐकायला येत नाहींत, तसें त्याचंें रूपवह वगेवगेळें  वदसत नाहीं. आद्य भाग ‘अ’ 
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चा द्योतक ति शुडंाकृवत भाग ‘उ’ चा द्योतक आहे आवण तािावंकत चदं्रकोि ‘म्’ चा द्योतक होय. पण तीं 
अक्षिें ॐकािातं बेमालूम एकवटलीं असल्यामुळें  ‘न रूपमस्येह तथोपलभ्यते’ ‘ह्याचें तसें रूप वदसे न येथें’ 
असें म्हणावें लागतें. ॐकाि हा जि अस्पष्टाक्षि म्हणावयाचा ति स्पष्टाक्षि कोण? सवम वणम आवण त्या 
वणांपासून वनमाण झालेलें  वाङ्मय हें स्पष्टाक्षि होय. सवम वाङ्मय हें भगवद् रूप होय. जसें समग्र वृक्षरूप 
म्हणजे दुसिें वतसिें काहंीं नसून ती बीजाचीच अवभव्यस्क्तमात्र होय. त्याप्रमाणें सवम वाङ्मय हें वक्त्याची 
अवभव्यस्क्त मात्र होय. म्हणनू तो पिमात्मा स्पष्टाक्षि म्हणावयाचा. एकमात्र वक्ता तो आहे आवण उक्तमात्र 
स्पष्टाक्षि वाङ्मय हें त्याचें रूप आहे. इथें कलध्ववन आवण वणमध्ववन असा भेद किण्याची गिज नाहीं. 
पक्ष्याचंी वचववचव ही आम्हालंा जिी अव्यक्त, अस्फुट, अस्पष्ट वाटली तिी पक्ष्यानंा ती स्पष्टच होय, 
स्पष्टाक्षिच होय. य याचा आशय श्रोत्याला कळतो तें सवम स्पष्टाक्षि होय. य याचा आशय कळत नाहीं तें 
सुव्यक्ताक्षि वह अस्पष्टच म्हटलें  पावहजे. अशा अव्यक्त गूढ वाणीचा प्रवतवनवध आवण प्रतीक ॐकाि होय. 
म्हणून तो प्रत्येक मंत्रोच्चािापूवीं म्हटला जातो. ॐकािपूवमक उच्चािलेलें  अक्षि, शब्द वा वाक्य मंत्ररूप होय. 
त्याचा अथम असा कीं त्या ॐकािापुढील उच्चािलेलीं अक्षिें गूढ आहेत त्याचंा अथम स्थूल, भौवतक वा 
व्यावहाविक नसून सूक्ष्म, अवतभौवतक, आध्यास्त्मक आहे. ही गूढता तेवढी वनिखून तीं मंत्राक्षिें प्रत्यक्षावगम 
वनगुमणगभम सगुणपि बनववणािा स्पष्टाक्षि शब्द म्हणजे ‘हवि’ होय. तोवह संपूणम’ अउम्’ प्रमाणें िामकृष्णहवि 
आहे. म्हणून मी म्हणतों स्पष्टाक्षि म्हणजे िामकृष्णहवि. सत्यस्वरूप िाम, चैतन्यस्वरूप कृष्ण आवण 
आनंदस्वरूप हवि म्हणजे “दुःख, दुःखसमुत्पवत्त, दुःखाचंा समवतक्रम । दुःखोपशमगामी तो आयम अष्टागं मागम 
वह ।” प्रवतपादणािा भगवान् बुद्ध. हविः ॐ मध्यें हा स्पष्टाक्षि मंत्र आला आहे. 

 
२८०. मति 

 
मन्त्र म्हणजे मननसाधन. मनन करूनच य याचंा अथम लक्षातं यायचा तें अक्षि, तो शब्द, तें वाक्य 

म्हणजे मंत्र होय. मननावशवाय त्याचा गूढ आशय, बाह्य लौवकक शब्दाच्या आवण अथाच्या कवचाच्या आतं 
दडलेला, उकलत नाहीं, उलगडत नाहीं. मंत्र मननाचें आलंबन बनून मननास पे्रिणा देतो. मननानें 
मनावयाचें, हचतावयाचें मन्तव्यस्व्ह तोच होतो. मननवक्रया संपून सहज जपावयाचें जप्य वह तोच होतो. अशा 
प्रकािें मननपूवम, मननगत आवण मननोत्ति मननाला आंतून बाहेरून व्यापून िाहणािा, जो पिमात्मवाचक 
शब्द मंत्र तो पिमात्मस्वरूपच होय. य याचा अथम प्रकट आहे, तो मंत्र होऊं शकत नाहीं. तो गूढ असेल, 
गूढाथमगभम असेल तिच तो मतं्र होईल. पिमात्म्याहून अवधक गूढ आवण गंभीि दुसिें काय असणाि? म्हणून 
तत्प्रवतपादक शब्द मंत्ररूपच होय. आवण “मौनं चैवास्स्म गुह्यानाम्” म्हणून य या मौनाचा महागुह्य म्हणून, 
भगवद् ववभवूत म्हणनू गौिव केला आहे तें मौनच मंत्राचा गभम होय. ॐ हा सवांत मोठा मंत्र होय. त्याला 
“य येििाजं ब्रह्मणाम्” म्हटलें  आहे. सवम मंत्राचंा, वदेवचनाचंा, देवस्तुतींचा तो आद्य आहे, प्रथम आहे, धुयम 
आहे, धुिीण आहे. कािण तो सवम मंत्राहूंन गूढ आहे, सवम वदेाहूंन अवधक बोलका आहे. नखवशखान्त समग्र 
वणमन किणाऱ्या सवम स्तोत्राहून अवधक समग्र आवण पविपूणम आहे आवण इतकें  वह असून अवतसंवक्षत्प आहे, 
केवळ एकाक्षि. पिमात्मवाचकता, गूढता, पिमपावनता, वसवद्धदायकता इत्यावद सामर्थयामुळें  मंत्र म्हटला 
जातो. वदेाक्षिें अशीं मावनलीं आहेत म्हणनू त्यानंा मंत्र ही पदवी वमळाली. तसा सामर्थयािोप य याचं्यावि 
केला जातो तीं अन्य अक्षिें वह पयायानें मतं्र म्हटलीं जातात ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ अशा सािखीं. 
सािाशं आत्मसाक्षात्काि करून देण्याचें सामर्थयम य याचं्या ठाईं आहे तीं अक्षिें वदेाचीं वा वदेेति मंत्र होत. 

 
स्पष्टाक्षि आवण मंत्र हीं दोन व्यावतमक व पूिक जोडनामें होत. जोड कल्पना आहे ती. दोन्ही वमळून 

एक नामवह मानणें शक्य आहे. अमतं्र अक्षिं नास्स्त. 



 

अनुक्रमणिका 

२८१. िंुंद्राुंशु 
 
स्पष्टाक्षि आवण मंत्र हीं दोन नामें य या प्रमाणें ववरुद्धाथमवाची आहेत तशींच हीं पुढील चंद्राशु आवण 

भास्किदु्यवत नामें. चदं्र शीतल आहे, आह्लादकािक आहे. त्याची चंवद्रका सवांना सुखावह होते. पिमात्म्याचें 
शील तसेंच लोकवल्लभ आहे. त्याचे अदे्वष मतै्री करुणा इत्यावद गुण लोकवल्लभ आहेत. त्याचें रूप 
लोकवल्लभ आहे. तें “प्रीवतिसायनं नयनयोि  आनन्दनं चेतसः” आहे. डोळयानंा सुखववणािें आवण हृदयाला 
आह्लाद देणािें. तसेंच त्याचें नाम. तें नुसतें िाम नाहीं ति िामचंद्र आहे. तो चंद्रवत िमणीय आहे. नामरूप 
गुणशील सवम चंद्रवत. त्याचे हे सवम वकिण चंवद्रकारूप पिम प्रसादवषी होत त्याचें तेज, तेज आहे पण 
दाहक नाहीं. तें िसप्रद आहे, पोषक आहे. सूयमवकिणें िस शोषनू घेतात, ति चंद्रवकिणें िसपविपोष 
कितात. म्हणनूच म्हटलें  आहे : 

 
“पुष्िाणम िंौषधीः सिाः सोमो भूत्िा रसात्मकः” 
 
असा पिमात्मा हा चंद्राशुं आहे. त्याचा प्रत्येक अंशु म्हणजे वकिण चंद्रवत शावंत पवुष्ट तुवष्ट देणािा 

आहे. म्हणून तो चंद्राशुं म्हणावयाचा. चदं्राशुं म्हणजे सुधाशुं. क्षुधातृषारूप िोग हरून मृत्यूवि मात किणािें 
द्रव्य म्हणजे अमृत. तें य याच्या वकिणावकिणातूंन पाझितें आहे तो सुधाशुं ंहोय, चंद्राशुं होय. “क्षुधातृषा हिे । 
वनजभाव जेणें तिे । तें जीवन वदधलें  बाप िखुमादेवीविें ॥” असें त्या पिमात्मचंद्राचें आवण त्याच्या 
अमृतवकिणाचंें वणमन ज्ञानदेवानें ठीकच केलें  आहे. चदं्राची ही वत्सलता वजथें वजथें प्रकटली आहे वतथें वतथें 
चंद्राशुं आहे. चदं्राशुंत्व म्हणजे मातृत्व होय, चंद्राशुं म्हणनू पिमात्मा हा वात्सल्यमरू्णत माता आहे असें इथें 
सुचववलें  आहे. “मातेवचये खादंीं बाळ नेणे शीण । भावना त्या वभि मंुडाववया” तुकािामानें म्हटल्याप्रमाणें 
चंद्राशुं पिमात्म्याला आपण चकोिवत भजावें. 

 
२८२. भास्कर-दु्यणत 

 
भास्किदु्यवत म्हणजे सूयमवत प्रखि तेजस्वी. चदं्राशुंच्या ववरुद्ध म्हणजे प्रवतपक्षी असा हा चंडाशुं 

अथाचा शब्द आहे. पिमात्मा हा मातेप्रमाणें सवम “सौम्य” गुणानंीं मंवडत आहे तसा तो वपत्याप्रमाणें भास्कि-
गुणानंीं प्रखि वह आहे. तो जीवाचें दुवमतमन दुर्णवचाि दुि  वृवत्त सहन करंू शकत नाहीं. अपिाधाचंी तो क्षमा 
किीत नाहीं. न्याय्य शासन कितो. तो न्यायवनिुि आहे. मनुष्य मागम सोडून चालंू लागला म्हणजे तो त्या 
कृतीनें आपल्या ध्येयापासून आपोआपच दूि जातो. यातंच न्याय आहे, यातंच न्याय्य शासन आहे 
पिामात्मकृत. तुम्हीं हनबाचें बीं पेिावें व त्याला अमृताचें फळ यावें असें होत नाहीं. आंबा पेिला तिच 
आंब्याचे अमृत फळ तुम्हालंा वमळेल. असा “किावें तसें भिावें” हा ईश्विी न्याय आहे. ईश्विी शासनाचा हा 
अचूकपणा चुकणाऱ्या जीवानंा कडक वाटला ति त्यातं ईश्विाचा काय दोष? वस्तुतः जीवाच्या, प्रमादशील 
जीवाच्या दुबळेपणानें ईश्विी वनदोष साम्याच्या कृपाळू न्यायावि वा न्याय्य कृपाळुतेवि केलेला तो आिोप 
आहे. मानवाच्या बाबतींत न्याय आवण दया वगेवगेळे गुण आहेत, पिंतु ईश्विाच्या बाबतींत ते तसे वगेवगेळे 
नाहींत. त्याची दया तोच न्याय आहे, न्याय तीच दया आहे. धमाचा सिळ िाजमागम त्यानें करून वदला आहे. 
हा त्याचा न्याय आहे. त्यावरून चालण्याचें वा त्यापासून दूि जाण्याचें स्वातंत्र्य त्यानें जीवानंा बहाल केलें  
आहे. ही त्याची दया आहे. अशा प्रकािें तो चदं्राशुं तसा चंडाशुं आहे. दयाळु न्यायी आहे, न्यायी दयावतं 
आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

२८३. अमृताुंशूद् भि 
 
अमृताशुं म्हणजे सुधाशुं चंद्र. त्याचा उद् भव म्हणजे उत्पवत्त य याच्यापासून झाली तो अमृताशं  द् भव 

पिमात्मा होय. समुद्रमंथनातूंन देवासुिानंीं जें मवथत काढलें  त्यापैकीं चदं्र हें एक मवथत होय. दुधादह्यातं 
लोणी अव्यक्त रूपातं असतें तें मंथन करून आपण व्यक्त रूपांत आणतों. दुधादह्यातं लोणी असतें म्हणून तें 
प्रकट होतें. तसें हें ववश्व पिमात्म्याच्या क्षीिसागिातं अव्यक्त रूपानें होतें तें व्यक्त दशसे आलें  आहे. 
अव्यक्ताच्या पृिावि व्यक्त नवनीतवत तिंगत आहे. अमृत म्हणजे जीवन. तेंच य याचे अंशु म्हणजे वकिण तो 
अमृताशुं होय. षोडशकलानंीं युक्त असें हें ववश्वजीवन हाच अमृताशुं. तो य याच्या पासून उत्पि झाला तो 
अव्यक्ताक्षि रूप पिमात्मा अमृताशंूद् भव म्हणावयाचा. या ववश्वजीवनाला चंद्र म्हणण्यातं हेतु आहे. चंद्रातं 
‘सतत’वृवद्धक्षय वदसून येतो. एक कला लोपते दुसिी प्रकटते ती वह लोपून पित नवी येते. याप्रमाणें 
चयापचय सतत चालू आहे. म्हणून हें ववश्वजीवन अमृताशुं होय. जीवन म्हणून तें अमृत म्हटलें . 
चयापचयशील म्हणनू तें चंद्र म्हणावयाचें. समुद्राच्या पोटातं काय काय साठंलें  आहे तें कळत नाहीं म्हणनू 
तो अनाकलन, अव्यक्त आवण तो कधीं आटावयाचा नाहीं, घटावयाचा नाहीं म्हणनू अक्षि. चयापचयशील 
ववश्वजीवनाचें उत्पवत्तस्थान म्हणजे अथागं आवण अखूट जलवनवध म्हणजे अव्यक्ताक्षिरूप पिमात्मा होय. 
ह्या अव्यक्ताक्षि महोदधीला क्षीिसागि म्हणावयाचें. कािण तो व्यक्तनवनीत-गभम आहे. नीि मंथून क्षीिज 
नवनीत हस्तगत होत नाहीं. ही सृवष्ट सन्मलूक आहे असन्मलूक नाहीं. “असत्यं अप्रवतिं ते जगद् आहुि  
अनीश्विम्” ह्या नास्स्तकवादाला इथें थािा वदलेला नाहीं. तो स्वभावतःच खंवडत आहे. 

 
२८४. भानु )अभानु) 

 
भानु म्हणजे प्रकाशक. “तमेव भान्तं अनुभावत सवमम्” त्याच्या वचत-प्रकाशानें हें सािें ववश्व 

प्रकाशमान होतें. जाग्रत, स्वप्नं, सुषुस्प्त या वतन्ही लोकाचंी प्रतीवत य याच्या सते्तनें होते तो सवमसाक्षी 
पिमात्मा ववश्वभानु होय. त्या वचत्सूयापढुें हा स्थूल सूयम दयामें खसखस आहे. म्हणनू त्या पिमात्मतेजाला 
कोवटसूयमसमप्रभ म्हटलें  आहे. म्हटलें  आहे “वदवव सूयमसहस्रस्य भवदे् युगपद् उस्त्थता । यवद भाः सदृशी सा 
स्यात भासत तस्य महात्मनः ॥” पिंतु तेजाचं्या ह्या कोटीच वभि आहेत. त्याचंी तुलनाच होऊं शकत नाहीं. 
म्हणून सहस्र, लक्ष आवण कोवट कोणतीवह संख्या वतथें अहकवचत्किच होय. आत्मतेजाची बिोबिी कोणतेंवह 
जड तेज करंूच शकत नाहीं. खिोखि तें वनरुपम आहे, अनुपम आहे, अप्रवतम आहे. 

 
इथें अभानुः असावह पाठ घेता ंयेईल तिी अथांत फिक पडावयाचा नाहीं. न भानुः प्रकाशकः यस्मात 

स अभानुः असा त्याचा ववग्रह होईल. भौवतक सूयम हा भलूोक, अंतविक्षलोक आवण नक्षत्रलोक सवांचें 
प्रकाशन कितो म्हणनू त्याची उपमा वचत्सूयाला वदली जाते : “यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकं इमं िववः । 
के्षतं्र के्षत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयवत भाित ॥” पिंतु वस्तुतः सूयम कृत्स्न-प्रकाशक नाहींच. तो केवल पृिभागच 
प्रकावशत कितो, तो वह संपूणम नाहीं. जेवढा तदवभमुख असेल तेवढाच. असा अकृत्स्नप्रकाशक भानु नाहीं 
पिमात्मा, म्हणून तो अभानु होय. पिमात्म्याहून अवधक प्रकाशक कृत्स्न-प्रकाशक कोणी नाहीं म्हणनू वह तो 
अभानु होय. 

 
सूयम वदवसा ं प्रकाशतो, चंद्र िात्रीं. पिंतु िातं्रवदवस वनिस्त वनरुदय अखंड प्रकाशणािा एक 

पिमात्माच आहे. म्हणून तो भानु होय. वनत्यभानु होय. 
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२८५. शशणबतदु 
 
शशवबन्दु म्हणजे शश-लाछंन चंद्रमा. सूयम आवण चंद्र ही जोडी आहे. पूवीं वह ती येऊन गेली आहे. 

पण वतथें ती चदं्राशुं भास्किदु्यवत अशी गुणवाचक आली आहे. इथें ती प्रत्यक्षच आली आहे. सूयम ही 
पिाक्रमाची मूर्णत आहे, देवता आहे, चंद्र ही सौंदयाची मरू्णत आहे, देवता आहे. शािीविक आवण आतंविक 
असा उभयववध ओजोगुण वजथें वजथें प्रकटतो वतथें वतथें सूयमतत्त्व जाणावें. वजथें वजथें शािीविक आवण 
आंतविक श्रीगुण प्रकटतो वतथें वतथें चंद्रतत्त्व ओळखावें. प्रखि पिाक्रम आवण बुवद्धमत्ता हें सूयमतत्त्व होय. 
मनोज्ञ रूप आवण मनोज्ञ गुण, शुवचता प्राजंलता, पे्रमळता इत्यावद, हें चंद्रतत्त्व होय. मानवी जीवन या दोन 
तत्त्वानंीं संपूणम होतें. जीवनाच्या नाण्याच्या ह्या दोन बाजू आहेत. या दोन तत्त्वाचें प्रवतवनवध म्हणजे पुरुष 
आवण स्त्री. ही जोडी होय. दोहों वमळूनच मानवजीवन पूणम होतें. त्यातं प्रधान आवण गौण असा भेद नाहीं. हा 
उभयपदप्रधान दं्वद्व समास आहे. य याच्या ठाईं ओज आवण श्री हीं शभंि टके्क प्रकटतात तो पूणावताि होय. 
तो पुरुषोत्तम होय. आतापंयंत वजतके अवताि होऊन गेले ते सवम पुरुषच आहेत. पिंतु पुरुषच असले 
पावहजेत, स्त्री असूं शकणाि नाहीं, असें नाहीं. “वन्दे मातिम्” म्हणून आम्ही वजचें नमन आवण स्तवन कितो 
ती शस्क्तदेवी अशी पूणावताि आहे, पुरुषोत्तमच आहे. 

 
सूयम प्रकाशक आहे, ति चंद्र प्रकावशत आहे. म्हणनू इथें शशहबदु नामानें प्रकाश्य ववश्व असा अथम 

घ्यावयाचा. भानु हा ववश्वभानु आहे तसा शशहबदु म्हणजे चंद्र हा ववश्वचदं्र आहे, ववश्वरूप प्रकाश्य आहे जें जें 
वचत-तेजानें चेततें, प्रकावशत होतें तें तें सािें वचत्त होय, चंद्ररूप होय. 

 
२८६. सुरेश्वर 

 
सुखुं रान्तत ददणत इणत सुराः । तेषाुं ईश्वरः प्रभुः सुरेश्वरः । 
 
जे सुख देतात ते सुि आवण त्या सुिातं श्रेि तो सुिेश्वि होय. सद्गुण सुखास कािण होतात आवण 

अवगुण दुःखास. म्हणून सद्गुण हेच सुि म्हणाव.े सवमच सुख सािखें नसतें. काहंीं सुख आभावसक ति काहंीं 
खिें असतें. इथें जें खिें सुख आहे तें घ्यायचें. य याचा पविणाम सुखावह तें खिें सुख म्हणायचें. य याचा 
पविणाम दुःखरूप तें सुख नसून सुखाचें सोंग म्हणावें. म्हणून म्हटलें  आहे— 

 
अभ्यासाद् रमते यि दुःखाततुं िं णनगच्छणत । 
यत् तद् अगे्र णिषणमि पणरिामेऽमृतोपमम्  । 
तत् सुखुं साणत्त्िकुं  प्रोक्तुं आत्मबुणद्ध-प्रसादजम्  ॥ 
 
मी देह नसून वनत्यशुद्धबदु्धमुक्तस्वभाव आत्मा आहें असें भान जसजसें होत जातें तसतसें सुख 

म्हणजे दुःखवनववृत्तरूप वनजानुभव माणसाला होत असतो. या पिम सुखाचा स्वामी तो सवांचा स्वात्मा 
पिमात्मा होय. म्हणून तो सुिेश्वि म्हटला आहे. ‘सव ंपिवश ंदुःखम् ।’ जें जें पिाधीन तें तें सवम दुःखरूप 
होय. दुःखाची अशी व्याख्या असल्यामुळें  आवण स्वात्म्याहून अवधक स्वाधीन दुसिें काहंीं नसल्यामुळें 
वववकेानें अनात्ममात्राचा त्याग हेंच पिम सुख होय. हाच अलभ्य लाभ आहे. हा सवम ‘सुखाचें आगि । बाप 
िखुमादेवीवि’ अलभ्य आहे. कािण तो सवमदा सवोपलब्धच आहे. हें लक्षातं न येणें हीच माया होय. हीच 
मोवहनी. 
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या श्लोकाधांत अमृतमंथनाची आख्यावयका आली आहे असें म्हणता ंयेईल. त्यातंील समुद्र, चंद्र, 
सूयम, अमृत आवण मोवहनी रूप धािी सुिेश्वि ववष्णु हीं बिींच मुख्य पात्रें इथें गोळा झालीं आहेत. मोवहनीनें 
असुिानंा ववंचत करून सुिानंा अमृतलाभ करून वदला आहे. जे ववषयसुख-मोवहनीला भलुले ते असुि 
आत्मसुखामृताला मुकले. हेंच भगवतंाचें मोवहनी रूप होय. जो भगवतंाला भजतो तो सुि मोवहनीला न 
भलुता ं‘अमृतत्वाय कल्पते’. 

 
२८७. औषध 

 
सषध म्हणजे िोगहि द्रव्य. जें जें िोगहिण कितें, तें तें सािें सषधच होय. अशा प्रकािें पाहंू जाता ं

“नास्स्त मूलमनौषधम्” असें म्हणावें लागतें. म्हणजे असंख्य िोग आवण त्याचंीं असंख्य सषधें झालीं. पण हा 
शाखाभेद झाला. मूल ति एकच असलें  पावहजे. हें मूल कोणतें? तें तोडले कीं सवमच शाखा तोडल्या 
जाणाि. वनसगोपचािक सवम िोगाचंें मूळ ववजातीय द्रव्य मानतात आवण त्याच्या वनष्कृतीचा उपचाि 
कितात. इथें एक िोगमूल शोधलें  जातें आवण त्याचा एक मलूोपचाि होतो. स्थूलाचें सूक्ष्म, व्यक्ताचें 
अव्यक्त कािण मानावें लागतें. म्हणून भौवतक िोगाचंें मळू आध्यास्त्मक वा आतंविकच होय. तें सूक्ष्म आवण 
अव्यक्त असें सवम िोगाचंें मूळ कािण उफम  वनदान म्हणजे अज्ञान होय. हें अज्ञान म्हणजे अध्यास होय. अतद् 
चा तद् वि आिोप. हें वह ववजातीय द्रव्यच म्हणावयाचें. हें ववजातीय द्रव्य दूि केलें  म्हणजे स्वगत स्वास्र्थय 
अनामय स्वरूप, प्रकट होतें. म्हणून अध्यास-वनिाकिणरूप स्वरूपोपलस्ब्ध-ववचाि हें सषध झालें . यालाच 
तत्त्वज्ञान म्हणजे तत्त्वाचें तत्त्वतः ज्ञान म्हणतात. तें जाणून ज्ञाता तय ज्ञ नाहीं होत, ति तद् रूपच होतो. 
“भववत ब्रह्मैव, न ब्रह्मववद्” ववष्णुसहस्रातंील प्रत्येक नाम हें असें तत्त्वदशमन असल्यामुळें  तें सषधच आहे. तें 
एकच सहस्राववध िोगाचंें वनमूमलन कितें मग सहस्राववध नामें कशाला? ती रुवचभेदासाठीं आहेत आवण 
दुसिें म्हणजे ईश्विाचें अनन्तत्व द्योवतत किण्यासाठीं होत. अमृताच्या एका हबदूनेंच अमित्व प्राप्त होतें तिी 
पिमात्मा हा अमृत-हसधु होय. हबदंुत जेवढें सामर्थयम आहे, त्याहून हसधंूत अवधक नाहीं. तो हबदुच सामर्थयाचा 
हसधु होय. म्हणून इथें इयत्ता नाहीं. इथें आहे केवळ केवलता. पिमात्मा भवमहािोगाचें सषध असल्यामुळें 
तो सवमच िोगाचंें सषध होय, प्रधानमल्लवनबहमणन्यायानें सषध म्हणजे नुसतें िोगहि द्रव्यच नव्हे, ति 
मुख्यतः सषध म्हणजे ओषवधज अि होय. त्याचें सषधवत सेवन हेंच िोग-वनवािण आहे. सषधवत म्हणजे 
वहत वमत वनयवमत. 

 
२८८. जगतः सेतु 

 
सेतु म्हणजे बाधं, पाळ “स एष सेतुि  ववधिणः, एषा ंलोकाना ंअसंभेदाय ।” हा पिमात्मा हे लोक 

फुटून जाऊं नयेत म्हणून त्यानंा एकत्र धरून ठेवणािा बाधं आहे, असें म्हटलें  आहे श्रुतीनें. हा बाधं कोणता? 
ही पाळ कोणती? कोणी म्हणतात, काम ही ती पाळ आहे. हें जग ‘कामहैतुक’ आहे. कामपे्रिणेनें तें वटकून 
आहे. जीवाचें सवम संबंध हे काममूलक आहेत. कामपूतीसाठीं ते एकमेकानंा धरून आहेत. दुसिे कोणी 
म्हणतात, हें जग सवम आथमहैतुक आहे. त्याच्या सवम संबधंाचं्या मुळाशीं, व्यवहािाचं्या मुळाशीं अथम हेतु आहे. 
तुमची कामपूर्णत ही अथाधीन आहे आवण धममपूर्णत वह तदधीनच. म्हणून हें जग अथममूल आहे, अथमप्रधान 
आहे. अथमच त्याचा सेतु आहे. दुसिे वकत्येक धममवादी म्हणतात धममच जगाचा सेतु आहे. अथम काम ह्या 
पे्रिणा नाहींत असें आम्ही म्हणत नाहीं. त्या प्रबल नाहींत, असें वह आमचें म्हणणें नाहीं. पिंतु त्या वनयामक 
नाहींत हकवा शाश्वत वह नाहींत. जगातं जे थोि झाले ते कामाढ्य वा अथाढ्य लोक नव्हत, ति य यानंीं 
अथमकामानंा वतलाजंवल वदली ते धममप्राण ऋवष मुवनच होत. त्याचं्याच चिणीं सेठ सावकाि आवण िाजे 
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महािाजे नम्र होत आले आहेत. धममहचतनासाठीं धनसंपवत्त आवण िाजवैभव सोडून वनवासी झाले आहेत. 
अथांत धममच लोकानंा एकत्र वटकवनू धिणािा बाधं आहे. धमम नसेल ति आई मुलाला, मुलगा आईला 
पोसणाि पाळणाि नाहीं. समथम असमथाला जगू ं देणाि नाहीं. पिंतु जग जगत आहे. कािण धमम सवांचें 
धािण किीत आहे. अथात जीवनाचा हेतु वन जगाचा सेतु धममच आहे. वस्तुतः हे वतन्ही पुरुषाथमच आहेत 
आवण त्यामुळें  ते वतन्ही सेतुच होत. भािा एका बधंानें बाधंला जात नाहीं. त्याला दोन तीन बंध बाधंाव े
लागतात तेव्हा ंतो नीट बाधंला जातो. जीवनाचा भािा वह तसाच एकामागून एक अनेक बधंानंी सुबद्ध झाला 
आहे. हे वतन्ही पुरुषाथम काम अथम आवण धमम जगाचे सेतु होत. त्याच्यावि जग वटकत आहे. एक वढला 
पडला ति दुसिा आवळून धितो. जीवनाला तो सुटंू देत नाहीं, फुटंू देत नाहीं. अशा प्रकािें पुरुषाथममात्र 
जगाचा सेतु होय, बाधं होय. आवंण कोणत्यावह पुरुषाथाचा आश्रय स्वतः पुरुष म्हणजे आत्मा असल्यामुळें 
अन्ततो गत्वा पिमात्मा हाच या जगाचा सेतु होय. सेतु म्हणजे उत्तािण-साधन पूल. म्हणून तो मोक्षस्वरूप 
मोक्षदाता आहे. 

 
२८९. सत्यधमथ-पराक्रम 

 
सत्यधमम हाच य याचा पिाक्रम आहे तो पिमात्मा सत्यधममपिाक्रम होय. सत्यधमम हा स्वरूपतःच 

अपिाजेय आहे. त्यामुळें  त्याचा वविोध किणािा प्रत्येक पिावजत झाल्यावशवाय िहायचाच नाहीं. अशी ही 
सत्याची सत्ता आहे. सत्याची सत्ता म्हणजेच सत्य-धमम. जगातं एक सत्याचीच सत्ता चालते. असत्याची 
सत्ताच असूं शकत नाहीं. मग ती चालणाि कशी? म्हणूनच म्हटलें  आहे :— 

 
“नासतो णिद्यते भािो नाभािो णिद्यते सतः । 
उभयोरणप दृष्टोऽततस् त्िनयोस् तत्त्िदर्तशणभः ॥” 
 
“सत्यमेि जयते नानृतम् ” यािंाही आशय हािं. 
 
ईश्वि हा सत्यस्वरूप आहे. त्यामुळें  त्याचा धमम म्हणजे तत्त्व आवण पिाक्रम म्हणजे कायमरूपानें 

होणािा आववष्काि सत्य म्हटला आहे. य याचें अव्यक्त आवण व्यक्त रूप सत्य आहे तो सत्य-धमम-पिाक्रम 
होय. 

 
ईश्विानें जो आदेश वदला आहे, ईश्विवनिानंीं जो उपदेश वदला आहे तो धमम होय. त्यानंीं त्याच्या 

वसद्धीसाठीं, स्थापनेसाठीं जो उद्योग केला आहे तो पिाक्रम होय. वदे, उपवनषदें, गीता, मनुस्मृवत, भागवत 
इत्यावद वाङ्मय धमम होय. पिमेश्विानें धममससं्थापनेसाठीं असंख्य गृहस्थागृहस्थ सत्पुरुषासंह वळेोवळेीं 
अवताि घेऊन जो अधमाचा पाडाव आवण धमाची स्थापना केली अथात दुष्टानंा शासन करून धममवनि 
सज्जनानंा सते्तवि आणलें  तो सगळा उद्योग म्हणजे पिाक्रम होय. त्या ईश्विी पिाक्रमाचे, धममससं्थापनेचे 
पोवाडे म्हणजे पुिाणें होत. ईश्विाचे नवच अवताि झाले आहेत आवण खिें म्हणजे नवनवच अवताि होत 
आले आहेत आवण होत िाहणाि आहेत. पिमात्मा हा असा नवावताि आहे. नवाची ही खुबी दशमध्यें नाहीं 
शतमध्यें नाहीं वन दशशत मध्येंवह नाहीं. नवतेि कोणत्याच संख्येंत नाहीं ती. तो वनत्य नवावताि आहे. 
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२९०. भूतभव्यभिन्-नार् 
 
पूवीं भतूभव्यभवत-प्रभ ुहें नाम येऊनच गेलें  आहे इथें तेंच प्रभऐुवजीं नाथ शब्दाच्या फिकानें आलें  

आहे. दोहोंत तसा काहंीं भेद नाहीं. पिंतु नाथ शब्दानें भतू भव्य भवत हें अनाथ आहे असें सूवचत होत आहे. 
पूवीं होऊन गेलेलें  जीवन, वतममान जीवन आवण आगामी जीवन म्हणजेच भतू, भवत आवण भव्य जीवजात 
होय. या समग्र जीवनाचा पालक वपता तो पिमात्मा आहे. जगातं दोनच कोटी वदसून येतात. एक जीव 
आवण दुसिी अजीव. दोहोंचा वह स्वामी पिमात्मा आहे. जगातं जे धनी आहेत त्याचंें वह धन वद्वववध आहे एक 
स्थावि आवण दुसिें जंगम. जमीनजुमला ही स्थावि मालमत्ता झाली. हयगजिथपदावत ही जंगम मालमत्ता 
झाली. पिमात्मावह तसाच स्स्थि-जंगमाचंा स्वामी आहे. नाथ शब्दानें जीव-संघाचें, भतूकालीन 
भववष्यत कालीन आवण वतममानकालीन जीवजाताचें, स्वावमत्व सूवचत होते. प्रभ ु शब्दानें भतू भव्य भवत 
भवुनाचंें, अजीवजाताचें स्वावमत्व सूवचत होतें. लोक शब्द जीवजात आवण (भवुनरूप अवधिानजात वा) 
अजीवजात या दोहोंचा वह वनदेश कितो. अशा प्रकािें पिमात्मा हा उभयववध धनाचा धनी आहे. केव्हा ंकेव्हा ं
धन शब्द चिाचिानंा समाववष्ट करून घेतो, केव्हा ंकेव्हा ंचि वजमनपूवमक केवळ स्थावि वा अचि संपत्तीचा तो 
वाचक असतो. तसा जेव्हा ंतो केवळ स्थावि वा अजीव संपत्तीचा वाचक असतो तेव्हा ं त्याच्या बिोबि जन 
शब्द जोडला जातो समग्र धनाचा उल्लखे किण्यासाठीं. उदाहिणाथम “सकळ जनधनाचा कोण सतंोष आहे” 
इत्यावद लोकशब्द वह तसाच वववशष्ट वा समग्र अथानें वापिला जातो. सािाशं प्रभ ु शब्दानें भवुनावधपत्य 
सूवचत होतें ति नाथ शब्दानें जीवजातपालकत्व सूवचत होतें असें समजावयाचें. भतू भव्य भवत या 
कालक्रमातं वतममान (भवत) हा वनकट आवण मुख्य म्हणनू तो मुख्य अशा उत्तिपदाला जोडून घेतला आहे. 
आवण भतू व भववष्यत मागें पढुें िाहणािे काळ बाजूला काढले आहेत, असा सूक्ष्म वववके समजून घ्यावयाचा 
आहे. 

 
२९१. पिन 

 
पू म्हणजे शुद्ध किणें, स्वच्छ किणें, ह्या धातुपासून पवन शब्द आला आहे. अथात पवन म्हणजे 

स्वच्छ, पववत्र किणािा. प्राण िक्त शुद्ध कितो. वाऱ्यानें भसू उडून दाणा चोख होतो म्हणून मुख्यतः 
वाऱ्याला पवन हें नाम वमळालें  आहे. वायूनें धूळ धूि उडून जाऊन भवूम आवण अस्ग्न स्वच्छ व उय य वल 
होतात. वायचू्या योगें आकाश वनिभ्र आवण पाणी वनममल (वनःशवैाल) होतें. स्वतः वायु वनगंध आहे. तो दुगंध 
आवण दुःसह सुगधं वह दूि करून सौम्यता आणतो. सवांस सुखववतो. म्हणून वह तो पवन होय, पववत्रता-
कािण होय. दुःखमात्र मल होय, दोष होय. तो दुःखदोष पवन उडवनू लावतो. तो स्वतः अवनकेत 
वनःसङ गपणें सवमत्र संचित िाहतो आवण त्यामुळें  वह तो जवन म्हटला आहे, पवन म्हटला आहे. तो अवनकेत 
पविव्राजकच आहे. पविव्रय येमुळें  तो वनममल िाहतो आवण इतिानंा वह वनममल कितो. असा तो उभयतः 
अन्तबाह्य, वनममल आहे, वनममल किणािा आहे. म्हणूनच गीतेंत म्हटलें  आहे : “पवनः पवता ंअस्स्म” शोधन 
किणाऱ्या तत्त्वातं मी पवन आहे. भवूम, जल, अस्ग्न आवण आकाश हीं चािी महाभतूें पववत्रता देणािीं, शुवद्ध 
किणािीं आहेत. पिंतु ह्यानंा वह ववशुवद्ध देण्याचें कायम वायु कितो. म्हणूनच तो भगवद् ववभवूत म्हणून 
गौिववला आहे. खिोखि तो वनत्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभावच आहे. त्यामुळेंच ति ईशोपवनषदातं जीवाची 
उत्क्रावंत ‘वायुः अवनलं अमृतम्’ अशा शब्दातं सूवचत केली आहे. त्यातं पवनत्वच मुख्यतः प्रकट झालें  आहे. 
मेल्या देहाचा लेप वचकटा गेला, मग उिला तो केवळ वनममल वनिल पवन. वतथें मतृ्यूचा लव नाहीं, लेश 
नाहीं. म्हणून तोच अमृत. असा हा पवन पिमात्म्याहून वगेळा कोण बिें असणाि? तो पिमात्माच पवन होय, 
जो सवांतयामी वास करून त्यानंा पववत्र किीत असतो. सवम देह आवण देहकािण हें भसुकट उडवनू लावतो 
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आवण त्यातंील दाणा आत्मा वगेळा काढून तो तुमच्या हातीं देतो. म्हणून पवन हा पिमात्माच होय. 
पिमात्माच पवन होय. 

 
२९२. पािन 

 
पिते इणत पिनः । पाियणत इणत पािनः । 
 
पवन म्हणजे पववत्र किणािा ति पावन म्हणजे पववत्र किववणािा. पवन नामाच्या ववविणातं आपण 

पावहलें  कीं पवन हा भवूम, जल, प्रकाश आवण आकाश यानंा वनममल आवण उय य वल कितो. पण तो त्यानंाच 
वनममल किीत नाहीं. त्यानंा इतिानंा वह वनममल किण्याची पे्रिणा देतो. प्रसि भवूम आपल्या प्रसितेनें 
सवांनाच प्रसि कितें—जीवानंा आवण अजीवानंा. ते वह उलट आपल्या प्रसितेनें इतिानंा वा पिस्पिानंा 
प्रसि कितात. सदि प्रमाणेंच जल, प्रकाश आवण आकाश याचंी प्रसिता सवमत्र पिावर्णतत होते, प्रवतहबवबत 
होते आवण सवांच्या सावमवत्रक प्रसितेला कािण होते. असा तो पिमात्मा आपल्या स्वाभाववक पववत्रतेनें 
सवमत्र पववत्रता पेिीत आवण पे्रिीत जातो. म्हणून तो पावन. 

 
उपवनषदातं म्हटलें  आहे : ‘”भीषा अस्मात वातः पवते”. ह्याच्या धाकानें वायु वाहतो. म्हणूनवह तो 

पावन म्हणजे पळायला लावणािा, धावायला लावणािा होय. य याचा जो स्वभाव आहे तो त्याला बदलता ं
येत नाहीं. गीतेंत म्हटल्याप्रमाणें “स्वभावजेन कौन्तेय वनबद्धः स्वनेकममणा”. प्रत्येक जीव, प्रत्येक भतू 
आपल्या स्वभावधमानें बद्ध आहे. हा जो स्वभाव तो त्या पिमात्म्याचा आदेशच होय. कािण तो पिमात्मा 
सवान्तयामी आहे. सवांचा स्व आहे, सवमस्व आहे. “ठेववलें  अनन्तें तैसेंवच िहावें । वचत्तीं असों द्यावें समाधान” 
याचावह अथम हाच आहे. स्वाभाववक पे्रिणा ही ईश्विी आज्ञा होय. वतच्या ववरुद्ध जो वागेल तो ईश्विाचा 
मत्सि किणािा होय. 

 
ये मे मतुं इदुं णनत्युं अनुणतिन्तत मानिाः । 
श्रद्धािततो ऽनसूयततो मुच्यतते ते ऽणप कमथणभः ॥ 
ये त्िेतद् अभ्यसूयततो नानुणतिन्तत मे मतम्  । 
सिथज्ञानणिमूढाुंस्तान् णिणद्ध नष्टान् अिेंतसः ॥ 
 
हा स्वभाव हा ईश्विाचा धाक होय. त्याच्या धाकानें जो तो आपआपल्या स्वभावधमानुसाि वागत 

असतो. तसें वागायचा जो इनकाि किील त्याचा तो व्यवसाय म्हणजे वनिय वमर्थया होय. अवश होऊन जें 
स्वभावानुसिण तोच पिमात्म्याचा धाक होय. त्याच धाकानें सूयम प्रकाशतो, अस्ग्न जळतो, वािा वाहतो, मेघ 
वषमतात, पवमत स्स्थि िाहतात. या सवम वक्रयाचंा कािक तो पिमात्मा आहे, म्हणून पवन वह तो आहे आवण 
पावन वह तो आहे. तो कता वह आहे आवण किववतावह आहे. मागील पवन आवण पुढील अनल या पदावंरून 
इथें पावन म्हणजे शुवद्धकािक तीथम जल असा अथम अवभपे्रत वदसतो. जल मृगाला पळववतें म्हणून व तें 
व्युत्पत्तीनें वह पावन ति आहेच. हें सवम पावनजात पिमात्माच आहे. कािण सवम मळातं अववद्या हा महामल 
होय आवण तो पळवनू लावणािा ज्ञानस्वरूप पिमात्माच होय. 
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२९३. अनल 
 
पवन, पावन आवण अनल हा क्रम वात, कफ, वपत्त या व्यवष्टगत आयुवेदीय वत्रदोषाचंी वा समवष्टगत 

वायु, जल आवण अस्ग्न या अन्तस्तत्वाचंी आठवण करून देतो. पचंमहाभतूापंैकीं हींच तीन हपडगत वा 
ब्रह्माडंगत अशीं उत्पातकािी तत्त्वें आहेत. आकाश आवण भवूम हीं दोन महाभतूें आद्य आवण अन्त्य होत. या 
दोन अंतस्थ तत्त्वाचं्या पटुातं वायु, जल आवण अस्ग्न हीं वविल, तिल आवण प्रबळ अशीं तत्त्वें अंतभूमत 
होतात. म्हणनू त्यानंा मी अतंःस्थ तत्त्वें म्हणतों. हीं तत्त्वें आकाशाच्या ठाईं बीजरूपानें अव्यक्त ति भमूीच्या 
ठाईं फलरूपानें व्यक्तववलीं आहेत. या तीन तत्त्वाचं्या समाधानावि प्रकृतीचे स्वास्र्थय अवलंबून आहे. 
आकाश आवण पृर्थवी हीं टोकाचीं तत्त्वें क्रमशः अत्यतं सूक्ष्म आवण अत्यंत स्थूल अशीं असल्यामुळें  तीं 
स्स्थिप्राय आहेत. पिंतु या दोन्ही टोकामंधलीं तत्त्वें चंचल आहेत. त्याचं्या चयापचयामुळें  प्रकृवत आंदोलत 
िाहते. म्हणनू या तीन अतंःस्थ धातंूची समावहतता वा समधातुता म्हणजेच स्वास्र्थय होय. आयुवेदाची वतवई 
या तीन तत्त्वावंिच उभी आहे. या तीन तत्त्वावंिच त्याची उभािणी झाली आहे. आयुवेदातं कफ, वात, वपत्त 
असा स्थूल, सूक्ष्म आवण सूक्ष्मति तत्त्वाचंा वा धातंूचा क्रम आहे. तिल जल तत्त्वापेक्षा ं वविल वायुतत्त्व हें 
उघडच सूक्ष्म आहे आवण त्यावह पेक्षा ं सूक्ष्म अस्ग्नतत्त्व आहे. तें वविलति आवण तिलति आहे. पिंतु ह्या 
तत्त्वाचंें आहायम आववष्काि जल, वायु आवण अि होत. ते मात्र द्रवरूप, वायुरूप आवण घनरूप असे 
पिस्पिवववभि वत्रववध आहेत आवण त्यातं जो क्रम आहे तो यादृस्च्छक आहे. त्याचंा क्रमच लावायचा झाला 
ति अि, जल, वायु असा लावावा लागेल. आवण तो स्थूल, सूक्ष्म आवण सूक्ष्मति असा म्हटला पावहजे. इथें 
अनल म्हणजे बाह्य ब्रह्माडंगत अस्ग्नतत्त्व आवण आभ्यतंि वपण्डगत कायास्ग्नरूप वपत्त तत्त्व होय. शिीिातं 
जेव्हा ंअिेन्धन अस्ग्न प्रदीप्त असतो तेव्हांच प्राणाचंें चलनवलन ववशषे होतें. तो मंद पडला कीं प्राण वह मंद 
पडतो. त्याचें चलनवलन क्षीण होतें. म्हणून अस्ग्न हा अनल म्हणजे अनवान् प्राणवान् म्हटला आहे. य या 
आत्मतेजाच्या आश्रयानें प्राण िाहतो तें उघडच अनल म्हणावयाचें. म्हणनू पिमात्मा हा अनल होय. 

 
भौवतक सृष्टींत जाळाचें फुिफुिणें आवण उन्हाळयातंील वावटळ आवण वादळ अग्नीचें अनलत्व, 

प्राणकषमकत्व प्राणप्रचुित्व वसद्ध कितात. 
 

२९४. कामहा 
 
“कामहा.......प्रभःु” ह्या श्लोकाधांत काम ही जी एक मूल मानवी वृवत्त आहे वतच्या ववषयीं एक 

समग्र दशमनच आलें  आहे. काम इष्ट, अवनष्ट आवण वमश्र वत्रववध असूं शकेल. या तै्रववध्यामुळें  त्याबाबत वत्रववध 
ववचाि संभवतो. इष्ट असेल त्याचा स्वीकाि, अवनष्ट असेल त्याचा पविहाि आवण वमश्र असेल वतथें इष्टापयंत 
स्वीकाि आवण पुढें अस्वीकाि वा पविहाि. काम ही जि मूल वृवत्त मानली ति वतचा संपूणम पविहाि म्हणजे 
वनि  मूलन अशक्यच म्हणावें लागेल. म्हणून जे कामाचा समूळ त्याग करंू जातात त्याचं्या ठाईं अनेक 
ववकृवत वनमाण होतात. िोगोपचािातं असें वािंवाि अनुभवास येतें. वजथें वनदान न किता ंकेवळ बाह्य िोग 
लक्षणें दूि किण्याचा प्रयत्न केला जातो वतथें अनेक नवनव ेिोग उत्पि होतात. पिंतु वजथें िोगाचें वनदान 
करून मुळातूंन िोग नाहींसा किण्यासाठीं नवी ववकृवत वनमाण होणाि नाहीं याची काळजी घेतली जाते वतथें 
िोगवनमूमलन न झालें  तिी िोगवनिोध होतो. वनदान िोग-वनयंत्रण होतें. त्यालाच उपचाि म्हणावयाचें. तसें न 
किणें म्हणजे—“मजम बढता गया जों जों दवा की” अशी गत ओढवनू घेणेंच होय. मग काम-हा म्हणजे 
काय? ति अवनष्टकाम-हा, धममबाह्य कामाचें अनात्मकामाचें वनि  मूलन किणािा. 
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भगवान् आत्मकाम आहे. जो कोणी अनात्मकाम सोडत नाहीं, भगवान् कालरूपानें त्याला तो 
सोडायला लावत असतो. भगवतंाचें कालरूप हेंच काम-हा आहे. कालरूप भगवानच काम-हा आहे. पिंतु 
आत्मकामना ही सदैव िाहणािच. त्या आत्मकामनेचाच ववववध आववष्काि म्हणजे नानाववध काम होत. ते 
सवम काम वह पयायानें जीवाला आत्मकाम आवण आप्तकाम करून सोडीत असतात. कािण “आत्मनस्तु 
कामाय सव ंवप्रयं भववत” हा आहे वसद्धातं. 

 
२९५. कामकृत् 

 
कालरूप भगवान् शवेटीं सवमस्वाचा अपहाि कितो, पण दिम्यान तो जीवाचंें आप्यायन वह किीत 

जातो. चंद्राच्या कला प्रथम एकैकशः वाढत जातात आवण त्याचंी पूर्णणमा झाल्यानंति त्या त्याच क्रमानें 
घटत जातात. हें सवम कालाचेंच कतृमत्व होय. जीवाचें वह तसेंच आहे कालबळानें तो वाढत जातो आवण क्षीण 
होतो पिंतु हें कालकृत कौतुक अज्ञानामुळें  तो ओळखीत नाहीं आवण वृथा अहंकाि बाळगतो कीं मी वाढलों 
मी घटलों आवण त्या योगें हषमशोकावभभतू होत िाहतो. माणसानें जि काळाचें हें सवमकतृमत्व ओळखलें  आवण 
त्याबिोबिच आपलें  अकतृम अभोक्त स्वरूप वह, ति तो आत्मज्ञ झाला आवण सवम अवभभवातूंन सुटला. 

 
काम-हा आवण काम-कृत ही अशी जोड कल्पना आहे. जो कामकृत तोच कामहा वह आहे. या 

कल्पनेंत इष्टावनष्ट काम असा वववके नाहीं. सवमच काम वनपटून काढणािा तो कामहा. तसाच सवमच काम 
पुिववणािा तो कामकृत होय. 

 
हा मौवलक वा तावत्त्वक ववचाि झाला. व्यावहाविक ववचािातं कामाचा इष्टावनष्टवववके होतो. तो वह 

क्रमानें वनष्कामता वा आत्मकामता साधायलाच उपकािक होतो. अथात तत्त्वज्ञानोपकािीच असतो तो. तो 
प्रथम वजज्ञासा उत्पि करून मागाहून वतची पूर्णतवह कितो. तत्त्वज्ञान करून देत असतो. तत्त्वज्ञानानें एकाच 
वळेीं सवमकाम-पूर्णत आवण आत्मोपलस्ब्ध होत असते. 

 
सवमकाम-वनवृवत्त हें आहे आत्मोपलब्धीचें स्वरूप. ह्याला शास्त्राध्ययन, संसािानुभव, आत्महचतन 

आवण शवेटी प्रयाणसाधना आप आपल्या पिी हातभाि लावीत असतात. चाि आश्रमाचंी योजना 
एवढ्याचसाठीं आहे. सोपानाच्या सवम पायऱ्या विच्या भवूमकवि जायलाच सहायक होत असतात. काम वह 
कामोल्लंघनाला उपकािक वह होतो. ही एक प्रकािे समवचवकत्सा होय. गृहस्थाश्रम समवचवकत्सा ति 
वानप्रस्थाश्रम ववषमवचवकत्सा होय. आहेत दोन्ही वह वचवकत्साच. 

 
२९६. कातत 

 
कान्त म्हणजे कामनाववषय झालेला वप्रय आवडता. स्त्रीला पुरुष हा कान्त होतो, पुरुषाला स्त्री 

कान्त होते. स्त्रीपुरुष पिस्पिानंा कान्त मानून भजतात खिें, पिंतु खिोखि कान्त कोण असतो? स्त्रीला पुरुष 
कान्त वाटतो तो, तो वतची कामनापूर्णत किीत असतो म्हणून होय. पुरुषाला स्त्री कान्त वाटते ती वह, ती 
त्याची कामनापूर्णत किीत असते म्हणूनच होय. पुरुषाला सुख वमळतें म्हणनू स्त्री सुखी होत नाहीं हकवा 
स्त्रीला सुख वमळतें म्हणून परुुष सुखी होत नाहीं, ति स्त्रीच्या योगें पुरुषाला आवण पुरुषाच्या योगें स्त्रीला सुख 
वमळत असतें म्हणून तीं सुखी होत असतात. अथांत कान्त हा स्त्री वा पुरुष नसून त्याचंा त्याचंा स्वात्माच 
खिा कान्त झाला. स्त्री-पुरुषानंा पिस्पिापंासून इष्ट कामलाभ न झाला ति तीं असतुंष्ट आवण रुष्ट होतात 
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आवण प्रसंगीं पिस्पिाचं्या प्राणाचे वपपासु वह. अथांत आत्मेति कोणीवह आवण काहंींवह कान्त नाहीं. एक 
स्वात्माच खिा कान्त आहे. त्यासाठींच सवम काहंीं कान्त वाटत असतें. हेंच उपवनषदानंीं गागी-
याज्ञवल्क्यसवादातं, पिोपिीनें वववविलें  आहे : “न वा अिे पत्युः कामाय पवतः वप्रयो भववत, आत्मनस्तु 
कामाय पवतः वप्रयो भववत । न वा अिे जायायाः कामाय जाया वप्रया भववत आत्मनस्तु कामाय जाया वप्रया 
भववत ।” इत्यावद. मीच जि मला अवप्रय झालों ति जगातील कोणतीवह वस्तु मला वप्रय होऊ शकणाि 
नाहीं. आवण क्षणभि मानलें  कीं अशी एखादी वस्तु वप्रय होऊं शकते ति ती वस्तुच आत्मा होईल. तुमचें 
पिमपे्रमास्पद पिम कान्त असें जें काहंीं आहे तेंच तुमचें वनजरूप आहे, तोच आत्मा, तोच पिमात्मा. म्हणनू 
तो कान्त म्हटला आहे. हेंच पिमात्म्याचें कान्तरूप आठवनू संतानंीं तें पिोपिीनें आळववलें  आहे :— 

 
रूप पाहताुं लोिंनीं । सुख जालें  िो साजिी 
तो हा णिठ्ठल बरिा । तो हा माधि बरिा 
बहुता सुकृतािंी जोडी । म्हिुनी णिठ ठलीं आिडी 
सिथ सुखािंें आगर । बाप रखुमादेिीिर ॥ 
 

२९७. काम 
 
काम्यते इवत कामः, जो कावमला जातो तो काम. जो कामना कितो तो कामी होय. भगवान् हा 

पूणमकाम आहे. त्याला कशाची वह कमतिता नाहीं. य याला कशाची तिी कमतिता, उणीव भासते तो वतची 
कामना कितो. जो पूणमकाम आहे तो कशाची कामना किणाि? म्हणून तो वनष्काम होय, वनविच्छ होय. 
जगातं य याच्या जवळ काहंींच नाहीं असा कोणी नाहीं. त्याच प्रमाणें य याला कशाची वह ददात नाहीं असा वह 
कोणी नाहीं. त्यामुळें  प्रत्येक जणच धनी आहे आवण अवधकाची कामना किणािा कामी वह आहे. हा जो 
प्रत्येकाच्या ठाईं काम आहे तो काय आहे? तो म्हणजे अ-पूणाला पूणम होण्याची ओढ होय. जों पयंत ती 
पूणमता प्राप्त होत नाहीं, तों पयंत ही ओढ, हा काम िाहणािच. य या अथीं समग्रता, संपूणमता हें 
पिमात्मस्वरूप आहे त्या अथीं त्याचा प्रत्येक अंश वह तदवयवभतू तोच आहे. म्हणून कोणत्या वह गोष्टीचा 
काम हा शवेटीं पूणाचाच काम म्हणजेच पिमात्म्याचा काम होय. म्हणूनच म्हटलें  आहे, हे देवा, तंू गाय 
इच्छणािाची गाय होतोस, घोडा इच्छीणािाचा घोडा होतोस “गोकामस्य गवायसे अश्वकामस्य अश्वायसें.” 
सािाशं, य याचा जो काम तो हे देवा, तंूच होतोस. अशा प्रकािें काममात्र पिमात्म-स्वरूप च आहे. म्हणून तो 
काम होय. जीवाला आपली ही कामना पूणाची आहे, अपूणाची नाहीं हें कळत नाहीं. म्हणून तो शकलें  गोळा 
किीत बसतो आवण सकळास मुकतो. ज्ञानी सकलास भजतो आवण पूणम कंुभ वमळवतो. 

 
२९८. कामप्रद 

 
मागील नामहचतनातं म्हटलेंच आहे कीं तो पूणात्मा “गोकामाला गो आवण अश्वकामाला अश्व” 

होऊन भेटत असतो म्हणून. त्याचा अथम, तो तो काम होऊन प्रभ ुभक्ताचंा काम पुिवीत असतो. म्हणजे तो 
काम वह आहे आवण कामप्रद वह आहे. इतित्र म्हणजे जीवाच्या व्यवहािातं दाता आवण दान द्रव्य वगेवगेळीं 
असतात. पिंतु पिमात्म्याच्या बाबत असा भेद नाहीं. तोच दाता वह आहे आवण दानववषय वह आहे. 

 
पिमात्मा पिम वत्सल वपता आहे. तो आपल्या अपत्यानंा त्याचं्या त्याचं्या आवडीचें भातुकें  देत 

असतो. त्याला कोणी हेय नाहीं, सवम समान उपादेय आहेत. सवांचा तो समादि कितो. “चींटी को तो कन 
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कन का, हाथी को मनका देननहािा” आहे तो. तो सवात्मा सवांचा वप्रयवचकीषुम आहे. “नवह गणयवत क्षदु्रो 
जन्तुः पविग्रह-फल्गुताम्” असें तो म्हणत नाहीं. त्याला जीवाचा स्वाभाववक ववकास हवा आहे. म्हणून तो 
त्यानंा ववकासानुकूल क्रीडनकें  देत असतो. तो महान् मनोववज्ञानी आहे. वविाधानें कामवनिोध होणाि नाहीं 
ति दशमनानेंच तो होईल हें त्याला पुितें ठाऊक आहे. म्हणून तो बिें वाईट न म्हणता ंसवांचे सवम काम 
पुिवीत असतो. त्या कामाचं्या अनुभवानें त्याचंी वनःसािता लक्षातं आली म्हणजे जीव आपोआपच 
त्याचं्यापासून ववित होईल, नुसत्या वनषेधानें तें व्हायचें नाहीं. हें जाणून तो ते ते काम पुिवीत असतो आवण 
त्याचं्या पासून होणािा अपाय य याच्या त्याच्या अनुभवास पूणम आणनू देत त्यानंा स्वेच्छया त्यापंासून तो 
प्रवतवनवृत्त किीत असतो. त्याला सबूिी आहे. ववकाि मावळेल आवण सत्य प्रकावशत होईल याची त्याला 
पूणम खात्री आहे. 

 
२९९. प्रभु 

 
पिमात्मा हा समग्र संपूणम वा अंशी असल्यामुळें  तो प्रभ ु होय. सवम नद्याचंा पवत समुद्र होय, सवम 

वकिणाचंा स्वामी सूयम होय. नद्या वकिणें हीं अंशरूप होत म्हणून तीं अंशीला, समुद्राला, सूयाला भेटायला 
धडपडत असतात पाण्याच्या उसळया आवण य वालाचंी धडपड आपल्या अंशीला भेटण्यासाठीं चाललेली 
असते. त्याप्रमाणें सवम जीवाचंी आवण जगताचंी सािी धडपड प्रभलूा, आपल्या समग्रतेला, संपूणमतेला, 
भेटण्यासाठीं चाललेली आहे. तुमचा कामनाववषय तुमच्यावि प्रभतु्व गाजवीत असतो. पिमात्मा हा तसा 
सवांचा कामना-ववषय असल्यामुळें  तो सवांचा प्रभ ुहोय. “कामहा कामकृत कान्तः कामः कामप्रदः प्रभःु” या 
श्लोकाधांतील हा शवेटचा शब्द आहे. तो त्या संगतींत वाचला म्हणजे त्याचा अथम होतो कीं तो कतंु अकतुम 
अन्यथा कतंु समथम असा प्रभ ुआहे. तो काम आहे, कामकृत आहे, कामप्रद आहे, आवण कामहा वह तोच 
कान्त पिमात्मा आहे. तो कामस्वरूप असल्यामुळें  सवम त्याचीच कामना कितात पण आपण त्या पूणात्म्याची 
कामना किीत आहोंत हें ओळखत नाहींत. तोच त्याचें नाना काम होऊन त्यानंा ते देत असतो. अथात तो 
नुसता कामप्रदच नाहीं ति कामकृत वह झाला आवण कामकृत व कामप्रद असल्यामुळें  तो सवांचा कान्त 
झाल्यास नवल नाहीं. पिंतु तो एवढ्याविच थाबंत नाहीं. सवम कामाचंा ववघात वह तो कितो. कािण त्याला 
जीवानंा सदैव कामनाचंीं वशतें वचेत ठेवावयाचें नाहीं. तो त्यानंा आपल्या प्रमाणें पूणम आवण पूणमकाम पाहंू 
इस्च्छतो. म्हणनू तो जीवानंा सवम कामाचंें अवनत्यत्व आवण दुःखरूपत्व सतत प्रत्ययास आणून देत िाहतो 
आवण अशा प्रकािें तो त्यानंा आत्मवान् बनवनू आपलें  प्रभतु्व प्रगट किीत असतो. “आपुली पदवी सेवकास 
द्यावी । तो एक गोसावी पाडुंिंग ।” प्रभ ु म्हणजे स्वामी आपल्या सेवकानंा ववपुल भवृत आवण वतेन देऊन 
सुखी कितील, पिंतु ठेवतील सेवकच, त्यानंा स्वामी नाहीं होऊं देणाि. पिंतु पिमात्मा हा असा प्रभ ुआहे 
कीं तो सेवकानंा सेवक िाहंूच देत नाहीं. त्यानंा तो आपल्यासािखेंच प्रभ ुकितो. म्हणून तो प्रभ.ु असा प्रभ ु
दुसिा नाहीं. 

 
३००. युगाणदकृत् 

 
ववष्णु सहस्रातं भगवतंाचें ववश्वेश्वित्व द्योवतत किण्यासाठीं वािंवाि स्थल आवण काल याचंा तो 

स्वामी आहे अशा आशयाचीं नामें येतात. त्यापैकींच युगावदकृत आवण पुढील युगावतम हीं नामें होत. ववश्वातं 
आपल्याला हींच दोन पविमाणें, वदक् आवण काल, वदसून येतात. कोणती वह घटना कुठल्या तिी काळीं 
आवण कुठल्या तिी स्थलीं झालेली असते. वजला काल नाहीं आवण स्थल वह नाहीं अशी घटना संभवत 
नाहीं. म्हणनू हीं दोन पविमाणें ह्या व्यक्त ववश्वाची झालीं आवण ह्याचंा जो स्वामी तो अव्यक्ताक्षि ववश्वेश्वि 
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होय. तो स्वतंत्र आहे. वदक्-कालाचं्या बधनातं तो येत नाहीं. म्हणून त्याला अनन्त असें म्हणतात. देशतः वह 
अनन्त आवण कालतः वह अनन्त. य या घटना, य या गोष्टी देशकालबद्ध आहेत त्यानंाच कायमकािणभाव लाग ू
होतो. पिंतु जी वस्तु वदक् कालातीत आहे वतला कायमकािणभाव लागू पडत नाहीं. ती अमुक एका 
कािणापासून झाली आवण वतचें अमुक एक कायम आहे असें म्हणता ंयेत नाहीं. तसें दाखववता ंआल्यास ती वह 
सावयव आवण साद्यन्त ठिेल. पिमात्मा हा तसा नाहीं. म्हणून तो सवम वदशाचंा, लोकाचंा आवण सवम 
कालाचंा स्वामी आहे. त्यानेंच युगावद म्हणजे युगािंभ केलेला आहे असें म्हणावयाचें. कािण दुसिा कोणी 
तो करंूच शकत नाहीं. जो कोणी तो किील तो अव्यक्त आवण अक्षिच असणाि आवण अशी अव्यक्तें आवण 
अक्षिें अनेक मानण्यातं काहंीं मतलब नसल्यामुळें  एक पिमात्माच सवेश्वि म्हटला पावहजे, यातंच कल्पना-
लाघव आहे. 

 
शतक िंिर्ें 

 
३०१. युगाितथ 

 
युगावदकृत आवण युगावतम ही जोड कल्पना आहे. जो युगाचा आिंभ कितो तोच त्याची समास्प्त वह 

कितो. तो कालस्वरूप पिमात्मा क्षणलववनमेषावद आवण युगमन्वन्ति कल्पान्ताववध कालाशंाचंी कलना 
म्हणजे गणना किीत असतो. तो त्याचंा आिंभ वह पाहतो आवण समास्प्त वह पाहतो आवण अशा प्रकािें त्याचंी 
कलना किीत असतो. म्हणून तो युगावदकृत म्हणजे कालािंभ किणािा तसा युगावतम म्हणजे कृतावद 
युगाचंी आवतमनामागनू आवतमनें किणािा अथात त्याचंी मोजदाद किणािा म्हटला आहे. शतेकिी जसा 
पेिणी कितो आवण कापणी वह कितो आवण हा क्रम चालवीत िाहतो. त्याप्रमाणें पिमात्मा कालाशंाचंी पेिणी 
कितो, त्याचंी कापणी कितो आवण अशी कालाचंी वपकामंागून वपकें  घेत िाहतो. त्यानें आता ंपयंत वकती 
कला म्हणजे कालाशं सवगंले ते कोण सागंू शकेल? म्हणून त्याला नुसतें युगावतमच म्हणावयाचें. युगाचंी 
वकती आवतमनें त्यानें केली ती त्याची त्यालाच ठाऊक! युगचतुष्कापैकीं सध्या ंअंवतम कवलयुग चालू असून 
त्याचीं २७ युगें झालीं आहेत आवण २८ वें चालू आहे. अशी गणकाचंी गणना आहे. या गणनेंत पुनः मानव 
कालगणना आवण दैव कालगणना हा वह भेद आहे. 

 
सहस्रयुगपयंततुं अहर  यद् ब्रह्मिो णिदुः । 
राचि युगसहस्रातताुं ते ऽहोरािणिदो जनाः ॥ 
 
अथात मानवाचीं सहस्रयुगें झालीं म्हणजे ब्रह्मदेवाचा कुठें एक वदवस होतो आवण तेवढींच युगें 

म्हणजे त्याची िात्र असें हें अनाद्यनन्त कालचक्र य याच्या पे्रिणेनें सतत वफितेंच आहे तो पिमात्मा युगावतम 
होय. 

 
३०२. नैकमाय 

 
माया म्हणजे वस्तु-स्वरूपाचें अदशमन, अवास्तव दशमन, वास्तव दशमन एकच असणाि. कािण वस्तु 

एक आहे. पिंतु वतचीं अवास्तव दशमनें वा अन्यथा दशमनें नैक म्हणजे एकरूप नसणािीं अशीं कैक असणाि. 
म्हणून पिमात्मा हा नैकमाय म्हटला आहे. “इन्द्रो मायावभः पुरुरूप ईयते” असें वदेवचनच आहे. इन्द्र 
म्हणजे पिमात्मा हा आपल्या मायाशक्तीच्या योगें बहुरूप वदसतो. जसा नट नाना मुखवटे घालून नाना सोंगें 
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आणतो तसा तो एकच पिमात्मा आपल्या स्वरूपापलापकािी शस्क्तमुळें नानारूप वदसतो. पिमात्मा म्हणजे 
वस्तु ही वतच्यावि भासमान होणाऱ्या नाना रूपाचंा आधाि असल्यामुळें  वतला मायावी वा नैकमाय म्हणायचें, 
पिंतु तत्त्वतः ती वस्तु स्वरूपापलापकािी नव्हेच. द्रष्ट्याचा तो दृग् भ्रम होय, य याचा आिोप त्या वस्तूवि 
केला जातो. अधंािातं एक खंुट आहे. तो कोणाला भतू वाटेल, कोणाला पुरुष, कोणाला स्त्री. पण खंुट हा 
सदैव खंुटच असतो. तथावप, त्या नाना वमर्थया आिोपाचंा आश्रय तो होत असल्यामुळें  त्याला नैकमाय 
म्हणावयाचें. या नैक आिोपातं स्वरूपाचें अदशमन हा सवमत्र समान असलेला प्रकाि तो वतिोभाव होय आवण 
त्यातं जो अन्यथा दशमनाचा प्रकाि तो ववके्षप भाव होय. या मायेच्या वद्वववधतेमुळें  वह पिमात्मा हा नैकमाय 
म्हणता ं येईल. मायावी अदृश्य होतो आवण अदृश्य होऊन नाना भयानक सोंगें वह आणतो. अशा वद्वववध 
रूपानें तो आपली माया दाखवीत असतो. म्हणून तो नैकमाय होय. य याला साक्षात्काि हवा आहे, दशमन हवें 
आहे त्याला हा मायामय अन्तिपट दूि सािावा लागतो. 

 
३०३. महाशन 

 
महत अशनं यस्य सः महाशनः । य याचें खाणें मोठें तो महाशन होय. वैश्वानिरूप पिमात्मा सवम अि 

पचवनू टाकीत असतो म्हणनू तो महाशन म्हणावा. प्रावणमात्राच्या ठाईं जो जठिास्ग्न वास कितो आहे तोच 
वैश्वानि होय. तो ववश्वातंील अिजात पचवीत आला आहे आवण पुढें वह तोच पचववणािा आहे. म्हणून तोच 
महाशन म्हणावयाचा. या वैश्वानि पिमात्म्याला मी आहुवत देत आहें, असें म्हणून जो जेवतो वा जेवववतो तो 
यज्ञकता होय. त्याचें तें उदिभिण नोहे, तें यज्ञकमम जावणजे. या यज्ञकायाला सवमधा आवण आय य 
पुिववणािें जे शतेकिी, कामकिी इत्यावद ते वह त्या भावनेनें कायम कितील, ति यज्ञकतेच म्हणाव.े त्याचंें तें 
अिोत्पवत्तरूप कमम “तदथीय” असल्यामुळें  तें वह यज्ञकममच होय. यज्ञातं मुख्यतः आय याहुवत द्यायची असते. 
त्यासाठींच जेवतानंा भातावि अिशुवद्ध घालावी लागते. “उदिभिण नोहे, जावणजे यज्ञकमम” ह्याची ती खूण 
आहे. हा जीवयज्ञच खिा यज्ञ आहे. यज्ञ सोडून इति जें काहंीं केलें  जातें तें बन्धन आहे असें गीता 
कण्ठिवानें सागंते आहे. ह्या यज्ञाबिोबिच प्रजा वनमाण करून ब्रह्मदेवानें त्यानंा ह्या जीवयज्ञाच्या योगें 
समृद्ध व्हा, हा तुमचे सवम काम पुिवील असें म्हटलें  आहे. ह्या यज्ञाचा भोक्ता सवान्तयामी साक्षात पिमात्मा 
आहे. त्याहून अवधक मोठा भोक्ता दुसिा कोण असंू शकेल? त्यानें स्वतःच गीतेंत म्हटलें  आहे— 

 
अहुं िैश्वानरो भूत्िा प्राणिनाुं देहमाणश्रतः । 
प्रािापान-समायुक्तः पिंाम्यन्नुं िंतुर्तिधम्  ॥ 
 

असा तो ववश्वान्तयामी वैश्वानि महाशन होय. 
 

३०४. अदृश 
 
दृश्य म्हणजे इस्न्द्रयगोचि. जें जें इस्न्द्रयगोचि आहे त्याहून पिमात्मा वभि आहे. म्हणून तो अदृश्य 

म्हणावयाचा. शब्द, स्पशम, रूप, िस, गन्ध हे जे पंच ववषय ते पंच इस्न्द्रयें श्रोत्र, त्वक्, नेत्र, वजह वा आवण 
नावसका वा घ्राण याचं्या पंचायतींत चर्णचले जातात. त्याचं्याववषयीं बिावाईट वनणमय ते पंच कितात. पिंतु 
आत्म्यासमोि ह्या पाचंाचंी पाचंाविच धािण बसते. त्याचंें वतथें काहंींच चालत नाहीं. “वकवमदं यक्षम्” हें 
काय अद् भतु? पाचंा मुलखावगेळें? तें त्यानंा कळत नाहीं, आकळत नाहीं. असें तें अतीस्न्द्रय आहे. अगोचि 
आहे. नुसतें अदृश्य म्हणजे नेत्र-ववषय न होणािें ति वकतीतिी दाखववता ंयेईल. पण तें काहंीं पिमात्मतत्त्व 
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नव्हे. तें ति ‘नेवत नेवत’ म्हणूनच वनवडावें लागतें. “तदेव ब्रह्म त्व ं वववद्ध, नेदं यवददं उपासते”. इस्न्द्रयें 
य याची उपासना कितात त्याहून तें वगेळेंच आहे, आगळेंच आहे. पंच आपल्या ववषयाबंाबत वनणमय देतात 
आवण आपल्या अववषयाबाबत वह. आपल्या ववषयाबाबत ते युक्तायुक्त वनणमय देतात आवण अववषयाबाबत 
वनणमय देतात कीं हा आमचा ववषय नव्हे. वविि न्यायालयातं जा. हा वनणमय सुद्धा ंकमी महत्त्वाचा नाहीं. हे 
वविि न्यायालय म्हणजे बवुद्ध होय. गीतेंत म्हटलेंच आहे— 

 
“बुवद्धग्राह्य ंअतीस्न्द्रयम्” पण ही बुवद्ध म्हणजे तकम  नव्हे. ति स्वानुभवक्षम प्रज्ञा होय. वनष्पंक आवण 

वनष्कंप. असा जो बवुद्धमान् तोच अदृश्याला पाहतो. 
 

३०५. अव्यक्तरूप )व्यक्तरूप) 
 
अदृश्य आवण अव्यक्तरूप ही जोड कल्पना आहे. अदृश्य पदाचा आशय अव्यक्तरूप हें पद पूणम 

कितें. पिमात्मा अतीस्न्द्रय आहे एवढेंच नव्हे ति तो वाङ्मन याचं्या वह अतीत आहे, हें अव्यक्तरूप पद 
सूवचत कितें. जें इस्न्द्रयानंा गोचि नाहीं तें मन हचतंू शकतें हकवा नाहीं हा एक स्वतंत्र प्रश्न आहे. पण 
घटकाभि मानलें  कीं मनाची अशी शस्क्त आहे ति तें आत्मतत्त्व त्या मनोमताहून वभि आहे असें अव्यक्तरूप 
हें पद सूवचत किीत आहे. जें जें मनातं येतें तें तें सािें व्यक्तच होय. कािण अव्यक्त हें अवचन्त्य आहे. दृश्य 
हें वनदेश्य आहे ति अदृश्य हें वचन्त्य आहे. पिंतु जें वनदेश्य नाहीं आवण वचन्त्य वह नाहीं तेंच अव्यक्त होय. 
म्हणून अव्यक्तरूप या पदानें इथें तें अवचन्त्य आहे, मन-सगोचि आहे असें सुचववलें  आहे. 

 
इथें “अव्यक्तरूप” ऐवजीं “व्यक्तरूप” असा वह पाठ संभवतो. आवण शकंिाचायांनीं तो तसा 

घेतला वह आहे. पिंतु त्यानें अथांत फिक पडण्याचें कािण नाहीं. इथें व्यक्त याचा अथम एवढाच की 
“ध्यानावस्स्थततद् गतेन मनसा पश्यस्न्त यं योवगनो” —योग्यानंा जो ध्यानानें हृदयातं व्यक्त होतो, 
अनुभवतो तो. जो अनुभवतो तो अव्यक्त कसा म्हणावा? म्हणून तो व्यक्तरूप होय. अथवा जें सािें व्यक्त 
आहे तें त्या पिमात्म्याचेंच रूप म्हटलें  पावहजे. कािण त्याहून वगेळें  इथें काहंीं नाहींच. म्हणून वह तो 
व्यक्तरूप होय. 

 
पिमात्मा आहे तो आहे. त्याला तुम्ही व्यक्त म्हणा कीं अव्यक्त म्हणा. नामान्तिानें नामधािकातं 

काय फिक पडावयाचा आहे? वकत्येक मुलें  बापाला बाबा म्हणतात, वकत्येक आबा म्हणतात. काहंीं वह 
म्हटलें  तिी बाप तो बापच िाहतो. “तुज सगुण म्हणों कीं वनि  गुण िे । सगुण वनि  गुण एक गोहवदु िे ॥” 

 
३०६. सहस्रणजत् 

 
जीवाचें जीवन म्हणजे दोन प्रभावी शक्तींचा खेळ आहे. एक पुरुषकाि आवण दोन म्हणजे दैव. 

वदवस आवण िावत्र वमळून जसें संपूणम वदनमान होतें त्याप्रमाणें पुरुषकाि आवण दैव वमळून जीवाचें जीवमान 
बनलेलें  आहे. कधीं वदवस मोठा कधीं िात्र मोठी असा वदनमानातं चयापचय होत िाहतो. तसा जीवनातं वह 
पुरुषकाि आवण दैव याचंा वाटंा न्यनूाहधक होत िाहतो. कोणाचा वाटंा वकती आवण वकती महत्त्वाचा हें कोण 
सागंूं शकेल? एवढें बिीक खिें कीं जशी नदी एकाच तीिाची असूं शकत नाहीं, तसें जीवन वह एका 
पुरुषकािानेंच वा एका दैवानेंच बनत नाहीं. या दोन्ही तीिामंधूनच वाहतें तें. आवण म्हणून या दोन्ही के्षत्रातं 
माणसाला आपली कसोटी द्यावी लागते, वदली पावहजे. त्यानें आपला पुरुष-प्रयत्न म्हणजेच पुरुषकाि 
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आजमावनू पहावा, आपलें  दैव आजमावनू पहावें. आपला पुरुषकाि आजमावण्याच्या के्षत्राला म्हणतात युद्ध 
ति दैव आजमावण्याच्या के्षत्राला म्हणतात द्यतू. आवण या दोन्ही के्षत्रातं जो फक्कडपणें खेळतो तो खिा 
जीवन-जौहिी. दैव जि अटळ आहे ति त्याला टाळा का ंआवण भ्या तिी कशाला? होऊन जाऊं द्या दोन 
हात! असें म्हणून जो पुरुषकािाच्या वा दैवाच्या के्षत्रातं खेळाडू प्रमाणें हाि-जीत सम करून उतितो तो खिा 
वीि पुरुष होय. हा असा परुुषच सहस्रवजत होय, अनन्तवजत होय. सहस्रवजत आवण अनन्तवजत हीं नामें 
युद्धातं आवण द्यतूातं म्हणजेच उभयववध अशा जीवनातं खेळणाऱ्या पुरुषरूप पिमात्म्याची आहेत. 
अनन्तवजत च्या वविोधातं सहस्रवजत म्हणजे सान्तवजत असें वह म्हणता ंयेईल. पिंतु सहस्र शब्द लाक्षवणक 
अथानें घेतल्यास तो सवमवजत आहे. पिमात्मा वमतावमत सवमवजत आहे. 

 
३०७. अनततणजत् 

 
जीवन हें पुरुषकािाचें के्षत्र आहे का दैवाचें? का दोहोंचें? का आणखी वतसऱ्याचेंच? याचा वनणमय 

तत्त्वज्ञानंीं केला आहे. त्याचंा वनणमय हा कीं जीवन हें वचिंतनाचें अवधकािके्षत्र आहे, क्षवणकाचें नाहीं. आवण 
वचिंतन, शाश्वत, वनत्य वस्तु धमम आहे, हें मत्यम जीवन वा त्याच्यातंील सुखदुःख नव्हे. तें क्षवणक आहे, 
अशाश्वत आहे, अवनत्य आहे. महाभािताचें हें साि आहे. महाभाितातं जीवनाचें अंतिंग आवण बवहिंग 
यथातर्थय वचतािलें  आहे. महाभाितातं द्यतू आलें  आहे म्हणून महाभाित हें आयांच्या अवनतीचें, अपकषाचें 
ऱ्हासाचें वचत्र आहे असें समजणािे ऐवतह्यवतेे्त महाभािताचें िहस्यच समजले नाहींत. मनुष्याचें जीवन हें दैव 
आवण पुरुषकाि या दोन आडव्या उभ्या धाग्यानंी ववणलेलें  आहे. तीं दोन्ही एकमेकावंि कडी किीत 
मनुष्याच्या जीवनाचा पट ववणीत असतात. मनुष्य प्रयत्न किीत असतो पण त्याचें फळ दैवाधीन असतें. तें 
कधीं अनुकूल कधीं प्रवतकूल असतें. कधीं यश येईल कधीं अपयश येईल अशा अवनत्य आवण अवनवित 
म्हणजेच अरुव तत्त्वाच्या हातीं आपलें  मोलाचें जीवन कसें देता ंयेईल. त्याला काहंींतिी मागमदशमक रुवतत्त्व 
हवें. तें कोणतें तें महाभाित दाखवनू देत आहे. तें रुवतत्त्व म्हणजें धमम होय. तें सूत्र जो धरून ठेवतो तो त्या 
सुतानें स्वगम गाठंतो. जीवनाच्या युद्धातं वा द्यतूातं मग तो हिो कीं हजको. हािजीत दोन्ही समानच वनिथमक 
आहेत. जीवनाचें तािक तत्त्व त्या दोहोंहून वगेळेंच आहे आवण तें आहे सत्य म्हणजेच धमम. धममिाजानें द्यतूातं 
आवण युद्धातं वह त्याचा त्याग केला नाहीं म्हणनू तो स्वगांत गेला. बाकीचे सािे यशस्वी वन अयशस्वी 
निकास गेले. म्हणून धममिाज हा अनन्तवजत होय. बाकीचे सािे सान्तवजत च. म्हणूनच धममिाजाचा शखं 
अनन्तववजय आहे. तोच महाभािताचा नायक आहे. 

 
३०८. इष्ट 

 
पिमात्मा हा सवांचा स्वात्मा असल्यामुळें  तो सवांना इष्ट वाटतो. प्रत्येकाला आपला जीव प्यािा 

आहे. पिंतु हा असा प्यािा जीव वह मनुष्य केव्हा ंकेव्हा ंदेतो, आत्महत्या कितो, तें का?ं तें वह तो आपल्या 
जीवासाठींच किीत असतो. त्याला जेव्हा ंहें जीवन असह्य, अवनष्ट वाटंू लागतें तेव्हा ंतो त्याचा त्याग कितो. 
तो य याचा त्याग कितो तें अवनष्ट असतें आवण बाह्य असते; अ-स्व असतें, अनात्म असतें. आपला त्याग 
कोणाला कधीं किता ंयेणें शक्य नाहीं. केळीच्या खाबंाच्या गाभ्यावि सोपटाचंीं अनेक वषे्टणें असतात. तशीं 
जीवाचीं अनेक वषे्टणें आहेत, कोश आहेत आवण त्याचंा तेवढा त्याग जीव किीत असतो. पिंतु त्याचंा जो 
गाभा तो स्वतः त्याचा त्याग कोण कसा किणाि? तोच तो वनजात्मा होय जो सवांचे सवमस्व आहे, सवांचें इष्ट 
आहे. म्हणून तो इष्ट होय, पे्रि होय. 
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जो मनुष्य श्रेि आवण पे्रि असतो त्याचेंच यजन म्हणजे भजन पूजन मनुष्य किीत असतो. असा श्रेि 
आवण पे्रि एक पिमानन्दस्वरूप पिमात्माच होय. म्हणनू वह तो इष्ट म्हणजे यवजला गेलेला आहे. स्वगांतील 
अमि वह य याचें यजन कितात त्या पिमात्म्याचें यजन कोण मत्यम किणाि नाहीं? 

 
अशा प्रकािें पिमात्मा हा वप्रय वह आहे आवण पूय य वह आहे. तो पिम वप्रय आहे, पिम पूय य आहे, तो 

स्वतत्त्व म्हणून पिम वप्रय आहे. पितत्त्व म्हणून पिम पूय य आहे. 
 

३०९. णिणशष्ट )अणिणशष्ट) 
 
पिमात्मा हा वववशष्ट म्हणजे वगेळा आवण आगळा आहे. य याच्यातं काहंीं अनन्य-साधािण आवण 

महनीय असे वैवशष्ट्य असतें त्याला वववशष्ट म्हणावयाचें. पिमात्म्याचें वगेळेपण आवण आगळेपण काय 
वणावें? त्याच्या सािखें दुसिें काहंीं नाहींच म्हणून त्याला “हें नव्हे हें नव्हे” असें व्यावतमन किीत किीत 
जगावगेळें  ‘तें’. म्हणावें लागतें. हें झालें  त्याचें वेगळेपण आवण त्याचें आगळेपण वह तसेंच आहे. तो वनत्य 
आहे, हें जग अवनत्य आहे. तो ववज्ञाता आहे, हें ववज्ञात आहे. तो आनन्दस्वरूप आहे. हें दुःखरूप आहे. 
अशा प्रकािें “कः केन सबंन्धः” असा तो आगळा आहे. पिमात्म्याच्या अशा वगेळेपणामुळें  आवण 
आगळेपणामुळें  तो वववशष्ट म्हणावयाचा. 

 
इथें अवववशष्ट असा वह पाठ घेणें शक्य आहे. आवण खिोखि तो पिमात्मा ‘अणोः अणीयान् आवण 

महतः महीयान्’ नाहीं काय? तो कोणाहून वगेळा आवण आगळा मुळीं नाहींच. गोच्या ठाईं गोत्व आवण 
अश्वाच्या ठाईं अश्वत्व तोच आहे. मंुगीच्या ठाईं आवण हत्तीच्या ठाई ंजीव रूपानें तोच अवववशष्ट नादंत नाहीं 
काय? िोजच्या िोज सुषुप्तींत सवम जीव त्याच्या ठाईं एकरूप होत नाहींत काय? वतथें अणुमहत साध्वसाधु 
इत्यावद कसलें  वह वगेळेपण वा आगळेपण अणुमात्र तिी िाहतें का? त्यामुळें  जो ववशषे वदसतो तो सगळा 
वनर्णवशषेच होय. “आत्मवै इदं सवमम्, नेह नानास्स्त हकचन” इथें दुजें काहंीं नाहींच. एकच एक सवमत्र भरून 
िावहलें  आहे. त्यामुळें  तो पिमात्मा अवववशष्ट आहे. उपवनषदानंीं त्याचें अवववशष्टत्व पिोपिीनें गाइलें  आहे. 

 
अन्ग्नर  यरै्को भुिनुं प्रणिष्टो 
रूपुं रूपुं प्रणतरूपो बभूि । 
एकस् तर्ा सिथभूताततरात्मा 
रूपुं रूपुं प्रणतरूपो बणहश्च ॥ 
 

३१०. णशष्टेष्ट 
 
वशष्ट म्हणजे अनुवशष्ट, ववद्याववनयसंपि. त्यानंीं जो यवजला, त्यानंा जो वप्रय तो वशषे्टष्ट 

म्हणावयाचा. असंस्कृत आवण अवशवक्षत लोकाचें पे्रम-पूजा-ववषय हे मूढ आवण घोि स्वरूपाचे तामस आवण 
िाजस असे असतात. य याचंी श्रद्धा, बुवद्ध आवण दृवष्ट ववशुद्ध आहे त्याचंें श्रदे्धय जे्ञय आवण दशमन मान्य 
समजावें. तेंच इष्ट म्हणजे वशषे्टष्ट होय. अवशषे्टष्ट म्हणजे अवनष्टच! माणसाला दोन डोळे आवण एक दृवष्ट 
असते. वतच्या मागमदशमनास अनुसरून माणूस चालत असतो. त्याच प्रमाणें माणसाचे, वा जीवाचे म्हणा, 
श्रद्धा आवण बवुद्ध हे दोन डोळे आहेत आवण त्या उभयाचं्या समुच्चयानें बनणािी जी दृवष्ट तें आहे जीवाचें 
मागमदशमक तत्त्व. त्यालाच मी दशमन म्हणतों. या दशमनास अनुसरूनच माणसू व्यवहािातं वागत असतो. 
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म्हणून आपलें  दशमन ववशुद्ध ठेवणें आवण तसें तें नसल्यास य याचंें दशमन ववशुद्ध आहे असें आपल्याला वाटतें 
त्याचं्या दशमनानुसाि वागणें हेंच मी मनुष्याला वहततम मानतों. हाच वनणमय गीतेनें “तस्मात शास्त्र ंप्रमाणं ते 
कायाकायम-व्यवस्स्थतौ । ज्ञात्वा शास्त्रववधानोक्तं कमम कतंु इहाहमवस” या शब्दातं वदला आहे. आपलें  दशमन 
संशवयत, शास्त्राचें दशमन वनःसंशय म्हणून तेंच मान्य किायचें हें ठीक. पण त्यात शास्त्र हें अमूतम आवण त्याच्या 
वचनाचंा अथम नेहमींच स्पष्ट नसतो वा स्स्थि नसतो त्यामुळें  पित संशयच्छेदाचा प्रश्न उभा िाहतो. अशा 
वळेीं सवम संशयाचंा छेद किणािा जो धममपुरुष तोच वशष्ट होय, आवण त्याला जें इष्ट असतें तेंच भगवन् मत 
जाणावें. तेंच भगवत स्वरूप. तेंच वशषे्टष्ट. शास्त्र ज्ञापक पण अमूतम, वशष्ट वा गुरु आज्ञापक आवण मूतम, म्हणनू 
तोच शिण्य. 

 
३११. णशखण्डी 

 
वशखण्ड म्हणजे तुिा. आवण वशखण्डी म्हणजे तुिेदाि. मोि, कोंबडा हे पक्षी तुिेदाि आहेत. बलै 

ववशण्डवाला आहे. असें जें मूधमन्य वैवशष्ट्य पशुपक्षातं आढळतें त्यातं त्याचंा आत्मगौिव, ऐट, मस्ती वदसून 
येते. माणसाला देवानें असें शािीविक शृगं काहंीं वदलें  नाहीं, पण बुवद्धवैभव वदलें  आहे. त्याच्या बळावि त्यानें 
आपल्या पोशाखातं पशुपक्ष्याचंें अनुकिण करून फेटा पगडी हें वशिोभषूण वनमाण केलें . पगडींत नुसताच 
तुिा काढला आहे ति फेट्यातं तुिा आवण शमेला वह. तुिा पक्ष्याचंें अनुकिण आहे, ति शमेला पशूचंें. 
पशुपक्ष्याचें शपेटे व तुिे कसे फडकतात डोलतात! माणसाला त्याचंा हेवा वाटल्यास नवल नाहीं. माणसानें 
ते आपल्या पोशाखातं आणले. पण मोिवपसातंील तो डोळा, काय त्याचें ते ववववध िंग आवण छटा! त्याचें 
िंग, रूप, चैतन्य सािेंच अद् भतु! त्याचें अनुकिण कसें किायचें? तेव्हा ंते मोिपीस च सिळ खोवलें  आपल्या 
केशकलापातं वा वशिोवषे्टनातं. ही ऐट उसनी भासली तिी ती उसनी नाहीं. त्यातं सषृ्टीशीं आत्मीयता आहे. 
आपल्या भोवतालच्या सृष्टीचें पे्रम आवण गौिव आहे. गोपाल कृष्णानें हें सृष्टीचें पे्रम आवण गौिव हें 
सृवष्टतादात्म्य यथेष्ट अनुभवलें  आवण उमटववलें . खिोखि तो सृष्टीशीं एकरूप झाला होता. तो वनमाली 
गंुजावतंस वणेुवादक गोपाल ! मोिपीस आपल्या डोक्यातं खोवनू तो वशखण्डी झाला, ह्यातं नवल काय? 
िानफुलाचंें कौतुक किणाऱ्या कृष्णाची सि गुलाबाचें िक्तफूल कोटाच्या गंुडीघिातं लावणाऱ्याला कशी 
येणाि? एक सृष्टीचा बालक आहे, दुसिा पालक म्हणवतो आहे. सृष्टीशीं तादात्म्य आत्मीयत्व न अनुभवता ं
जो वतचें फूल धािण कितो तो उसनी ऐट कितो आहे. ती लूट आहे. पिंतु जो सृष्टीचा बालक होऊन वतचें 
स्तन्य वपतो, वतच्या अंगावि नाचतो, वतचें गीत गातो, वतचीं फुलें  आवण वपसें डोक्यातं खोवतो तो सृष्टीचाच 
एक नवा नवा आवण हवा हवा वाटणािा कोंब होय. सवम सवृष्ट त्याची आहे आवण तो सृष्टीचा आहे. आवण तोच 
वशखण्डी म्हणावयाचा. कािण माता आपल्या बालकाला स्वलंकृत किीत असते, वशखण्ड−मस्ण्डत किीत 
असते. तीं त्याला िाजा म्हणते आवण िाजवत नटवते, सजवते. या ववश्ववृक्षाचा मूलकंद तो पिमात्मा आहे 
आवण वृक्षाग्रावि येणािी नवी पालवी, त्या कंदाचाच तुिा होय, वशखण्ड होय. म्हणून पिमात्मा हा वशखण्डी 
म्हणावयाचा. 

 
३१२. नहुष 

 
नह ४ उ मढवणें आच्छादणें या धातूपासून नहुष शब्द व्युत्पावदला जातो. नहुष प्रमाणें करुष, पुरुष 

असे उष प्रत्ययान्त अन्य वह काहंीं शब्द आढळतात. धात्वथानुसाि नहुषचा अथम होईल. मढववणािा, 
व्यापणािा. या ववश्वातं आकाशानें सािें आंतून बाहेरून व्याप्त आहे, वपनद्ध आहे. आकाश असें व्यापक 
असलें  तिी व्याप्य व्यापक असें अंति वतथें गृहीत आहे. पिंतु वजथें व्याप्य आवण व्यापक असें दै्वत वशल्लक 
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नाहीं वतथें वकती अवधक ठोस व्यापकता आहे म्हणावी? पिमात्मा हा तसा अवपनद्धा आहे. व्यापक आहे. 
सोनें जसें अलंकािाला आतूंन बाहेरून व्यापून असतें तसा पिमात्मा या ववश्वाकािाला आंतून बाहेरून 
संनहन करून िावहला आहे. हा कतृमवाचक अथम झाला. कमम वाचक म्हणूनवह नहुष शब्द लावता ंयेईल. 

 
नाहुं प्रकाशः सिथस्य योगमाया–समािृतः । 
मूढोऽयुं नाणभजानाणत माुं एभ्यः परमव्ययम्  ॥ 
 
असें जें गीतेंत म्हटलें  आहे तें पिमात्म्याचें नहुषत्व म्हणजे वनगूढत्व च सागंण्यासाठीं होय. पिमात्मा 

हा जगाला अधंाि आहे. अधंािाच्या पडद्याआड काय आहे हें आपल्या दृष्टीला वदसत नाहीं तसा पिमात्मा हा 
या ववश्वाकाि पडद्यानें पविपूणम झाकूंन टाकला आहे. त्याचें पविपूणम वपधान झालें  आहे. दशमनीय आवण दृवष्ट 
याचं्या दिम्यान येणाऱ्या अतंिायामुळें  दशमनीय अंशतः वा समग्र झाकंलें  जातें. ह्यालाच वपधान म्हणतात. 
ववश्वाकाि योगमायेनें पिमात्म्याचें सामगे्रण वपधान केलें  आहे, अंशतः नव्हे. िज्जवूि सपाभास होतो तो 
आंवशक कधीं असत नाहीं, तो समग्रच होतो. अधी िज्ज ूसाप वदसते आहे आवण अधी दोिी वदसते आहे असें 
होत नाहीं. त्या प्रमाणें पिमात्मा हा संपूणमच या समग्र ववश्वाकािानें झाकूंन टाकला आहे. हा ववश्वकािाचा 
भास सगळाचा सगळा नाहींसा होईल तेव्हाचं तो नहुष, तो योगमायासमावृत तै्रगुण्य −वपनद्ध 
वहिण्यपात्र−वपवहत पिमात्मा दृग्गोचि होईल. 

 
३१३. िृष 

 
‘संतत संपत सुख के कािण’ हीं सुखकािणें जो वषमतो तो वृष म्हणजे वणाश्रमधमम होय. पण धमम 

नुसतीच सतंवत संपवत्त देत नाहीं ति तो वस्तुतः मानवाचें जीववत जेणें करून कृताथम होतें तो पिमपुरुषाथम 
म्हणजे मोक्ष वह वमळवनू देतो. अशा प्रकािें अभ्युदय आवण वनःश्रयेस ह्या दोन्ही ऋवद्धवसवद्ध जो यवजला 
असता ंवषमतो तो वृष म्हणजे धममरूप पिमात्मा होय. वणमधमम मुख्यतः अभ्युदय आवण आश्रमधमम वनःश्रयेस 
साधून देतो असें म्हणता ं येईल. वणमधमाच्या योगें सामावजक स्वास्र्थय ति आश्रमधमाच्या योगें वैयस्क्तक 
स्वास्र्थय संपावदलें  जातें. व्यवस्स्थत समाजातंील स्वतंत्र व्यस्क्त आवण स्वतंत्र व्यक्तींचा व्यवस्स्थत समाज 
वजथें नादंतो वतथेंच धमम भिभिाटतो. समाजाचें तत्त्व व्यवस्था म्हणजे सवमसुखावह वनयंत्रण वनयमन होय. 
व्यक्तीचें तत्त्व स्वातंत्र्य म्हणजे सवमतंत्रस्वतंत्र उन्मुक्त जीवन होय. ही दोन वदशानंा ताणणािी ढवळया 
पवळयाची जोडी मानव−जीवनाच्या िथाला जंुपली आहे. ह्याचं्या संगतींत श्रये आवण ववसंगतींत ववनाश 
ठेवला आहे. समाजाच्या वनयमनाचें लक्ष्य व्यक्तीचें संपूणम स्वातंत्र्य असलें  पावहजे ति व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचें 
लक्ष्य समाजाचें सपूंणम वहत म्हणजेच सवमभतूवहते िवत असलें  पावहजे. याचा आशय हा आहे कीं, व्यस्क्त 
समाजव्यापी झाली पावहजे, ती एकदेशी िाहता ंकामा नये. आवण समाजानें व्यक्तीच्या स्वैितम आकाकं्षांना 
अनन्त आकाश मोकळें करून द्यायला पावहजे. म्हणजे व्यस्क्त ही समाजाला वनजात्मा झाली पावहजे, पिकी 
वा वनयम्य िाहता ंकामा नये. सािाशं दोहोंचें अदै्वत हेंच धमाचें स्वरूप आहे. तेंच त्याचंें लक्ष्य आहे. आवण 
तोच सवम पुरुषाथांची वृवष्ट किणािा वृष आहे. खिोखि ही ‘अदै्वत−कुसिी वविळा जाणे’. मानवानें जीवनाचा 
क्षीिसागि मंथून जें अमृत हस्तगत केलें  तें हेंच अदै्वतामतृ होय. ‘यल  लब्ध्वा पुमान् वसद्धो भववत, अमृतो 
भववत, तृप्तो भववत, आत्मािामो भववत । यत प्राप्य न हकवचत वाञ्छवत न शोचवत’. 
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३१४. क्रोध−हा 
 
पिमात्मा हा क्रोधाचें हनन किणािा आहे. मनुष्य वा जीव जो क्रोध कितो तो एखाद्या वस्तूववषयीं 

त्याला िाग म्हणजे आसस्क्त असते आवण ती वस्तु त्याच्यापासून दुिावू ं नये वा कोणी वहिावू ं नये म्हणनू 
त्याला वचन्ता वा भय वाटत असतें म्हणून होय. हा क्रोध म्हणजे क्षोभ वा चलववचलपणाच होय. “क्रोध 
कामातं ठेववला” (कामात क्रोधोऽवभजायते) म्हणून जे स्स्थतप्रज्ञाच्या लक्षणातं ववकािप्रतीत्यसमुत्पादाच्या 
ववविणातं वर्णणलें  आहे तें ह्याचमुळें होय. हा क्रोध य याचा गेला तो स्स्थतप्रज्ञ झाला. स्स्थतप्रज्ञाच्या ववरुद्ध 
क्षुब्ध वा कस्म्पत–वचत्त होय. म्हणून िामदासानंी स्स्थंतप्रज्ञाचें लक्षण “किी वृवत्त जो संथ तो संत जाणा” 
असें बाळबोंध पण नेमकें  केलें  आहे. िाग म्हणजे आसस्क्त, वतच्या पोटीं भय म्हणजे हचता आवण वतच्या पोटीं 
क्रोध म्हणजे वचत्तक्षोभ वा कंप उत्पि होतो. असें हें ववकिणसूत्र आहे. याचाच ववस्ताि ‘ध्यायतो ववषयान् 
पुंसः’ इत्यादी श्लोकद्वयातं गीतेनें केलेला आहे. हा क्रोध पिमात्मा कसा नाहींसा कितो? पिमात्म्याला 
आवण त्याच्या भक्ताला आत्मवभि दुसिी वस्तुच उित नसल्यामुळें  त्याला कोणत्यावह वस्तूचा अवभलाष 
आवण िाग मुळीं उत्पिच होत नाहीं. आत्म्याच्या ठाईं काम आवण िाग संभवतः कंुवठत होतात. मीच मला 
कसा इच्छंू आवण वचकटंू? हें अदै्वत जि हबबलें  ति “अतृणे पवततो वह वनः स्वयमेवोपशाम्यवत” या न्यायानें तो 
क्रोध आपोआप वनि  बीज होईल. पिमात्मा स्वभावतःच शास्न्तरूप असल्यामुळें  तो क्रोध−हा म्हटला जातो–
जसा प्रकाश हा स्वभावतःच वतवमिहा आहे तसा. जीव क्रोधाचें फाि ति दमन वा वनयमन कितात. पण 
त्याचें वनमूमलन वा हनन एक पिमात्माच कितो. तो काम−हा आहे म्हणून क्रोधहा आहे. कािण−त्यागानें 
कायमत्यागी म्हटला गेला आहे. अज्ञान हें वनदान आहे. काम हें पूवमवचह्न आहे, क्रोध फवलत आहे. 

 
३१५. क्रोधकृत् )क्रोधकृत् कता) 

 
‘कामहा कामकृत’ प्रमाणेंच ‘क्रोधहा क्रोधकृत’ ही जोड कल्पना आहे. त्याचें वववचेन वह सदृश्यच 

होईल. 
 
पिमात्मा ज्ञानस्वरूप असल्यामुळें  सवमच काम−क्रोधावद ववकािाचंा हन्ता आहे. त्याच प्रमाणें तो 

सद् वस्तु असल्यामुळें  सवम ववकािाचंा आभासाचंा आधाि वह आहे. म्हणून तो एकाच दमातं क्रोध−हा आवण 
क्रोधकृत, कामहा आवण कामकृत म्हटला गेला आहे. 

 
पिमात्मा आपल्या भक्ताचंा क्रोध ज्ञानदृवष्ट देऊन नाहींसा कितो. म्हणनू तो क्रोधहा. य यानंा अशी 

ज्ञानदृवष्ट नाहीं त्या अज्ञानी जीवानंा, आसुि लोकानंा तो िागें भितो म्हणनू तो क्रोधकृत. जाणत्या मुलावंि 
आईबाप िागावत नाहींत, ति त्यानंा बोध देऊन त्याचंा िाग दूि कितात. नेणत्या मुलानंा समज नसते. 
त्यानंीं व्रात्यपणा केल्यास आईबाप त्यानंा ताडन कितात. बोध देऊन आवण ताडन करून एकच कायम केलें  
जातें, उन्मागापासून वनवािण. पिमात्मा वह तसाच क्रोध वितो वह आवण आवितो वह. पण दोहोंच्या योगें 
एकच वहतसाधन होतें. म्हणनूच म्हटलें  आहे. “क्रोधोऽवप देवस्य विेण तुल्यः” आई बाप न मारून आवण 
मारूनवह पे्रम किीत असतात. पिमात्मा वह तसाच क्रोध करून आवण न करून कृपाच किीत असतो. 

 
जो आपल्या क्रोधावि क्रोध कितो तो क्रोधहा होतो. जो आपल्यावि क्रोध कितो, जो आपलें  अवहत 

हचवततो, जो आपल्या ववकािानंा पोसतो तो क्रोधकृत होतो. अशा क्रोधकृत उन्मागमगामी आत्मघातक्याचंा 
(म्हणजे आसुिाचंा) घातक तो क्रोधकृत कता म्हणावयाचा. क्रोधकृताचंें कतमन कितो म्हणून तो क्रोधकृत–
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कता. पिमात्मा हा असुिाचंा आवण आसुिाचंा कदमन काळ म्हणून प्रवसद्धच आहे. इथें दोन पदाचंा एक 
सामावसक शब्द कस्ल्पला आहे. क्रोध−हा, क्रोधकृत आवण कता या तीन पदाऐंवजीं क्रोधहा, आवण 
क्रोधकृत–कता अशीं दोनच पदें कस्ल्पलीं ति पिमात्मा हा क्रोधाला माितोच, पण क्रोध किणाऱ्याला वह 
ठाि कितो असा अथम झाला. 

 
वशशुपालाचें डोकें  भगवान् कृष्णानें आपल्या चक्रानें कृत्त केलें  म्हणून तो दे्वषकृत−कता झाला. पण 

इथें ति क्रोध−कृत−कता आहे. अतः कता हें पद स्वतंत्र घेणें बिें. 
 

३१५. )क्रोधकृत्) कता 
 
इथें कता हें पद स्वतंत्र मानलें  ति त्याची मागें आलेल्या कता पदाहून काहंीं वगेळी व्याख्या किावी 

लागेल. त्याच अक्षििाशीची पुनिावृवत्त त्याच अथानें झाली असें मानल्यास तो अक्षििावश गताथम होईल. 
अथात तोच अक्षििावश पनु्हा ंआल्यास तो वगेळया कािणानें वगेळया अवभप्रायानेंच येणाि. 

 
कृत म्हणजे कतमन किणें, कातंणें, काटणें या धातूवरून कता हा शब्द आलेला आहे. कोणत्या वह 

कच्च्या मालापासून जो कलाकुसिीचा पक्का माल चक्रावि चढवनू तनूकिणानें तयाि केला जातो तो 
कतमनरूपच म्हणावयाचा. कापसापासून सूत कातंणें, मातीच्या गोळयापासून मडकें  कातंणें, लाकंडापासून 
भोविा कातंणें आवण लोखंड, वपतळ इत्यावद धातु खिादावि म्हणजे लेथ वा यंत्र यावि चढवनू 
त्याचं्यापासून तकलीची चकती चिख्याची नावभ आवद वस्तु तयाि किणें हें सगळें कतमनच होय. कतमनातं 
त्या त्या उपादानाला वफिवफिवनू त्याला इष्ट आकाि वदला जातो किणाचं्या वा उपकिणाचं्या द्वािें. कातंण, 
कंुभाि, सुताि, लोहाि हे सवम असे कते होत. पिमात्मा वह तसाच कता आहे आवण ववश्व हें त्याचें कमम आहे, 
कतमन आहे. तो ववश्वकता हें समस्त ववश्व कातंीत आहे. नव ेनव ेधागे तो कातंीत आहे आवण ववश्वपट वनत्य 
नवा ववणला जात आहे. सािे ग्रहगोल वफित आहेत, सािे अणु वफित आहेत आवण नवनवीं रूपें तयाि होत 
आहेत. या सवांना यंत्रारूढ करून आकाि देणािा तो पिमात्मा, तो ववश्वकमा कता होय. 

 
हा कता शब्द मागील कृ धातूवरून आलेल्या कता पदाहून वगेळा आहे. हा कृत पासून आलेला आहे 

म्हणून त्यातं ‘त’ चें वद्वत्व िाहील : कत्ता. 
 

३१६. णिश्वबाहु 
 
पिमात्मा हा सवांति  यामी देही असल्यामुळें  सवम देहाचं्या सवम बाहंूचा तो स्वामी म्हणावयाचा. तो सवम 

देहाचंा आवण त्याचं्या सवमच अवयवाचंा स्वामी आहे. हा वृक्षशाखान्याय झाला. य याचा वृक्ष त्याच्याच साऱ्या 
शाखा हें पुनः सागंण्याची गिज नाहीं, तिी गौिवासाठीं शाखा−पत्र−पुष्प−फलावदकाचंी गणना किावी तसें हें 
आहे. पिमात्मा हा देही असल्यावि मग त्याला ववश्वमुख ववश्वबाहु, ववश्वोदि, ववश्वपाद म्हणण्याची 
आवश्यकता िाहात नाहीं. तिी गौिववण्यासाठीं सहस्रशीषा, सहस्राक्ष, सहस्रपात अशीं सहस्र सहस्र नामें 
घेतलीं जातात. तीं सवम एका देही आत्म्याचाच गौिव कितात. पिमेश्विाचें गौिव अनन्तपाि आहे. तें संख्येनें 
वा पविणामानें कसें मोजता ंमापता ं येईल? पण ववश्वरूपाच्या दशमनानें चवकत झालेली बवुद्ध आवण वाणी 
पिमात्म्याचा मवहमा आपल्या शक्तीनुरूप वर्णणल्यावाचंून िाहंू शकत नाहीं आवण म्हणून मग त्यातूंन 
वदेापासून मौनापयंतचें बहुववध वाङ मय वनमाण होतें. सवम आध्यास्त्मक वाङ मयाचा मूल स्रोत हें 
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आियमचवकत दशमनच आहे. ह्या वाङ मयाच्या अनेक ववधा आहेत. त्या श्रोत्याचं्या अवधकािानुरूप ऐसपसै वा 
संवक्षप्त, गंभीि वा लवलत, शास्त्रीय वा लौवकक, कूट वा सुबोध आवण वमश्र रूप धािण कितात. वदे कूट 
आहेत. पुिाणें ऐसपैस आहेत. उपवनषदें गंभीि आहेत, सूत्रें संवक्षप्त आहेत, भाष्यें शास्त्रीय आहेत, गीता वमश्र 
आहे, स्तोत्रें लवलत आहेत, आख्यानें लौवकक आहेत, इवतहास सुबोध आहेत. आवण सवांचें प्रयोजन 
पिमात्मदशमन आहे. ववष्णुसहस्रनामें हीं ह्या सवांचें साि आहे. त्यातं ह्या सवम ववधा आवण सवम िस व कस 
सामावला आहे. 

 
३१७. महीधर 

 
धिणीधि नाम पूवीं येऊन गेलें  आहे. इथें तें महीधि म्हणून आलें  आहे. दोहोंत नाममात्रच फिक 

आहे. तथावप सूक्ष्म पावहलें  ति पृर्थवीचीं जीं अनेक नामें आहेत तीं पृर्थवीचा एक एक ववशषे सागंणािी अशीं 
आहेत आवण त्या दृष्टीनें तीं एक असून ववववध आहेत, वववशष्ट आहेत. ववशषेामुंळेंच तीं वववशष्ट आवण ववववध 
झालीं आहेत. कवीच्या श्लोकिचनेंत लघुगुरंूच्या पूतीसाठीं तीं बनवलेलीं नाहींत. वववशष्ट गुणव्यक्तीकडे 
लक्ष वधेण्यासाठीं मुख्यतः तीं आहेत. आवण शाब्दे पिे च वनष्णात कवव त्याचंा तसा प्रयोग कितानंा 
आढळतात. वचेक शब्द, हृद्य िचना, चमत्कृवत आवण अलौवकक अनुभवूत ह्याचं्या िसायनाचें नावं काव्य 
आहे. पण ह्या काव्यिचनेचें मूल आवण स्थूल द्रव्य शब्दच आहे. त्याची सावभप्रायता महत्त्वाची आहे. सब 
घोडे बािा टके्क असें नाहीं. गो म्हणजे जी गमनशील आहे अशी पृर्थवी. भ ू म्हणजे जी भावनशील आहे ती 
भतूभावन पृर्थवी. धिणी म्हणजे सवांना धािण किणािी चिाचिधात्री. क्षमा म्हणजे सवांचें सवमववध जीवन 
सहन किणािी. पृर्थवी म्हणजे पृथु, ववशाल, ऐसपसै असलेली. मही म्हणजे महान्, महनीय असलेली. असे 
हे शब्द एका पृर्थवीचेच वाचक असून ते ववववध गुणाचें द्योतक आहेत. पृर्थवी ही चिाचि जीवाचंी माता 
असल्यामुळें  ती महनीय आहे पूजनीय आहे. म्हणून वतला मही म्हणावयाचें. वतचें पावणग्रहण आवण धािण 
सूयानें केलें  आहे. म्हणनू तो महीधि होय. “सूयम आत्मा जगतस् तस्थुषि” म्हणून श्रुवत आहे. भवूम माता 
आवण सूयम वपता आहे. “गा ंआववश्य च भतूावन धाियाम्यहमोजसा” म्हणून जें म्हटलें  आहे तें सूयमनािायणाचें 
वपतृत्वच प्रकट कितें. म्हणनू महीधि म्हणजे सूयमनािायणच होय. अथवा मही म्हणजे महत ब्रह्म वा प्रकृवत 
आवण वतला धािण किणािा पिम पुरुष तो महीधि म्हणावा. अव्यक्त प्रकृवत ही सवम व्यक्त ववकृतीहून मोठी 
असल्यामुळें  ती मही होय. आवण वतचा वह आधाि अव्यक्त आवण अक्षि असा पुरुषच होय म्हणनू पिमात्मा हा 
महीधि म्हणावा. 

 
३१८. अच्युत 

 
पिमात्म्याचीं वजतकीं म्हणनू नामें आहेत तीं वनि  गुणपि वा सगुणपि अशीं वद्वववध आहेत. सगुण वह 

अव्यक्त आवण व्यक्त असें वद्वववध, तसेंच व्यक्त वह वनिाकाि आवण साकाि असे वद्वववध आहे. पनुः साकाि हें 
सूक्ष्म आवण स्थूल असें वद्वववध होईल. वनगुमण सगुण, अव्यक्त व्यक्त, वनिाकाि साकाि, सूक्ष्म स्थूल ही अशी 
पिमात्म्याची अष्टधा प्रकृवत झाली. वहलाच अष्टभजुा म्हणावयाचें. सवम नामें वन रूपें वहचींच. तो पिमात्मा ति 
सवम असून सवातीत आहे, अवतसवम आहे. 

 
पिमात्म्याचीं जीं वनगुमणपि नामें आहेत त्यातं अच्युत हें नाम सुप्रवसद्ध आहे. शकंिाचायांचें तें लाडकें  

आहे. संध्येची नामावली केशव नामानें सुरू होत असली तिी त्याच्यावह आधीं शकंिाचायम अच्युत नाम 
ठेवतात आवण “अच्युतं केशव ंिाम−नािायणम् । कृष्णदामोदिं वासुदेव ंहविम् ।” म्हणून आळवतात. सपूंणम 
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अच्युताष्टक िामकृष्णपि आहे, पण सगुणाच्या डोक्यावि शकंिाचायांनीं वनगुमण ठेवनू वदलें  आहे. म्हणनूच ते 
अच्युत नामानें आिंभ कितात. त्याच नावंानें तें अष्टक प्रवसद्ध आहे. ह्यातं च शाकंिी मेख आहे. 

 
अच्युत म्हणजे जो आपल्या सहज स्स्थतीपासून ढळला नाहीं तो कूटस्थ पिमात्मा. अच्युत भाव 

म्हणजे तुिीय भाव. हा भाव सवमभावाचंी क्रीडाभवूम होय. ते सवम भाव गतागतकािी अन्तवन्त होत आवण 
अच्युतभाव त्याचं्या गतागताचंा सनातन साक्षी आहे. आवण असा तो कूटस्थ वनत्य असल्यामुळेंच शकंिाचायम 
त्याचेंच प्रातःस्मिण कितात, प्रथम स्मिण कितात. सवािंभीं य याचें स्मिण किावयाचें तो हाच अच्युत होय. 
तोच वदेातं ॐ म्हणून आवण लोकातं गणेश म्हणून स्मिला, उच्चाविला आवण पूवजला जातो आहे. जगाच्या 
खोखोच्या खेळातंील तो आवद−अंतींचा खंुट आहे. म्हणून तो अच्युत. 

 
३१९. प्रणर्त 

 
जो अच्युत तोच प्रवथत आहे. प्रवथत म्हणजे प्रवसद्ध. कुठें आहे तो प्रवसद्ध? तो वदेातं म्हणजे शास्त्रातं 

प्रवसद्ध आहे आवण लोकातं वह प्रवसद्ध आहे. अथात सवमत्र तो प्रवसद्ध आहे. 
 
यस्मात् क्षरमतीतोऽहुं अक्षरादणप िंोिमः । 
अतो ऽन्स्म लोके िेदे िं प्रणर्तः पुरुषोिमः ॥ 
 
शास्त्रातं तो प्रकृवत आवण जीव या दोन्ही क्षिाक्षि पुरुषाहूंन श्रेि म्हणून पुरुषोत्तम या संजे्ञनें प्रवसद्ध 

आहे ति लोकातं तो मध्यम पुरुष तंू आवण प्रथम परुुष तो या दोन्ही पुरुषाहूंन अन्तिति म्हणनू श्रिे 
सवान्ति  यामी मी या पदाचा वाच्य, उत्तम पुरुष म्हणनू प्रवसद्ध आहे. पण हा व्याकिणाचा तावत्त्वक उत्तम 
पुरुष सोडून वदला तिी लोकातं पिमेश्वि म्हणून ति तो प्रवसद्ध आहेच. या जगाचा कता कोण? कोण 
चालववतो हें सािें ववश्व? या ववश्वाचा समाहाि कोण कितो? या सगळया प्रश्नाचंें जगाला ठाऊक असलेलें  
एकच उत्ति आहे “पिमेश्वि”. म्हणून तो लोकप्रवसद्ध आहे हें उघड आहे. लोकप्रवसद्ध हा समास 
सप्तमी−तत्पुरुष तसा तृतीया−तत्पुरुष वह आहे. पिमात्मा लोकातं प्रवसद्ध आहे आवण लोकामुंळें  वह प्रवसद्ध 
आहे. शास्त्रातं वह “जन्माद्यस्य यतः” म्हणून लोकावरूनच त्याचें अनुमान केलें  आहे. तो वदे−प्रवसद्ध आहे. 
कािण वदेच त्याचें प्रवतपादन कितात. वदे म्हणतात म्हणून तो आहे म्हणावयाचा. नाहींति तो आहे 
कशावरून? जगाला काहंीं तो कुठें उपलब्ध होत नाहीं. लोक आहे म्हणनू तो असला पावहजे. लोक नाहींसे 
होतील आवण नव्हते म्हणनू वह तो असलाच पावहजे. असा तो लोक प्रवसद्ध आहे आवण वदेाचा ति तो मुळीं 
ववषयच आहे. म्हणून तो वदे−प्रवसद्ध उघडच आहे. असा तो अवत प्रवसद्ध आहे, प्रवथत आहे. 

 
३२०. प्राि 

 
“प्राणः प्रजाना ंउदयत्येष सूयमः” हा पहा सवम जगाचा प्राण उगवत आहे असें सूयाला पाहून ऋवष 

म्हणत आहे. सूयाला जगाचा प्राण का ं म्हटलें? कािण तो जगाचें जीवन−सूत्र आहे. जीवनाची सवम 
हालचाल त्याच्यामुळें  होत आहे. त्याच्या स्पंदनाबिोबि जग स्पंदतें. म्हणून तो प्राण म्हटला. पिमेश्वि हा 
तसा या ववश्वाचा प्राण आहे. ववश्वातंील यच्चयावत जीवन हें त्याच्यामुळें  आहे. म्हणजे चालतें आहे. उषा 
आवण संध्या या जणूं दोन नाकपुड्या आहेत. त्यातूंन आंत बाहेि ये जा किणािा हा सूयम प्राण होय. पिमात्मा 
वह तसा युगावद आवण युगान्त याचं्यातूंन ये जा किणािा या ववश्वाचा प्राण आहे. प्राण हा नासाभ्यन्तिचािी 
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आहे. तो आहे कीं गेला हें पाहण्यासाठीं मुमूषुम जीवाच्या नाकाशीं सूत धितात. काल हें या ववश्वाचें नाक 
आहे. त्यातूंन आंत बाहेि सचंाि किणािें जें जीवनसूत्र, तो च प्राण. तो पिमात्म्याहून वगेळा काय असू ं
शकेल? म्हणून पिमात्मा प्राण म्हणावयाचा. सगळीं देहेस्न्द्रयें आवण मनोवृवत्त झोपल्या तिी जो जागा िाहतो 
तो प्राण होय. तो जागा िाहतो म्हणनू स्वप्नसुषुप्तींतवह देहेस्न्द्रयमनोवृत्तींचें धािण होतें आवण सकाळीं 
उठल्यानंति त्याचें व्यापाि पूवमवत चालू होतात. तोच जीवनाचा अंगाि फंुकून फंुकून फुलवत िाहतो, 
त्याला ववझूं देत नाहीं. जें हपडी तें ब्रह्माण्डीं. दोन्ही कडे एकच एक प्राण स्पंदत आहे आवण त्याच्या 
स्पंदनाबिोबि सािें चिाचि स्पंदन किीत आहे. हें स्पंदन थाबंलें  कीं देहपात होतो वपण्डाचा आवण 
ब्रह्माण्डाचा वह. हें स्पंदन स्वलीन होतें नष्ट होत नाहीं. कल्पान्तीं ब्रह्माण्ड अव्यक्तातं अक्षि पुरुषाच्या ठाईं 
लीन होतें. त्यावळेीं पुरुष योगवनवद्रत असतो म्हणजे प्राणशस्क्तस्तम्भन करून असतो. याच स्स्थतीचें वणमन 
नासदीय सूक्तातं– “आनीद् अवातं स्वधया तदेकम्” असें केलें  आहे. 

 
३२१. प्रािद 

 
जो प्राण आहे, तोच प्राण पिुववणािा प्राणद वह आहे. पिमात्मा हा अस्ग्नवत सवमव्यापी आहे. पण 

अस्ग्न मन्थन करून प्रकट किावा लागतो. तो वह तेव्हाचं प्रकटतो जेव्हा ं त्यातं प्राण संचितो. वनि  वात 
स्स्थतींत वकती वह मन्थन केलें  तिी तो प्रकटणाि नाहीं. म्हणून प्राणद हाच खिा जन्मदाता म्हणावयाचा. 
तोच खिा मातावपता आहे. मातावपता जीवाला जन्म देतात खिे, पण ते जीवातं प्राणसचंाि नाहीं करंू 
शकत. म्हणून प्राणद पिमात्माच सवम व्यक्तींचा मातावपता होय. प्राणच जीव होय आवण तो देणािा पिमात्मा 
होय. “प्राणेन आत्मना अनुप्रववश्य” अशी श्रुवत आहे. आवण “वायुः अवनलं अमृतम्” अशी वह श्रुवत आहे. ह्या 
दोन्ही जीवाचें प्राणरूपत्व च वसद्ध कितात. त्या श्रवुत जीवाचा प्रवशे आवण वनि  गम हे दोन्ही अन्त हकरूप 
आहेत तें सुचववतात. त्यावरून त्याचें प्राणरूपत्व वसद्ध होतें. त्याचा मध्य ति उघडच प्राणरूप आहे. 
ववज्ञानानें अद् भतु प्रगवत केली असली तिी त्याला प्राण वनमाण किता ंआलेला नाहीं आवण कधीं काळीं 
किता ंयेणें शक्य वह नाहीं. कािण तें ईश्विी िहस्य आहे. तें त्याच्याच अधीन आहे. जीवाचा वतथें लाग नाहीं. 
मानव जि प्राण वनमाण करंू शकला ति तोच प्राणद होईल. तो अमि होईल. पिंतु अनीश्विाला ही ईश्विी 
वकमया केव्हा ंवह हस्तगत होणें नाहीं. म्हणून तो पिमात्माच प्राणद होय. 

 
प्राण आवण प्राणद अशा जोड्या ववष्णुसहस्रातं वकत्येक आल्या आहेत : वसु वसुप्रद, काम कामप्रद, 

वसवद्ध वसवद्धद इत्यावद. जो स्वयं धनरूप धनी आहे तोच धनद होणाि. दविद्र काय देणाि? वबचािा दाविद्र 
वह देऊं शकत नाहीं, धन काय देईल? 

 
३२२. िासिानुज 

 
वासव म्हणजे इंद्र आवण वासवानुज म्हणजे उपेन्द्र होय. उपेन्द्र हें नाम पूवीं येऊनच गेलें  आहे. इथें 

वासवानुज पदानें काय ववशषे सागंावयाचें आहे? वसु अष्ट आहेत. त्याचंा जो स्वामी तो वासव म्हणावयाचा. 
हे अष्ट वसु कोणते? पंच ज्ञानेंवद्रयें आवण तीन मन, बुवद्ध व अहंकाि असे हे अष्ट वसु आहेत. याचं्या ठाई ं
प्राणरूप जीव वसवत करून िाहतो म्हणून तो वासव म्हणावयाचा. अथवा वसु म्हणजे धन. त्या अष्टववध 
धनाचा धनी म्हणनू वासव. हा जीव हें पूवम रूप होय. साधनेच्या दृष्टीनें पिमात्मा हें साधनेनें वसद्ध किावयाचें 
उत्ति रूप होय. म्हणनू पिमात्मा हा वासवानुज, वासवाच्या पाठचा भाऊ म्हणावयाचा. वासवानुज पदानें 
हाच ववशषे सावंगतला आहे. काठीचीं दोन टोकें  जशीं वनत्य संबद्ध असतात तशीं हीं पूवोत्ति रूपें होत. ह्याचंें 



 

अनुक्रमणिका 

हें वनत्य सबंध्दत्व उपवनषदाच्या पढुील वचनातं, “सयुजौ” म्हणजे जुळे ह्या पदानें प्रदर्णशत केलें  आहे : “द्वा 
सुपणा सयुजा सखाया” ह्या वचनातं ते नुसते जुळेच नाहीं ति सनाम वह आहेत असें म्हटलें  आहे, 
“सखाया” म्हटले आहेत. जीवात्मा पिमात्मा दोन्ही आत्माच आहेत. सधूम वह अस्ग्नच, वनि  धूम वह अस्ग्नच. 
पण सधूम हें पूवम रूप आहे, वनि  धूम हें उत्ति रूप आहे. अस्ग्न जेव्हा ं वनि  धूम होऊन आपल्या पूणम तेजानें 
तळपतो तेव्हाचं तो “स्व े मवहस्म्न प्रवतवित” होतो. तसाच जेव्हा ंजीव वनि  वासन होऊन आपल्या ववशुद्ध 
म्हणजेच वशव रूपास प्राप्त होतो तेव्हाचं तो “स्व े मवहस्म्न प्रवतवित” होतो. सधूम अस्ग्नवत जीव आहे. 
वनि  धूम अस्ग्नवत जीवन् मुक्त. आवण वनविन्धन शान्त अस्ग्नवत पिमात्मा. जीव सदेह आावण देहावभमानी, 
जीवन् मुक्त सदेहपण वनिवभमान आवण पिमात्मा ववदेह उपशान्त स्वरूप असा आहे. व्यवहािातं अग्रज हा 
य येि मानला जातो, वविि समजला जातो. पिंतु इथें पिमाथांत ति अनुजच श्रेि वन वविि होय. कािण तें 
उत्ति रूप आहे. उत्तम आहे. 

 
३२३ अपाुं−णनणध 

 
अप् म्हणजे पाणी अपा ंवनवध म्हणजे समुद्र होय. तो सवम जलाचंें, सवम प्रवाहाचंें, मायपोट आहे. सवम 

प्रवाह त्यातूंन उद् भतू होतात आवण त्यातंच संगत होतात. समुद्राच्या पोटातं काय काय भिलें  आहे आवण 
वकती वकती भिलें  आहे हें कोणाला सागंता ंयेत नाहीं. पिमात्मा हा तसा सवम सगं्रह आहे. तो सवांचा उद् भव 
आहे आवण सवांचा वनलय वह तोच आहे. हा समस्त ससंािप्रवाह त्याच्यापासून वनघालेला असून शवेटीं तो 
त्यातं च ववलीन होतो. गीतेंत म्हटल्याप्रमाणें “अव्यक्तादीवन भतूावन व्यक्त−मध्यावन भाित । 
अव्यक्तवनधनावन एव” हीं सवम भतूें जीं व्यक्त वदसत आहेत तीं सवम अव्यक्ताच्या पोटातूंन आलेलीं आहेत 
आवण शवेटी अव्यक्तातंच गडप व्हावयाचीं आहेत. तें जें अनन्तपाि अव्यक्त तोच अपावंनवध होय. मनूनें ह्याच 
सृवष्टपूवम अव्यक्ताचें वणमन पुढील शब्दातं केलें  आहे : 

 
आसीद् इदुं तमोभूतुं अप्रज्ञातुं अलक्षिम्  । 
अप्रतक्यं अणिजे्ञयुं प्रसुप्तणमि सिथतः ॥ 
 
हा जो सवृष्टपूवम अव्यक्ताणमव तोच सवृष्टप्रलयोत्ति वह एकवजनसी वदसावयाचा. मध्यंतिीं त्यावि 

सृष्टीचे तिंग आवण बुडबुडे क्षणकाल वदसतात इतकें च. तेवह त्याच्या पृि भागाविच. असा हा एकाणमव 
पिमात्म्याहून वगेळा काय असणाि? पिमात्म्याचीच ती प्रकृवत होय. प्रकृवत म्हणजे सहज स्स्थवत. मलू 
स्स्थवत. प्रकृवत आवण प्रकृवतमंत हीं आपण वगेळीं करंू शकत नाहीं. सष्ण्य ही अग्नीची प्रकृवत होय. प्रभा ही 
सूयाची प्रकृवत होय. उष्णतेववना अग्नीची, प्रभेववना सूयाची आपण कल्पनाच करंू शकत नाहीं. पिमात्मावह 
तसा अव्यक्त−प्रकृवत आहे. ह्या प्रकृतीला स्त्री आवण प्रकृवतमतंाला पुरुष म्हणून कवींनीं जाळीं ववणलीं 
आहेत आवण त्यातं ते स्वतः वह फसले आहेत. अधमनािी नटेश, वामाकंारूढ−सीतामुखकमल−वमलल  लोचन 
िाम इत्यावद दशमनें, काव्यें आवण वचत्रें ह्यातूंनच. मयादा−पुरुषोत्तम िाम जि सीतेला माडंीवि घेऊन 
दिबािातं बसतो ति आम्हीं स्त्री−पुरुषाचंें स्वैि वचत्रण केलें  ति सनातनी लोकानंीं, कोल्हेकुई का ंकिावी, 
असे कुतकम  कववबु्रव करंू लागतात. 
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३२४. अणधिान 
 
सत वचत आनन्द हा ब्रह्माचा वत्रववध वनि  देश आहे. हें ब्रह्म या जगदाभासाचें अवधिान आहे. म्हणनू 

पिमात्म्याला अवधिान म्हणावयाचें. ॐ सािखें वजथें एकच नाम आहे वतथें प्रश्न नाहीं. पण वजथें सत वचद् 
आनंद अशीं अनेक नामें आहेत वतथें त्याचं्या क्रमाचा ववचाि किावा लागतो. आवण त्यातं य याला प्राथम्य 
वमळेल तेंच खिें अवधिान म्हणावें लागेल. आनंद हा चेतनाचा धमम आहे. अचेतनाचा नव्हे. म्हणून वजथें 
आनन्द वतथें तदुपादानभतू चैतन्य असलेंच पावहजे. म्हणून चेतन गृहीत झालें . पण चेतन वा अचेतन हें 
सन्मलूकच असूं शकेल, असन्मूलक कदावप नाहीं. म्हणनू सवावद सत मानावें लागतें. अशा प्रकािें सत हेंच 
सवावधिान होय. तें सत वचद् रूप नसेल ति वतथें अनुभवूत, प्रत्यय, जाणीव असूं शकणाि नाहीं. म्हणून तेंच 
वचत वह मानावें लागतें. आवण तें वचत आत्मतुष्ट न मानल्यास तें पिाधीन िाहील आवण “पिाधीन सपनेहंु 
सुख नाहीं” या न्यायानें तें सदैव दुःखी िाहील. पिंतु चेतन हा सदैव सुखाकाकं्षीच असल्यामुळें  तें वचत 
सुखरूप वा आनन्दरूपच मानावें लागतें. म्हणून त्यालाच आनंद वह म्हटलें  आहे. अशा प्रकािें ववश्वावधिान 
ब्रह्म हें सच् वचदानंदस्वरूप होय. लाबंी रंुदी उंची ही जशीं वस्तूचीं वत्रपविमाणें तशीं सत वचत आनन्द हीं 
ब्रह्माचीं वत्रपविमाणें होत. लाबंीचा वा रंुदीचा वा उंचीचा एक कण घेतला ति त्यातं अन्य दोन पविणामाचंा 
वह कण आल्यावाचंून िाहत नाहीं. अथात वतन्हीं अवभि एकरूप होत. तसाच हा सवच्चदानंद ब्रह्माचा प्रकाि 
आहे. वतन्ही अवभि एकरूप होत. हा यावंत्रक समुच्चय नाही अथवा हें िासायवनक वमश्रण वह नाहीं. हें आहे 
आध्यास्त्मक ऐक्य. ह्यातं वत्रदल वबल्वपत्रवत स्वगत भेदाला वह थािा नाहीं. असत ता जडता आवण 
दुःखरूपता याचं्या व्यावृत्तीसाठीं तीं तीन पदें योवजलेलीं आहेत, वस्तुतै्रववध्यासाठीं नव्हे. अपावंनवधपदानें 
अव्यक्त प्रकृवत आवण त्यापुढें लगेंच अवधिान पदानें अक्षि पुरुष इथें अवभपे्रत आहे. 

 
३२५. अप्रमि 

 
अप्रमत्त म्हणजे आपल्या कतमव्यातं प्रमाद न किणािा हा जो प्रमाद होतो तो कां? तो मोहामुळें  होत 

असतो. या मोहाचें स्वरूप काय? अहंता ममता हें आहे या मोहाचें स्वरूप. हा देह म्हणजे ‘मी’ आवण या 
देहाचे संबधंी ते ‘माझे’ अशा धािणेंतून जी वनष्पि होते ती वृवत्त, ववचाि आवण वतमन ही सगळी मोहाची 
संतवत होय. या मोहमृगजळाच्या पुिातं सािें ववश्व जिी बडुालें  असलें  तिी पिमात्मा त्या पासून पूणम अवलप्त 
आहे. कािण तो देहिवहत आवण देहावभमानमुक्त असल्यामुळें  त्याला “मी आवण माझें” याचंा दुरूनवह स्पशम 
होऊं शकत नाहीं. आवण त्यामुळेंच तो अप्रमत्त म्हटला आहे. तो सवांना स्वकमानुसाि बिें वाईट फळ देतो. 
त्यातं कुठें वह अणुमात्र देखील पक्षपात होत नाहीं. फलदानातं जसा तो अप्रमत्त आहे, तसा तो ज्ञानदानातं 
वह अप्रमत्त आहे. कालरूपानें तो सवांचें सवमस्व हिण किीत असतो आवण जीवानंा त्याचं्या संग्रहाचें नश्वित्व 
आवण दुःखरूपत्व पटवनू आत्मज्ञानप्रवण किीत असतो. हें खिें त्याचें कतमव्य आहे. ज्ञान अज्ञानाचा वनिास 
किील नाहींति काय किील? प्रकाश तमाचा लोप करूनच प्रकाशत असतो. तसा पिमात्मा अज्ञान−ववध्वसं 
करूनच ‘स्व ेमवहस्म्न’ प्रवतवित होत असतो, वविाजमान होत असतो आवण ह्या अज्ञानववध्वसंन कायांत तो 
सदैव अप्रमत्त असतो. जीव हा सदैव प्रमत्त आहे, तसा पिमात्मा हा सदैव अप्रमत्त आहे. म्हणनूच म्हटलें  
आहे भागवतातं : 

 
प्रमिमुच्चणैरणतकृत्यणिंततया 
प्रिृद्धलोभुं णिषयेषु लालसम्  । 
त्िमप्रमिः सहसाणभपद्यसे 
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कु्षल्लेणलहानोऽणहणरिाखुमततकः ॥ 
 
अप्रमत्त कालस्वरूप पिमात्म्याचें आवण प्रमत्त लोभावभभतू जीवाचें वकती समपमक वचत्र िेखाटलें  

आहे हें! उंदीि खमंग पदाथम खायला धडपडतो आहे आवण वजभल्या चाटणािा सपम त्याला गट्ट किायला 
टपून बसला आहे. उंदिाच्या तोंडातं पदाथम पडण्याआधीं तोच सपाच्या तोंडातं पडतो आहे. असा हा जीव 
प्रमत्त आवण पिमात्मा तद् ववलक्षण अप्रमत्त आहे. 

 
३२६. प्रणतणित 

 
पिमात्मा कोणाच्या ठाईं प्रवतवित आहे? य या प्रवतिेवि तो प्रवतवित असेल ती त्याहून वविि म्हटली 

जाईल. आधेयापेक्षा ंआधाि मोठा म्हटला पावहजे. पवृथवी आप तेज वायु आकाश हीं तत्वें एकाहून एक मोठीं 
अशीं आहेत. अथात तीं पूवमपूवाचा आधाि होत. पण त्या आकाशाला वह आपल्या एक कोपऱ्यातं वजिववणािें 
जें बृहत तम तत्त्व तेंच ब्रह्म होय. त्याला आधाि कुठला? तें वनिाधाि म्हणायचें का? नाहीं. तें वनिाधाि नाहीं. 
तें स्वाधाि आहे. तें आपल्याच पायावि उभें आहे. गोत्व गाईच्या ठाईं प्रवतवित आहे आवण गाय गोत्वाच्या 
ठाई ंप्रवतवित आहे. तसें पिमात्मत्व पिमात्म्याच्या ठाई ंप्रवतवित आहे आवण पिमात्मा आपल्या पिमात्मत्वातं 
प्रवतवित आहे. जो आपल्या स्वत्वातं प्रवतवित नाहीं तोच अप्रवतवित होय. पिमात्मा हा पिप्रवतवित नाहीं तो 
स्वप्रवतवित आहे. जो स्वप्रवतवित म्हणजे स्वत्वप्रवतवित आहे तोच सुप्रवतवित होय. 

 
पिमात्मा हा प्रवतजीव प्रवतदेह प्रवतव्यस्क्त प्रत्यगात्मरूपानें स्स्थत असल्यामुळें  हे तो प्रवतवित 

म्हणावा. अन्तयामी म्हणून सवमत्र स्स्थत असल्यामुळें  तो प्रवतवित होय. प्रवतव्यस्क्त स्स्थत असलेला हा 
अन्तिात्माच ब्रह्माची वह प्रवतिा म्हटला आहे : 

 
ब्रह्मिो णह प्रणतिाहुं अमृतस्याव्ययस्य िं । 
शाश्वतस्य िं धमथस्य सुखस्यकैान्ततकस्य िं ॥ 
 
आत्मोपलस्ब्ध हीच सवम उपलब्धींचा आधाि होय म्हणनू च तो आत्मा म्हणजे वनजात्मा पिमात्म्याचा 

आवण तद्द्वािा मोक्षाचा, त्याच प्रमाणें शाश्वत धमाचा आवण तद् द्वािा पिमसुखाचा आधाि होय. आवण असें 
त्याचें गौिव असल्यामुळें  तो प्रवतवित म्हणावयाचा. प्रत्यगात्मा सवोपलब्धीचा मलूाधाि म्हणून प्रवतवित ति 
पिमात्मा सवान्तयामी म्हणून प्रवतवित. 

 
३२७. स्कुं द 

 
स्कंद हा देवसेनानी आहे. देवानंा हमखास ववजय वमळवनू देणािा तो कुशल आवण पिम यशस्वी 

सेनापवत आहे. कोण आहे हा स्कंद? गीतेंत दैवी गुणाचं्या गणनेंत य याचें प्रथम गणन झालें  आहे तो अभय 
हाच स्कंद होय. दैवी गुणाचंी मावलका च देवसेना होय. वतला सेना म्हणायचें कािण ती आसुि गुणाचं्या 
सेनेचा पिाभव किते हें होय. प्रकाश अधंकािाचा पिाभव कितो. त्याचंें सनातन युद्ध जंुपलें  आहे. तसा हा 
दैवासुिसंग्राम अखंड चालू आहे. ह्यातं देवसेनानी आसुि सेनेचा पिाजय करून ववजयी होतो. काम क्रोध 
लोभ मोह मद मत्सि हा षड् वगम आसुिसेनामुख होय ह्यानंा षडानन आपल्या सहा मुखानंीं तोंड देतो. 
अभयमुख पचं महाव्रतें वा यम हींच ती षडाननाचीं सहा मुखें होत. ज्ञानबलबवलि व्रतें प्रवतदं्वद्वी 
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काम−क्रोधावद आसुि सेनेचें पाविपत्य कितात. ज्ञानबलामुळेंच तीं वनभमयपणें आसुिसेनेला तोंड देतात. 
आसुि सेना संख्याबलानें वकतीवह बवलि भासली तिी अधंकािवत अभाव रूप असल्यामुळें  वतच्या ठाईं बल 
असत नाहीं. दैव सेना आत्मज्ञानबल−बृंवहत आहे ति आसुि सेना भ्रास्न्तगर्णवत बलाभासदृप्त आहे. 
भ्रावंतजवनतदोषस्कंदन करून दोषजवनतकमंक्षयकािी आत्मज्ञान दैवासुिसंग्रामातं सदैव ववजयी होतें. तेंच 
देहकािणभतू दोषव्यापािाचें आवण देहधािणशील कमाचें स्कंदन किणािें अकुतोभय तत्त्व म्हणून स्कंद 
म्हटलें  आहे. ज्ञानस्वरूप पिमात्माच भ्रातंीचें आवण तज जवनत भयाचें स्कंदन म्हणजे वनि  मूलन वा ध्वसंन 
किणािा असल्यामुळें  तो ठीकच स्कंद म्हटला आहें. सवम दैवी गुणसेनेचा सेनानी वह तोच होय. त्याच्याच 
सैनापत्याखालीं आसुिगुणसेनेचा पिाजय होतो आवण ह्या संग्रामातं स्वपक्षाची हकवचत वह हावन होऊं न देता ं
तो प्रवतपक्षाला संपूणम गािद किीत असतो म्हणून सवम सेनानींत तो श्रेि होय. म्हणूनच म्हटलें  आहे 
“सेनानीना ंअहं स्कंदः ।’’ 

 
३२८. स्कुं दधर 

 
स्कंद म्हणजे अनात्मभावाचें व्यावतमन किणािें आत्मज्ञान हा मलू अथम झाला. आवण अशा 

आत्मज्ञानाची जी गुणप्रभा ती वह पयायानें स्कंदच म्हणावयाची. सूयम आवण सूयमप्रभा दोन नाहीं, तसें हें ज्ञान 
आवण ज्ञानप्रभा वह दोन नाहीं. त्यामुळें  जो स्कंद म्हटला तोच स्कंदधि वह म्हणावयाचा. भास् वान् म्हणजे 
सूयम आवण सूयम म्हणजे भास् वान्! तसा स्कंद तोच स्कंदधि. वजतके म्हणनू दैवी गुण आहेत ते सगळे स्कंद 
होत. प्रत्येक गुण−वकिण अवगुण−तमाचें वनष्कासन कितो. अक्रोध क्रोधाचें, वविाग िागाचें, शास्न्त क्षोभाचें, 
सत्य असत्याचें, पे्रम दे्वषाचें, करुणा वनिुितेचें वनष्कासन वनदमलन वनमूमलन किीत आहे. म्हणून हे सवम दैवी 
गुणरूप आध्यास्त्मक योग स्कंद होत. आवण य या अथीं हे सवम आत्म्याचे म्हणा वा आत्मज्ञानाचे म्हणा अंगभतू 
होत त्याअथीं तो आत्मा, तो पिमात्मा हा स्कंदधि म्हणावयाचा. 

 
स्कंद धातु उडी मािणें, नाश किणें, उत्सगम किणें अशा तीन अथांनीं येतो. देवसेनानी स्कंद 

संसािजालातूंन उडी मारून पाि गेला म्हणनू तो स्कंद होय. त्यानें कामिागावद दोषाचंें वनदमलन केलें  
म्हणून वह तो स्कंद म्हणावयाचा. त्याच प्रमाणें त्यानें वैिाग्य आत्मतुष्टी इत्यावद आत्मगुणाचंें वववकिण केलें  
म्हणूनही तो स्कंद होय. पिमात्मा हा प्रपंचोपशम वशवस्वरूप असल्यामुळें  तो स्कंद तसा स्कंदधि म्हटला 
गेल्यास नवल नाहीं. त्याहून प्रपंचाच्या अतीत दुसिा कोण गेला आहे? कोणीं सवम अनात्मभावजवनत 
दोष−सेनचें वनकन्दन केलें  आहे? कोणीं वैिाग्य आत्मतृस्प्त आत्मय योवत इत्यावद आत्मगुण प्रकट केले 
आहेत? हीं सवम आत्मज्ञानाचीं लक्षणें आवण कायें पिमात्म्याहून अवधक प्रकषानें कोणीं धािण केलीं आहेत? 
त्यामुळें  तो पिमात्मा स्कंदधि म्हटला आहे. स्कंद भीष्म हनुमान् इत्यावद त्याची अवाचीन रूपें होत. तीं 
त्यानें धािण केलीं आहेत म्हणून वह तो स्कंदधि म्हणावयाचा. 

 
३२९. धुयथ 

 
धुयम म्हणजे धुिंधि, धुिेचा. वनश्रेयसकािण ज्ञान घ्या कीं अभ्युदय−कािण धमम घ्या, दोहोंत पिमात्मा 

म्हणजे त्याचें ज्ञान व त्याचें यजनच धुिेचें म्हणजे अवग्रम आहे. चािी पुरुषाथांचा दाता तो आहे. गीतेंत 
म्हटलें  आहे : 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

“भोक्तारुं यज्ञ−तपसाुं सिथलोक−महेश्वरम्  । 
सुहृदुं सिथभूतानाुं ज्ञात्िा माुं शान्ततमृच्छणत ॥ 
 
यातं यज्ञ−तपाचंा भोक्ता हें पद हचतनीय आहे. यज्ञानें अभ्युदयकािण धमाचा ति तपानें 

वनश्रयेसकािण ज्ञानतपावदकाचंा वनदेश केला आहे. अथात सकल पुरुषाथाचा दाता आवण भोक्ता तो 
पिमात्मा आहे. म्हणून तो धुयम म्हणावयाचा. भसु्क्त हवी असेल तिी त्या ववश्वंभिालाच भजलें  पावहजे. मुस्क्त 
हवी असेल तिी त्या मुकंुदालाच भजलें  पावहजे. अशा प्रकािें सवमतो पिी तो पिमात्माच अग्रपूय य आहे. तो 
सवावद आहे. तोच हा ववश्विथ वाहत आहे. म्हणून तो धुयम. ववश्वाचा गुरुभाि त्याच्यावाचंून दुसिा कोण वाहंू 
शकेल? धुिा धािण किण्याची क्षमता असलेल्या पक्क्या बैलाला धुयम म्हणतात. तो बुवद्धमान् आवण 
शस्क्तमान् असतो गाडी वाहून शकटस्थानंा तो इष्ट स्थळीं पोंचवतो. पिमात्मा हा तसा आहे. तो या 
चिाचिाला वाहून नेत आहे. त्यानंा इष्ट स्थळीं पोंचवीत आहे. सवांच्या अंतिींचें आतम त्याला कळतें. 
त्याववषयीं तो बिेंवाईट न म्हणता ंसहानुभवूतच िाखतो. सहानुभवूत िाखून तें तें आतम मायबापाप्रमाणें पुिववतो 
याचेंच नावं सवमभतूसुहृत. आवण असा तो सवभंतूसुहृत असल्यामुळेंच तो धुयम झाला आहे. शहाण्या बैलावंि 
भिोसा ठेवनू गाडीवान् झोंपी जातो. बलै त्याला सुिवक्षत इष्ट स्थळीं घेऊन जातो. पिमात्मा हा तसा या 
ववश्वाचा बलै आहे, धुयम आहे. 

 
३३०. िरद 

 
वि म्हणजे आपलें  अवभलवषत. तें जो देतो तो वि−द होय. पिमात्मा हा तसा सवम जीवाचंा 

अवभलवषत−वचन्तामवण होय. प्रवाश्याला थािा, तहानलेल्याला पाणी, भकेुल्याला अि अमृत होय. पिंतु 
तृप्तापढुें तुम्हीं अमृत ठेवलें  तिी त्याला त्याची मातब्बिी वाटणाि नाहीं. त्यामुळें  य याला य याची गिज आवण 
ओढ आहे ती त्याची मागणी पुिववणें याहून अवधक सुखकि दुसिें काहंीं नाहीं. पिमात्मा हा तसा “आवडीचें 
दान” देतो. म्हणून तो विद होय. तुम्हीं इन्द्रपद मावगतलें  ति तो इन्द्रपद देईल, वनद्रापद मावगतलें  ति तो 
वनद्रापद देईल. तुम्ही विाल तें तो तुम्हालंा देतो. त्यामुळें  त्याच्या बऱ्यावाईटपणाची जबाबदािी सवमस्वीं 
तुमची आहे. “ये यथा मा ंप्रपद्यन्ते तासं् तथैव भजाम्यहम्” अशी त्या विदाची प्रवतज्ञा आहे. विाची ही अशी 
जोखीम असल्यामुळें  सहज ज्ञानी भोळा भक्त प्रतदमनाप्रमाणें देवाला म्हणतो–देवा, तंूच माझ्यासाठीं वि वि. 
मला काय विणें योग्य तें तंूच सागं. तंूच विज्ञ आहेस. उलट प्रह लादासािखा चतुि भक्त देवानें “विं ब्रवूह” 
म्हणताचं त्याला “मला वभकािी बनवू ंनको” म्हणून बजावतो. तो म्हणतो. 

 
मा माुं प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तुं कामेषु तैर  िरैः । 
कामानाुं हृद्यसुंरोहुं भितस्तु िृिे िरम्  ॥ 
 
दोघानंीं वि विण्यातं अतुल बुवद्धमत्ता दाखववली आहे. “आत्मानं ववजानीवह । एतदेव अहं मनुष्याय 

वहततमं मन्ये” म्हणून देवानें प्रतदमनाला आत्मकामना बहाल केली, ति प्रल्हादाला वनष्कामता बहाल केली. 
दोन्ही एकच. अनात्मकाम दोहोंना वह समानच वनवषद्ध आहे. विवववके इष्टच आहे. पण तो भक्ताचंा प्रश्न 
आहे. पण भगवान् ति भसु्क्त मुस्क्त असला कोठला वह इष्टावनष्टवववके जाणत नाहीं. त्याच्या लेखीं भसु्क्त 
मुस्क्त समानच अथम आहेत. जो जी मागेल ती भीक घालणें एवढेंच ब्रीद त्याचें आहे. त्याच्या लेखीं दोन्ही 
वभकाच. 

 



 

अनुक्रमणिका 

३३१. िायुिाहन 
 
वायुवाहन म्हणजे वायूचें वाहन असणािा अथवा वायु य याचें वाहन आहे असा. अशा उभय प्रकािें हा 

समास ववगृहीत किता ंयेतो. तत्पुरुष समास घेतल्यास पिमात्मा हा वायचूें वाहन आहे म्हणजे त्याचें वहन 
करून नेणािा आहे, असा अथम होईल. प्राण ही जीवाची खूण आहे. वजथें प्राण आहे, चलन वलन आहे वतथें 
जीव आहे असें आपण ओळखतों. गर्णभणीच्या उल्बकोशातंील वह त्या गभमस्थ जीवाचें स्पन्दन आपल्याला 
ऐकंू येतें. अथात वजथें वजथें जीव वतथें वतथें प्राण आहे. जीवच वायूचें वाहन आहे. वजथें जीव नाहीं वतथें प्राण 
नाहीं. म्हणूनच वनजीवाला आपण वनष्प्राण म्हणतों प्राण ही जीवाची खूण असली तिी प्राण हा वनयम्य असून 
जीव वनयामक होय. जीव प्राणवनिोध करून िाहंू शकतो. म्हणून जीव हा स्वामी होय, प्राण सेवक. आपण 
क्षणकाल प्राणवनिोध करंू शकतों, योगी दीघमकाळ करंू शकतात. पिमात्मा स्वचे्छेनें, कल्पान्तीं प्राणवनिोध 
करून िाहतो तो कल्पािम्भीं पित प्राण−स्पन्दन करंू लागतो. अशा प्रकािें जीव, आत्मा, पिमात्मा हा 
प्राणाचा वाहक म्हणजे चालक आहे. बहुव्रीवह समास घेतल्यास वायु य याचें वाहन तो वायुवाहन असा ववग्रह 
होईल. पण अथांत फिक होण्याचें कािण नाहीं. जो चालक असतो तो आपल्या वाहनावि आरुढ होऊन 
त्याला चालवीत असतो. अथात पिमात्मा वा जीव आपल्या प्राणवाहनावि आरुढ होऊन गमनागमन कितो 
असा भाव. वनिवनिाळया देवताचंी वनिवनिाळीं वाहनें प्रवसद्ध आहेत. त्या वाहनावंरून त्याचं्या आगमनाची 
वाता कळते. तें वाहन त्याचंें वनशाणच होय. गरुडवाहन गरुडध्वज ववष्णु आहे, ति वृषभवाहन वृषभध्वज 
शकंि आहे. जीवात्मा तसा प्राणवाहन प्राण−ध्वज आहे. प्राणाच्या फडफडणाऱ्या ध्वजावरून दुरूनच 
जीविाजाच्या स्वािीच्या आगमनाची वाता कळते. प्राणाच्या हालचालींनीं त्याचा वनकट पविचय होतो. 

 
३३२. िासुदेि 

 
जो सवमत्र वसला आहे आवण सवम य यातं वसले आहेत तो वासु म्हणावयाचा. आवण द्योतनशील 

प्रकाशस्वरूप असल्यामुळें  तो देव वह होय. म्हणून वासुदेव. पिमात्मा आकाशवत सवांच्या आतं भिला आहे 
तसा सवांना वढूेन वह िावहला आहे. “तत अन्ति  अस्य सवमस्य तद् उ सवमस्य अस्य बाह्यतः” तो सवांचें 
सबाह्य अभ्यन्ति व्यापून आहे. कािण तद् वभि मुळीं काहंीं वस्तुच नाहीं. “पुरुष एव इदं सवमम्” ईशावास्य ं
इदं सवमम्” “वासुदेवः सवमम्” हा वदे उपवनषदें गीता याचंा अनुस्यतू ववचाि आहे. वहन्दुधमाचा आवण 
दशमनाचा मुख्य वसद्धातं तो हाच होय. सवम ववचाि आचाि आवण उच्चाि या वसद्धान्ताचे उपवसद्धान्त आवण 
वववनयोग मात्र होत. 

 
“वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः” ही व्युत्पवत्त ति प्रवसद्धच आहे. त्या वसुदेवपुत्रानें गीतेंत 

“वासुदेवः सवमम्” हा जो वसद्धातं सावंगतला तो आत्मप्रतीवत गुरुप्रतीवत आवण शास्त्रप्रतीवत एकवटून 
सावंगतला आहे. “वासुदेवः सवमम्” मध्ये सोऽहंभाव प्रकटला आहे. आवण वनगुमण सगुण आवण साकाि याचंें 
ऐक्य वह त्यातं साधलें  आहे. जें तें वनगुमण ब्रह्म तोच सगुण भगवान् आवण तोच हा साकाि वासुदेवावताि होय. 
वतन्ही बाष्प−जल−वहमवत वववभि असून एकरूप होत. आवण म्हणूनच साकाि−पूजा, सगुण−वचन्तन आवण 
वनगुमण श्रद्धा अववरुद्ध असून उपपिच होत. म्हणूनच वहन्दु धमांत मूर्णतपूजेचा वनषेध नाहीं वा सगुण 
आिाधनेचा वह नाहीं. वनगुमणाच्या भवूमकेवि सगुणाच्या ववटेवि साकाि ववठ्ठल भक्तानंा भेट देत उभा आहे. 
इथें वतन्ही एकरूपच आहेत. 
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३३३. बृहद् भानु 
 
सूयम सगळया जगाला प्रकावशत कितो, जाणतो. पिंतु तो स्वतःला प्रकावशत करंू शकत नाहीं, 

जाणत नाहीं. सूयम चदं्र अस्ग्न या सवांनाच हें लागू होतें. जो स्वतःलाच जाणत नाहीं तो साऱ्या जगाला तिी 
काय जाणणाि? त्याचें तें प्रकाशकत्व नुसतें नावंाचें. तें खिें नव्हे, खिा प्रकाश केवळ एका वचत सते्तचाच 
आहे. म्हणून केवळ तीच एक प्रकाशक असून तवदति सािे प्रकाश्य होत. ह्याच वगांत अस्ग्न चन्द्र तािका 
आवण सूयम हीं तेजें येतात. म्हणूनच म्हटलें  आहे. 

 
“न तद् भासयते सूयो न शशाङ को न पािकः” 
यदाणदत्यगतुं तेजो जगद् भासयतेऽणखलम्  । 
यच् िंतद्रमणस यच् िंाग्नौ तत् तेजो णिणद्ध मामकम्  ॥ 
 
असें जें हें स्वोपज्ञ स्वज्ञ आत्मतत्त्व तेंच सवमज्ञ आहे. म्हणनू त्यालाच बृहद् भानु म्हणावयाचें. त्याच्या 

पुढें सूयासािखीं तेजें वह अल्पच म्हणावयाचीं. आत्मोपलस्ब्धसामर्थयमच सवम ज्ञानाचा आधाि आहे. तें असेल 
ति सवम ज्ञान हस्तगतच आहे. तें नसेल ति सवम असून नसल्यासािखेंच आहे. कािण त्याची उपलस्ब्ध 
होणाि कोणाला? जडमात्र चेतनपिवश आहे, पण चेतन जडवश नाहीं. त्यामुळें  हें सािें ववश्व वचद् घन 
पिमात्म्याच्या अधीन आहे. सािें त्याचें स्व आहे, त्याच्या मालकीचें आहे. म्हणनू म्हटलें  आहे : 

 
ईशािास्युं इदुं सिं यत् चकिं जगत्याुं जगत् । 
तेन त्यक्तेन भुव्जीर्ा मा गृधः कस्यन्स्िद् धनम्  ॥ 
 
सवम ववत्त म्हणजे सवम ज्ञान आवण सवम धन पिमेश्विाचें आहे, बृहद् भानूचें आहे. 
 

३३४. आणददेि 
 
जगत−कािण असल्यामुळें  पिमात्मा हा आवददेव होय. या आवददेवाचें वणमन ज्ञानदेव असें कितात 

: 
 
सिाणद सिथसाक्षी तो । णिश्वुंभर खन्ल्िदुं तो गे बाई । 
आनतदा आनतद तो । प्रबोधा प्रबोध तो गे बाई । 
बाप रखुमादेिीिरु तो । णिटेिरी उभा तो गे बाई ॥ 
 
पिमात्मा हा स्वतःच आवदरूप असल्यामुळें  त्याचें आवद, त्याचें मूळ, दुसिें काय असणाि? तो 

अनावद आहे. झाडाला मूळ असतें, पण मुळाला मूळ कुठलें? हा सवावद असलेला सत्यदेव सवमसाक्षी वह 
आहे. सवांचा ज्ञाता आहे. आवण ज्ञाताच नाहीं ति सुखरूप वह आहे. हा सवच्चत्सुखरूप पिमात्मा प्रकृतीचा 
स्वामी असून तो या ववटेवि, प्रवतदेहाच्या इवष्टकेवि, उभा आहे. 

 
देव अनेक आहेत. पृर्थवीवि अस्ग्न हा देव आहे. अन्तिाळातं ववदु्यत देव आहे, आकाशातं वा स्वगांत 

सूयम हा देव आहे. कािण ते सवम ववद्योतमान् आहेत. पण या सगळया देवाचंा देव, या सगळया प्रकाशकाचंा 
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प्रकाशक तोच खिा देव असून तोच आवददेव म्हणजे मूळ देव म्हटला आहे. तो देवावधदेव म्हणजे मागील 
नामातं य याचें ववविण केलें  आहे तो बृहद्−भानु होय, वचत सूयम होय. हें समस्त ववश्व त्याचाच प्रकाश होय. 
अस्ग्न−ववदु्यत−सूयम हा ति त्या ववश्वप्रकाशाचा एक वकिणच म्हणावयाचा. या ववश्वाचें तें जें मूळ वचदुपादान 
तोच आवददेव असून ब्रह्म−ववष्णु महेशावद वा सूयमचंद्रतािकावद देव सगळे अवाचीन होत. या आवददेवाचें 
नमन आद्य म्हणनूच ज्ञानदेवानें आपल्या ज्ञानेश्विीच्या आिंभीं केलें  आहे :– 

 
ॐ नमो जी आद्या । िेद−प्रणतपाद्या । 

जय स्ि−सुंिेद्या । आत्मरूपा ॥ 
 

३३५. पुरुंदर 
 
पुिं दाियवत इवत पुिंदिः । जो पुि म्हणजे वकल्लेकोट फोडून टाकतो, मोडून टाकतो, तो पुिंदि 

होय. वकल्लेकोट फोडायचे ते अथात शत्रूचे होत. पिमात्मा हा तसा पुिंदि आहे. तो आपल्या शत्रचेू 
वकल्लेकोट नेस्तनाबतू कितो. अथात त्याला मदैानातं खेचून ठेचून काढतो, ठाि कितो. पण पिमात्म्याला 
शत्रु कोण? पिमात्म्याचा शत्रु वास्तववक कोणीच नाहीं. पण पिमात्म्याच्या ज्ञानाच्या आड येणािा तो त्याचा 
शत्रु म्हणावयाचा.ं पण मनुष्य आडवाटेला का ंजातो? कोण त्याला आडवाटेस लावतो? य याच्यामुळें  मनुष्य 
आडवाटेस जातो, भगवन्ताला ववमुख होऊन मतृ्यूच्या पापवाटेस लागतो, त्याचें नावं आहे काम. भगवान् 
त्या पविपन्थी वाटमाऱ्या वैऱ्याचे वकल्लेकोट फोडून टाकतो. गीतेंत ह्या वबलंदि वैऱ्याचें आवण पुिंदि 
पिमात्म्याचें हें युद्ध वर्णणलें  आहे. वबलंदि घूस वबळ करून त्या बाले वकल्ल्यातं घुसून बसते. माणसू वतचीं 
वबळें खोदून आवण बजुवनू नाहींशीं कितो. घुशीला बाहेि काढून वतला ठाि कितो. गीतेंत वह तसेंच म्हटलें  
आहे : 

 
अर् केन प्रयुक्तोऽयुं पापुं िंरणत पूरुषः । 
अणनच्छन्नणप िाष्िेय बलाणदि णनयोणजतः ॥ 
काम एष क्रोध एष रजोगुि−समुद् भिः । 
महाशनो महापाप्मा णिध्दे्यनणमह िैणरिम्  ॥ 
इन्तद्रयाणि मनो बुणद्धर  अस्याणधिानमुच्यते । 
एतैर  णिमोहयत्येष ज्ञानमािृत्य देणहनम्  ॥ 
तस्मात् त्िुं इन्तद्रयाण्यादौ णनयम्य भरतषथभ । 
पाप्मानुं प्रजहीहे्यनुं ज्ञानणिज्ञान−नाशनम्  ॥ 
 
कामवैऱ्याचीं पुिें तीन आहेत : इस्न्द्रयें मन आवण बुवद्ध. वकल्ल्याला कोट असतात आवण सवांत आतं 

बालेवकल्ला असतो. सवम वमळून तो वकल्लाच. तसेंच हें. पिमात्मा हा वकल्ला फोडतो आवण हजकतो. म्हणनू तो 
पुिंदि. 

 
३३६. अशोक 

 
मोह आवण शोक हा एक जोड वचत्तववकाि आहे. वजथें मोह असतो वतथेंच शोक संभवतो. या दोहानंा 

वमळून माया म्हणावयाचें. जीवाला शिीिाववषयीं आवण तदनु स्वजन−धनावदकाववषयीं मोह असतो. 
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अज्ञानजन्य तदवभमान आवण आसस्क्त असते. पिंतु ह्या सवमच उपावध नाशवतं असल्यामुळें  त्या जीवापासून 
स्वभावतःच, त्याची इच्छा असो नसो, गळून पडत असतात. मूढ जीव त्याबद्दल शोक कितो. त्याचं्या ठाई ं
असलेल्या आपल्या आसक्तीमुळें  त्यांच्या ववयोगाचें त्याला दुःख होतें. स्वरूपाववषयींच्या आपल्या 
अज्ञानामुळें  जीवमात्र या शोकमोहाच्या चिकातं सापंडला आहे. त्यामुळें  मढू आवण शोचमान हीं जीवाचीं 
वनत्य ववशषेणेंच होत. त्याचीं तीं लक्षणेंच होत. या उलट पिमात्मा हा ज्ञानस्वरूप असल्यामुळें  तो वनत्य शुद्ध 
बुद्ध मुक्त स्वभाव आहे. मोह आवण शोक ह्याचंा संपकम  वतथें संभवतच नाहीं. म्हणनू तो अशोक म्हटला आहे. 
अशोक म्हटला म्हणजे सहजच तो अमोह झाला. कािण शोक हें मोहाचें फळ आहे. त्याच्यातं 
कायमकािणसंबधं आहे. म्हणनू म्हटलें  आहे : तत्र को मोहः कः शोकः एकत्व ंअनुपश्यतः । सवम उपवनषदाचंें 
हेंच तात्पयम आहे. गीता वह उपवनषदच. हकबहुना उपवनषत साि. तेव्हा ंवतचें वह तात्पयम उपवनषदाहूंन वगेळें 
कसें असेल? ईशोपवनषदातं “स पयमगात शुकं्र अकायं अव्रणं, अस्नावविं शुदं्ध अपापववद्धम् । कववि  मनीषी 
पविभःू स्वयंभिू  याथातर्थयतः अथान् व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥” या मतं्रातं आत्मज्ञ हा आत्मवनि कसा 
असतो तें वववविलें  आहे. ह्याच्याच विील मंत्रातं तो मोह−शोक−मुक्त असतो हें येऊन गेलें  आहे. गीतेची 
खिी सुिवात वह, “अशोच्यान् अन्वशोचस् त्वम् नानुशोचस्न्त पस्ण्डताः” या श्लोकानें झालेली आहे. जी गोष्ट 
साधक प्रयत्नानें साध्य कितो ती पिमेश्विापाशीं स्वतःवसद्ध असते. पिमात्मा अशोक आहे, ति ज्ञानी 
ववशोक. 

 
३३७. तारि 

 
तािण म्हणजे तािक, तािणािा. पिमात्माच एक या मृत्युसागिातं तािण आहे. जें स्वतःच बुडतें, 

तळ गाठतें तें नश्वि तुम्हालंा काय तािणाि? तें बुडणाि आवण बुडवणाि. जें शाश्वत आहे, अजि आहे, अमि 
आहे, तेंच तािणाि. असें तत्त्व एक पिमात्माच आहे. आवण म्हणून तेंच तािण, तेंच शिण. ह्या अशा तिण 
आवण तािण तत्त्वाला सोडून जे देह वन देहानुबधंी नश्विाच्या भजनीं लागतात ते मतृ्यूमागून मृत्यसू प्राप्त 
होतात. 

 
“अप्राप्य माुं णनितथतते मृत्युसुंसारित्मथणन ।” 
 
मृत्युससंािवत्मम म्हणजे नुसती मृत्यचूी वाट नव्हे ति मृत्यूमय वाट, य या वाटेवि पदोपदीं मृत्यु भेटतो 

अशी वाट. हें सवम जग नश्वि आहे. त्यातंील कशाचा वह आश्रय घेतला तिी तें बुडणाि आवण बुडववणाि. 
म्हणून तें मृत्युसंसािवत्मम होय. एक पिमात्मतत्त्वच ‘कूटस्थ, अचल, रुव’ आहे. म्हणून तेंच एक तािण 
आवण शिण होय. त्याचाच जीवानें आश्रय किावा. तेंच के्षम होय. नदीकाठंीं मोठमोठीं कासंवें असतात. 
त्यानंा दगड समजून कोणी त्यावि बसतो, पण तें हळंूच पाण्यातं बुडतें आवण बसणािाला बुडववतें. तसा ह्या 
जगातंील नश्विाचा धंदा आहे. तें जीवाला ववसाव्याचें स्थळ वाटतें. तो त्यावि ववसावतो न ववसावतो तोंच तें 
त्याला तळ दाखववतें. म्हणून पविमार्णगतव्य पद तेंच होय कीं जें शाश्वत आहे. तेंच तािण इति सािें बुडवण. 
म्हणून शाश्वत पिमात्मा. 

 
‘हाणिं आश्रय कल्याि हाणिं आश्रय उिम । 
हाणिं आश्रय पािूणन दुःखाुंतूणन सुटे नर ॥’ 

–धमथपद 
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३३८. तार 
 
ववष्ण−ुसहस्रातं ‘ताि’ ‘तािण’ आवण ‘उत्तािण’ हीं नामें आलीं आहेत. एकाच तृ धातूचीं तीं रूपें 

आहेत आवण म्हणून समानाथमकच आहेत. सवांचा अथम तािणािा, पाि उतािणािा, असाच आहे. िाम, 
िामभद्र आवण िामचंद्र वतन्ही एकाचींच नावंें. तसें हें आहे. िाम्या, िामा, िामिाव अशा प्रकािें वयोभेदानुसाि 
आपण एकाच माणसाला हाकं माितो. जणूं ते वतघे आहेत, वगेवगेळे आहेत! आवण य या अथीं तीन नामें 
झालीं आहेत त्याअथीं त्यातं तै्रववध्य आहे, वैववध्य आहे हें खास. िाम्या शेंबडा आहे, िामा शाळकिी आहे, 
िामिाव अवधकािी आहेत. ते एक असून अनेक आहेत. तसा पिमात्मा एक असून अनेक आहे. तो वनरंुद 
आवण उथळ, पायीं उतिता ंयेईल असा, नदीचा उताि वा ‘ताि’ आहे. तो य याच्या आधािें तरून जाता येईल 
अशी सागंड वा नाव आहे, ‘तािण’ आहे. तो पलैतीिाला नावतूेन सुखरूप पोंचववणािा नावाडी आहे. 
‘उत्तािण’ आहे. पितीिास पोचायला जें जें सहायक तें तें सवम तो आहे. तो वणाश्रमधममरूप ‘ताि’ आहे, 
ज्ञानरूप ‘तािण’ आहे, मोक्षदानी ‘उत्तािण’ आहे. नदी तुम्ही पाईं उतिा, बाहंूनीं तरून जा, वा 
सागंड−नावाचं्या साधनानें पाि किा. तें तुमच्या पायातंील, बाहंूतील आवण बदु्धींतील तािक बल देहस्वामी 
आत्म्याचें आहे, चेतनाचें आहे, तें पाय दंड आवण मेंदू या जड देहावयाचंें नव्हे. म्हणनू जगातंील सवम ज्ञान 
आवण सवम (वक्रया) बल त्या आत्म्याचें आहे, पिमात्म्याचें आहे. तोच सवम−ज्ञाता आवण सवम−कता आहे. सवम 
धातु ज्ञानवाचक अथवा वक्रयावाचक आहेत आवण या दोहींचें अवधिान तें आत्मतत्त्वच आहे. ताि तािण 
आवण उत्तािण या वत्रववध शब्दाचंें अवधिान जसा एकच तृ धातु आहे तसा ताि आवण माि या समस्त ववववध 
वक्रयाचंा तो पिमात्माच अवधिान आहे. 

 
३३९. शूर 

 
शूि म्हणजे वनभमय, वनधड्या छातीचा. याचा ववरुद्धाथमक शब्द भीरु, भ्याड, कायि. शूि, वीि, 

पिाक्रमी हे शब्द सगोत्र आहेत, पण वगेवगेळया व वववशष्ट अथांचे आहेत. शूि म्हणजे वनभमय, संकटास न 
डगमगता ं तोंड देणािा ‘युवधविि’. वीि म्हणजे वीयमवान्, बलवान, शत्रूवि तुटून पडणािा ‘भीम’. आवण 
पिाक्रमी म्हणजे शत्रूवि वा संकटावि तुटून पडणािा आवण ववजयी होणािा ‘अजुमन’. जीवनाच्या समिातं 
कीर्णतमंत व्हायला वनभमयता, सहनशीलता आवण धडाडी वतन्ही गुण अपविहायम आहेत. पण ववजयी व्हायला 
दैवाची अनुकूलता वह हवी. ती नसेल ति द्यतूातं हािी मागून हाि खाणाऱ्या युवधवििासािखी गत व्हावयाची. 
पाडंव द्यतूातं हिले, युद्धातं हजकले; पण ही हाि−जीत मानव−प्रयत्नाधीन नाहीं. ती सवम ईश्विाधीन आहे. 
“कममण्येवावधकािस् ते, मा फलेषु कदाचन” “वनवमत्तमातं्र भव सव्यसावचन्” “अहंकािववमूढात्मा 
कताहवमवत मन्यते” “स्वभावस् तु प्रवतमते” इत्यावद गीता−वचनें हें स्पष्ट सागंत आहेत. कमम आवण कममफल 
या दोहोंच्या वह बाबतींत तो केवळ पितंत्र आहे. आवण तो ‘पि’ म्हणजे पिमेश्वि होय. त्यालाच शिण जाणें 
आवण ‘कविष्ये’ वचनं तव’ म्हणणें हेंच ज्ञान, आवण हीच भस्क्त होय. हेंच धैयम आवण शौयम होय. “हें वच 
शूिंत्वाचें अंग । हािी आवणला श्रीिंग” असें म्हणूनच तुकािामानें म्हटलें  आहे. य याला शिण जाण्यातं शूित्व 
आहे तो स्वतः वकती शूि म्हणावा? तो पिम वनभमय आहे. सवम मृत्यूला वभतात, पण मतृ्यूची मात्रा त्याच्यावि 
चालत नाहीं. इतकें च नव्हे ति मृत्युच त्याला वभतो असा तो पिमात्मा शूि आहे. त्याच्या शौयाचे पोवाडे 
म्हणजे पुिाणें होत. दशावतािाचंी वन शतावतािाचंीं चवित्रें म्हणजे त्याच्या शौयाचेच पोवाडे होत. एवढें 
य याचें शौयम प्रवसद्ध आहे तो शूि आहे म्हणून काय सागंायला पावहजे? अमुक एक कमम, शुभ वा अशुभ, किणें 
वा न किणें जीवाच्या अधीन नाहीं. ‘कायमते ह्यवशः कमम सवमः प्रकृवतजैि  गुणैः’ अधम्यम द्यतू वा धम्यम युद्ध 
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पाडंवानंा टाळूनवह टळलें  नाहीं त्यातंील हाि आवण जीत वह त्याचं्या स्वाधीनची गोष्ट नव्हे. तें सवम पिाधीन 
आहे. 

 
३४०. शौणर 

 
शूि म्हणजे वनभमय पिाक्रमी. अशा लोकाचंा जो देश तो शूि (वा शूिसेन) देश. आवण लोक वह शूि 

म्हणूनच ओळखले जात. ह्या वह अथानें पिमात्मा हा शिू होय. तो शूिाचं्या देशातं आवण कुळातं जन्मला 
म्हणून, शूि−वशंीय म्हणून शूि. 

 
तसाच शूि जो वसुदेव त्याचा पुत्र म्हणून तो शौवि वह म्हटला जातो. 
 
भगवान् कृष्णानें आपल्या बाललीलानंीं, तरुण पिाक्रमानंीं आवण वृद्ध ज्ञानानें सपूंणम शूि वशं 

प्रकावशत केला म्हणनू वह तो शूिकुलदीपक शौवि म्हणववतो. 
 
असा भगवान् कृष्ण हा शूि वपत्याचा, शूि समाजाचा आवण शूि िाष्राचा वशंधि−वशिोमवण म्हणून 

शौवि होय. 
 
शौवि हें पिमात्म्याचें गौण म्हणजे गुणवाचक नाम आहे. पण हें ति व्यस्क्तवाचक झालें . 

व्यस्क्तवाचक या अथानें तें गौण म्हणजे गुणभतू, अंगभतू होय, प्रधान नव्हे. प्रधान ति गौण म्हणजे 
गुणवाचकच होय. तथावप व्यस्क्त वह गुणामुळेंच व्यक्त झाली, प्रवसद्ध झाली, हें जि आपण लक्षातं घेतलें , 
ति जें वैयस्क्तक म्हणजे व्यस्क्तवाचक म्हटलें  तेंच मलूतः गौण म्हणजे गुणवाचक ठितें. अशा प्रकािें पावहलें  
म्हणजे ववष्ण−ुसहस्रातंील वैयस्क्तक भासणािीं नामें वह वस्तुतः गौणच आहेत, असें वदसून येईल. आवण 
त्याबिोबिच शौवि हें नाम वह गुणवाचक आहे असें म्हणता ंयेईल. 

 
व्यस्क्त ही अशुद्ध खवनजासािखी असते. वतच्यातं धातूबिोबि हीण वह वमसळलेलें  असतें. पण 

खवनजाची हकमत धातूवरून होते, हीणावरून नव्हे. तशी गुणावरून व्यक्तीची हकमत व्हावी, अवातंि 
दोषावंरून, अवगुणावरून होता ं कामा नये. ही गुणदृवष्ट आली ति मनुष्य सािग्राही बनेल आवण सुखी 
होईल. ववष्णसुहस्र हीच वदव्यदृवष्ट देते. ती वमळवनू जीव पिमहंस होतो. मग सवमत्र त्याला एकच एक 
वनखळ ब्रह्म अनुभवतें. वनवडावनवडीला अवकाशच उित नाहीं. 

 
३४१. जनेश्वर 

 
शूरः शौणरर  जनेश्वरः । ५०; शौणरः शूरजनेश्वरः । ८२ 
 
जायते इवत जनः  जन्तुः । जनाना ंईश्विः जनेश्विः । अशा प्रकािें जनेश्वि म्हणजे सवमजीवशे्वि होय. 

पिमात्मा हा सवम जीवाचंा, आब्रह्मस्तम्बपयंतच्या उच्चावच समस्त जीवाचंा शास्ता आहे. सवम व्यस्क्त त्या 
अव्यक्त पिमात्म्याच्या आहेत. त्या सवम अव्यक्तातूंन येतात, अव्यक्ताच्या पे्रिणेनुसाि क्षणभि खेळ कितात 
आवण पित अव्यक्तातं ववलीन होतात. एव ंअव्यक्त सागिाविील लहिीच त्या. सवम जन म्हणजे व्यस्क्त, 
अव्यक्ताधीन होत. म्हणनू त्या अव्यक्त पिमेश्विाला जनेश्वि म्हणावयाचें. 
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जीवशे्वि या नात्यानें पिमात्मा जनेश्वि आहेच पण जीवववशषे जे मानव त्याचंा तो ववशषेतः ईश्वि 
होय. म्हणून वह तो जनेश्वि म्हणावयाचा. मानवाला आपल्या स्वरूपाचें म्हणा वा पिरूपाचें म्हणा ज्ञान 
होण्याची पात्रता आहे. म्हणनू पिमात्मा हा ववशषेतः जनेश्वि म्हणजे निेश्वि म्हणावयाचा. मानवतेि जीवानंा 
ईश्विाचें म्हणजे आपल्या स्वरूपाचें वा पिरूपाचें ज्ञान होण्याची शक्यताच नाहीं. कािण ते िाजस तामस 
उपाधींनीं बद्ध आहेत. तथावप त्यानंा त्याचें भान होऊं शकतें. 

 
पिमात्मा जनेश्वि म्हणजे मानवशे्वि म्हटला तिी मानवातं वह काहंीं वशं−ववशषे असतात. त्यातं तो 

आववभूमत होतो. म्हणून तो त्या वशंजनाचंा ईश्वि म्हणवतो. म्हणून इथे जनेश्वि म्हणजे शूिजनेश्वि असा 
अथम प्रतीत होतो “शूिः” आवण “शौविः” या पदाचं्या साहचयानें. आवण गम्मत अशी कीं हींच पदें पढुें 
श्लोकातं हकवचत क्रमभेदानें आवृत्त झालीं असून वतथें स्पष्टच ‘शूिजनेश्विः’ असें पद आलें  आहे. इथें ‘शूिः 
शौविि  जनेश्विः, अशी तीन पदें आहेत, ति वतथें ‘शौविः शूिजनेश्विः’ अशीं दोनच पदें आहेत. दोन्ही चिण 
वस्तुतः एकाथमकच आहेत. हकबहुना अवभिच आहेत. तात्पयम हें कीं तो जो अव्यक्त पिमात्मा तोच हा 
मानव−रूपानें शूिपुत्र शूिजनेश्वि वासुदेव म्हणून व्यक्त झाला आहे, अवतीणम झाला आहे. 

 
इथें जन म्हणजे (१) जीव, (२) मानव आवण (३) शूिजन असा वत्रववध अथम लक्षून व्याख्यान केलें  

आहे. 
 

३४२. अनुकूल 
 

पिमात्मा हा सवांचा स्वात्मा आहे. त्यामुळें  सवांना तो सानुकूल आहे. त्याहून अवधक वहतैषी आवण 
सुखकि दुसिा कोण बिें असूं शकेल? जगातं जीवाला माउलीहून अवधक वनकट वजव्हाळयाचें आप्त वहतैषी 
कोणतें वह नातें नाहीं. म्हणून अशा वजव्हाळयाच्या नात्याला, संबधंाला माउलीं म्हटलें  जातें. श्रुवत−माउली, 
गुरु−माउली असे शब्दप्रयोग त्यातूंनच उत्पि झाले आहेत : 

 
पैं अणहतापासौणन काणढती । णहत देऔणन िाढणिती 
नाहीं गा श्रुणतपरौती । माउली जगा ॥ 
 
य या कािणास्तव ज्ञानदेव श्रुतीला, वदेानंा, माउली म्हणतात, त्याच कािणास्तव लोक ज्ञानदेवानंा 

गुरु−माउली म्हणतात. पण त्याच ज्ञानदेवानंीं आत्म्यालावह माउली म्हटलें  आहे आवण ती आत्म−माउलीच 
खिोखि खिी आवण पुिी माउली आहे सवांची. शकंिाचायांनीं म्हटलें  आहे. “कुपतु्रो जायेत क्ववचदवप 
कुमाता न भववत” एकवळे कुपुत्र कुठें असूं शकेल पण कुमाता मात्र शोधूनवह कधीं कुठें आढळावयाची नाहीं. 
पण जगातं केव्हा ंकेव्हा ंकुमातावह आढळून येतात, पण आत्म−माउली ही अशी आहे कीं, वतच्या ववषयीं मात्र 
शकंिाचायांचें वचन शभंि टके्क खिें आहे. वतच्याइतकी अनुकूल, उजू, कोणीच असू ंशकणाि नाहीं. वनज 
आत्म्यासािखा अनुकूल वनज आत्माच! आवण म्हणून तो सवांचा वनजात्मा, तो सवात्मा पिमात्माच अनुकूल 
होय. इति अनुकूल होणािे देवावद सकािण अनुकूल होणािे आवण म्हणून क्षवणक अनुकूल होत, पिंतु 
पिमात्मा हा अकािण अनुकूल होय, सदैव अनुकूलच होय. 
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३४३. शताितथ 
 
य याला नदी पाि किायची आहे, त्याला कधीं वािा अनुकूल असतो, कधीं प्रवतकूल असतो. त्याला 

नदीप्रवाह केव्हा ंसंथ आवण सिळ असतो, केव्हा ंक्षुब्ध आवण शतावतम असतो. अनुकूल आवण शतावतम हे शब्द 
साहचयानें सदि अथम सूवचत कितात. जो “वनदोषं वह समं ब्रह्म” हें तत्त्व जाणतो, अथात साम्ययोग 
आचितो, त्याला सवम जग सम म्हणजे अनुकूल होतें. समदृवष्ट आवण साम्ययोग तो हा : 

 
समुं पश्यन् णह सिथि समिन्स्र्तमीश्वरम्  । 
न णहनस्त्यात्मनात्मानुं ततो याणत पराुं गणतम्  ॥ 
 
ही समदृवष्ट आवण योग य याला अवगत नाहीं, जो ववषम पाहतो आवण ववषम वागतो, अथात जो 

अहंता−ममता−वश आहे, त्याला हा सगळा संसाि शतावतम आहे. तो आपल्या ववषमदृष्टीमुळें  एका आवतांतून 
वनघून दुसऱ्या आवतांत सापंडतो. त्याला हें जग, हें जीवन शतावतम आहे. कोणीं वकतीवह चतुिाई केली, 
तिी तो गोत्यातं आल्याखेिीज िाहत नाहीं. गळयातं धोंडे अडकवनू कोणी पोहंू लागला, ति तो तिणाि 
कसा? तो मुळीं शीघ्रावतशीघ्र आवण वबनचूक बुडण्याचाच बंदोबस्त ! तात्पयम, य याला तिायचें आहे, त्याला 
तो अनुकूल आहे. य याला बडुायचें आहे, त्याला तो शतावतम आहे. 

 
जो तरंू इच्छीत नाहीं, य याला बुडायचेंच आहे, त्याची वह तो शतावतम होऊन सोय करून देतो ह्यातं 

वह त्या पिमात्म्याची अनुकूलताच आहे. केवढें हें स्वातंत्र्य ! पण असें भयंकि स्वातंत्र्य देऊनच तो अनुकूल 
नाहीं ति वजतके वळेा ंजीव बडंूु जातो वततके वळेा ंत्याला तािण्यासाठीं तो शतशतदा अवताि घेतो, शतावतम 
होतो, म्हणूनवह तो अनुकूल होय. तो अनुकूल असून शतावतम आहे, शतावतम असून अनुकूल आहे. 

 
३४४. पद्मी 

 
पद्मी म्हणजे पद्मधि. सत्त्वमूर्णत भगवान् ववष्णु पिमात्म्याची पावलनी कला आहे आवण 

जीवजगताला तीच उपास्य आहे. पण वतची उपासना म्हणजे अंशाची उपासना असें होईल. उपासना 
समग्राची किायची असते, अंशीची किायची असते, अखंडाची किायची असते. खंडाची वा खंवडताची 
उपासना उपासनाशास्रातं वनवषद्ध आहे. अथात जें कोणतें उपास्य घ्यावयाचें तें सकल, एकमेवावद्वतीय, 
पिमात्मस्वरूप म्हणून घ्यावयाचें असतें. मग तुम्ही गणेश, सूि, शस्क्त, वशव वा ववष्णु कोणतेंवह का ंघ्या ना, 
त्यातं काहंींच ववशषे नाहीं. जें काहंीं वगेळपण असतें तें विविचें आवण गौण असेल. रुचीवैवचत्र्यामुळें  असेल. 
तेव्हा ंववष्णूची जी उपासना किायची ती, तो एकमेवावद्वतीय पिमेश्वि म्हणून किावयाची. वत्रमूतींपैकी एक 
म्हणून नव्हे. ववष्णचूें हें पिमेश्वित्व तो चतुभुमज शकंचक्रगदापद्मधि म्हणनू कल्पून द्योवतत केलें  आहे. सवम 
सृष्टीचा तो कता आवण संहता आहे हें त्याच्या हातात शखं आवण चक्र देऊन सूवचत केलें  आहे. हें सवम ववश्व 
अव्यक्तस्वरूप शून्यमूलक आहे हें शखंानें, तसें तें कालग्रस्त आहे हें दुसऱ्या हातातंील कालरूप चक्रानें 
सूवचत होतें. हें ववश्वाचें तावत्त्वक वनदशमन झालें . व्यावहाविक स्वरूप म्हणजे तें पिमेश्विाच्या वनग्रहानुग्रहानें 
चाललें  आहे, असें गदा आवण पद्म यानंीं सुचववलें  आहे. धममपविपंथी दुष्टाचंा वनग्रह गदा किते, ति 
धमानुवती सज्जनाचंा अनुग्रह पद्म कितें म्हणून तो पद्मी म्हटला आहे. शखं सृष्टीची उत्पवत्त, चक्र संहृवत 
आवण गदा व पद्म हीं वतची स्स्थवत सूवचत करून पिमेश्विाचें सवमशस्क्तमत्त्व, सृवष्टयुत्पवत्तस्स्थवतलयकािी 
अद् भतु सामर्थयम, प्रकट किीत आहेत. ऊध्वमहस्तद्वयगत शखंचक्र ववश्वाची उत्पवत्त आवण लय ति 
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वनम्नहस्तद्वयगत गदापद्म त्या ववश्वातंील प्रजाचंें पालन सूवचत कितात. गदा संहािसूचक नसून 
प्रजा−पालनातंगमत केवळ दुष्टवनग्रहरूप होय. दुष्ट−वनग्रह केल्यानेंच प्रजाचंें िक्षण होतें. म्हणून दुष्ट−वनग्रह 
वह पालनच होय. वपकाचें हनदण म्हणजे वपकाचें संगोपन व संवधमनच होय तद् वत. 

 
३४५. पद्मणनभेक्षि 

 
पिमात्म्यानें ही सवृष्ट वनर्णमली. वतचें पालन तो कितो आहे आवण संहाि वह. पिंतु ह्या 

जगद्व्यापािातं कतृमत्व−भोक्तृत्वानें तो स्पृष्ट वा वश्लष्ट होत नाहीं. ही जी त्याची असगंता ती पद्म पदानें 
द्योवतत केली आहे. कमलदलावि पाणी वचकटत नाहीं. इति कोणत्यावह पुष्पातं व पुष्पदलातं ही खुबी 
नाहीं. म्हणून पद्मदल घेतलें . नेत्राला पद्मदलाची उपमा देतात, कािण तें नेत्र पद्मदलाच्या 
पाकळीप्रमाणें आकृत, आिक्त आवण प्रसि असतें. अवक्षगोलक आवण त्याच्या भोवतीच्या उघडझापं 
किणाऱ्या पापण्याच जशा, अशा सािखा पद्मकोष आवण त्याच्या पाकळया आहेत. त्या वह उघडतात 
वमटतात. इत्यावद सादृश्यामुळें  पद्माची उपमा नेत्राला योग्यच आहे. पण इथें ती मुख्यतः पद्मपत्राची 
अवलप्तता लक्षून वदलेली आहे. येथील ईक्षण शब्द वह सूचक आहे. ईश्वि कता, भोक्ता म्हणववला जातो, 
पिंतु वस्तुतः तो केवळ द्रष्टा आहे. हें त्याचें केवळ द्रष्टृत्व ईक्षण शब्दानें सूवचत केलें  आहे. अथात 
अकतृम−अभोक्तृस्वरूप केवल द्रष्टृत्व प्रकट किणािा हा ईक्षण शब्द आहे. या ववशषेाचें इतकें  महत्त्व वाटतें 
सहस्रकािाला कीं, ह्याच अथाचे अन्य शब्द मागें वह येऊन गेले आहेत आवण पढुें वह आले आहेत. ‘पुष्किाक्ष’ 
(५, ५९), ‘पुण्डिीकाक्ष’ (१२), प्रस्तुतचा ‘पद्मवनभेक्षण’ (३७), लगेच श्लोकातं ‘अिववन्दाक्ष’ (३८) अशीं 
हीं समानाथमक नामें आलीं आहेत. ग्रन्थतात्पयाचा वनणमय य या गमकावंरून केला जातो त्यातं अभ्यास हें वह 
एक गमक मानलें  आहे आवण ह्या नामाचा म्हणजे, त्याच्या आशयाचा अभ्यास पाचंदा ं झालेला आहे. 
‘श्रीमान्’ ‘प्राणद’ इत्यावद नामें चाि चाि वळेां आलीं आहेत, पण पाचंदा ंआलेलें–अथात आशयानें अक्षिशः 
नव्हे– हेंच एक नाम आहे असें न म्हणता ंआलें  तिी अशा बह वभ्यस्त नामापंैकीं हें एक आहे एवढें खास. 

 
३४६. पद्मनाभ 

 
पद्म तळयातं उगवतें. त्याचें मूळ वदसत नाहीं. त्याला अनेक पाकळया असतात. त्या उघडतात 

वमटतात. त्याच्यायोगें तळें शोभायमान होतें. तसें हें ववश्व अनेक जगताचंें वमळून बनलेलें  आहे. त्याचेंवह मूळ 
वदसत नाहीं. त्याची उघडझापं, संकोच−ववकोच, चालूच असतो. त्याच्यायोगें अव्यक्त−जलाशय 
शोभायमान आहे. असें हें लोकपद्म य याच्या नाभींतून वनघालें  तो अक्षि अव्यय भगवान् ववष्णु अव्यक्त 
क्षीिाणमवाच्या तळाशीं पहुडला आहे. अव्यक्ताची अथागं आवण अपिंपाि जलिावश लोकपद्माच्या योगें 
शोभत आहे, प्रकाशत आहे. हें व्यक्त लोकपद्म आहे, म्हणून त्या अव्यक्ताचें आवण त्याच्या वह तळाशीं 
दडलेल्या अक्षिाचें भान होतें. हें लोक−पद्म नसतें, ति तें कुठून आलें , त्याचें मूळ वा कंद कोणता, इत्यावद 
वजज्ञासा झाली नसती आवण त्या वजज्ञासेची वनववृत्त जें तत्त्वज्ञान तें वह झालें  नसतें. पद्मनाभ हें 
पिमात्म्याचें नाम हा सगळा आशय प्रकट कितें. लोकाला जसें पद्म तसें अण्डवह म्हटलें  जातें. पुढील 
श्लोकातं विीलच आशय व्यक्त झाला आहे. 

 
नारायिः परोऽव्यक्तात् अण्डम्  अव्यक्त−सुंभिम्  । 
अण्डस्याततन्स्त्िमे लोकाः सप्तद्वीपा िं मेणदनी ॥ 
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हाच आशय पद्नाभ पदाला लक्षनू मी असा िचीन :– 
 
पद्मकतदोऽक्षरुं ब्रह्म नालुं  अव्यक्तमुच्यते । 
लोकपद्मणमदुं यि उतमीलणत णनमीलणत ॥ 
 
कल्पािंभीं लोकपद्म फुटतें, कल्पान्तीं तें गळून पडतें. पिंतु कंद हा सदैव अक्षि अव्यय. असा 

ववद्यमानच असतो तोच पद्मनाभ होय. 
 
पद्नाभ हें नाम केिळातं ववशषे प्रचवलत आहे. केिळच्या िाजाचें कुलदैवत पद्मनाभ स्वामी आहे. 

त्याचें वतथें भव्य मंवदि आहे. 
 

३४७. अरणितदाक्ष 
 
पुष्किाक्ष, लोवहताक्ष, पुण्डिीकाक्ष आवण हा प्रस्तुतचा अिववन्दाक्ष असे अनेक समानाथमक शब्द 

सहस्रातं आले आहेत. पण समानाथमक म्हणजे एकाथमक नव्हे. त्यातं छटाचंें वैवचत्र्य आहे. 
अवभप्राय−ववशषेाचंें वैवचत्र्य आहे. कमल, पद्म, पुष्कि, अिववन्द, पुण्डिीक आवण सदृश अनेकानेक 
कमलवाचक शब्द आहेत. ते सगळे सरूप असले तिी एकरूप नाहींत. त्या त्या नामाचंें वैवशष्ट्य कालबळानें 
लोप पावल्यासािखें आहे. तथावप, त्या वैवशष्ट्याचें हकवचत अनुमान किता ं येण्यासािखें आहे. कं जलं 
अलंकिोवत इवत कमलम् । पदात पदान्तिं पद्यते इवत पद्म । पुष्णन् किः पुष्पयुक्तः किो वा इवत पुष्किम् । 
अिान् अिचक्रवत दलान् ववन्दते इवत अिववन्दम् । अिहव कमलकन्दं ददावत इवत वा अिहवदम् । सध्या ं
अळूच्या कंदाला वहन्दींत अिवी म्हणतात, पिंतु तो मूळचा कमलकंदवाचक असला पावहजे, असें ह्या 
अिहवद शब्दावरून वदसून येतें. तथावप, तात्पयाथानें सवम एकच. सवमच कमलें  वनलेप आहेत, प्रसि आहेत, 
पववत्र आहेत आवण त्यामुळे भगवद् नेत्रानंा आवण इति वह अवयवानंा त्याची उपमा वदली जाते. पाववत्र्यरूप 
अन्तःसौंदयाबिोबि कमलाच्या ठाईं बाह्य रूपसौंदयमवह भिपूि आहे. त्यामुळें  त्याची उपमा भगवदवयवानंा 
देणें उवचतच होय. कमल हें गुणसुंदि तसें रूपसुंदि आहे, म्हणजे अन्तबाह्य सवांगसुदंि आहे. सवांगसुंदि 
पिमेश्विाला तशाच उपमानाची उपमा देता ंयेईल. जगातं सामान्यतः श्री आवण सिस्वती याचंें सख्य नाहीं 
असें मानलें  जातें. पण पद्माच्या ठाई ंलक्ष्मी आवण सिस्वती दोघींनींवह वनवास केला आहे. सिस्वती ही 
अन्तःसौंदयमरूप ज्ञानात्मक आहे म्हणनू वतचें आसन श्वते पद्म, ति लक्ष्मी ही बाह्यसौंदयमरूप पोषणात्मक 
सुवणमवणम म्हणून वतचें आसन िक्त कमल मानलें  आहे इतकें च. वस्तुतः तीं कमलाच्या अन्तःसौंदयाचीं व 
बाह्यसौंदयाचीं प्रतीकें  मात्र होत. पिमात्मा हा असा अिववन्दाक्ष आहे. 

 
३४८. पद्मगभथ 

 
हें लोकपद्म कल्पािंभीं पिमात्मकंदाच्या ठाईं अव्यक्तरूपानें वनभतृ असतें म्हणनू तो पिमात्मा 

पद्मगभम म्हटला आहे. सृष्टींत आपण पाहतों कीं, उद् वभज्ज वृक्ष, वनस्पवत, ओषवध इत्यावद आिंभीं बीजातूंन 
उत्पि होतात आवण पित शवेटीं बीजातंच पविणत होतात. तशी ही समस्त व्यक्त सवृष्ट आिंभीं अव्यक्ताच्या 
ठाईं वनभतृ असते आवण शवेटीं वतथेंच वनवहत होते. हा क्रम कल्पािंभीं आवण कल्पान्तीं वनःशषे रूपानें तसा 
प्रत्यहीं वह होतच असतो. समस्त भतूजात िोजच्या िोज सुषुप्तींत आपलीं नामरूपें ववसर्णजत करून त्या 
अव्यक्ताच्या ठाईं एकीभतू होत असतात. वतथें कोणी ब्राह्मण नाहीं, कोणी चाडंाळ नाहीं, वतथें कोणी वाघ 
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नाहीं, कोणी गाय नाहीं, कोणी हत्ती नाहीं, कोणी मशक नाहीं. सवम भेद वतथें नाहींसे होतात. हा अमृतानुभव 
िोजच्या िोज जीवाला येतच असतो, पिंतु अज्ञानामुळें  जीव तो ववसितो, ज्ञानी ववसित नाहीं. तो 
व्यवहािकाळींवह तें आपलें  अदै्वत ओळखून असतो. व्यक्तातं वदसणािें दै्वत वा नानात्व सपवधक अतएव 
तात्कावलक आहे हें तो ओळखून असतो आवण तद् नुसाि साम्ययोग आचिीत असतो. गीतेंत म्हणनूच 
पंवडताचें लक्षण, 

 
णिद्या−णिनयसुंपने्न ब्राह्मिे गणि हन्स्तणन । 
शुणन िैंि श्वपाके िं पन्ण्डताः समदर्तशनः ॥ 
 
असें वदलें  आहे आवण नाथासािख्यानंीं िामेश्विाला वहायची कावड वाटेंत भेटलेल्या तृषातम 

गाढवाला समर्णपली आहे. वपतिाचंें श्राद्धाि भकेुल्या महािामागंानंा वाढलें  आहे. नाथांचें जीवन म्हणजे 
गीतेच्या आदशाचें प्रत्यक्ष उदाहिणच होय. हें लोकपद्म त्या पिमात्म−कंदापासून उत्पि झालेलें  आहें हें 
जो ओळखतो तो त्याच्या वैवचत्र्यानें मोह पावत नाहीं. तो समदशी होतो. 

 
३४९. शरीरभृत् 

 
पिमात्मा हा सवम शिीिाचंें अिरूपानें भिण कितो, म्हणून तो शिीिभतृ होय. शिीि म्हणजे शवेटीं 

शीणमच होणािें. त्याला अिावदकाच्या योगें िोजच्या िोज आवण वळेच्या वळेीं जि नीट हलवपलें  माखलें  नाहीं 
ति तें वटकतें तेवढेंवह वटकावयाचें नाहीं. म्हणून त्याला देह अशी वह दुसिी संज्ञा आहे. अथात देह म्हणजे 
वदग्ध, हलपलेला–माखलेला, आत्म्याला वचकटलेला हपड. जीवरूपानें पिमात्मा सवम देहानंा आत्मीयतेनें, 
ममतेनें, साभंाळीत व पाळीत−पोषीत असतो. म्हणनू तो शिीिभतृ ठीकच म्हटला आहे. शिीि जड, तें 
आपली काळजी काय घेणाि? त्याची काळजी चेतनालाच घ्यावी लागणाि! म्हणूनवह पिमात्मा, आत्मा, 
जीवात्मा हाच शिीिभतृ म्हणावयाचा. 

 
भतू म्हणजे भिण किणािा असा अथम लक्षून विील वववचेन केलें  आहे. पिंतु भतृ हें पद य या 

नामाचं्या शवेटीं आलें  आहे, तीं नामें पावहलीं ति भ ृम्हणजे भिण किणें यापेक्षा ंधािण किणें अशाच अथानें तें 
पद आलें  आहे असें वदसून येईल. ववष्णुसहस्रातं अशीं पदें पुढीलप्रमाणें आलीं आहेत : गुणभतृ, देवभतृ-
गुरु, प्राणभतृ, भािभतृ, भतूभतृ, यज्ञभतृ, शखंभतृ, शिीिभतूभतृ आवण हें प्रस्तुतचें शिीिभतृ. तेव्हा ं
शिीिभतू म्हणजे शिीिधािी असा अथम झाला. सवम शिीिें शािीिक आत्म्यानें धािण केलेलीं आहेत हें उघडच 
आहे. गाडी जड, ती आपोआप चालत नाहीं. वतला चालक लागतो तसा या शिीिाचा धािक, पोषक, 
चालक तो पिमात्मा आहे, तोच त्याचें धािण आवण भिण--पोषण किीत आहे. म्हणून तो शिीिभतृ. 
वनरुपपदप्रयोगावरून ती सवमशिीिभतृ होय. ‘का ंिायाचे देह चाळंू । िंका पिौतें गाळंू । हें न म्हणेवच कृपाळु । 
प्राणु पैं गा ॥’ तो प्राणरूपानें सवांची शिीिें समान धािण किीत आहे. भभूतृ सािखे लौवकक शब्दवह भ ृधातु 
भिणवाचकापेंक्षा ंधािणवाचकच अवधक असल्याचें वनदशमक आहेत. दोन्ही अथम एकवटून ‘भ ृपालन किणें’ 
असा अथम वनष्पि होतो. 
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३५०. महर्तद्ध 
 
य याची ऋवद्ध म्हणजे ववभवूत, वैभव मोठें तो महर्णद्ध, पिमात्मा. घिेंदािें, शतेीवाडी, गुिेंढोिें, 

नोकिचाकि, सोनें नाणें, वहिे-माणके इत्यावद म्हणजे ऋवद्ध होय. सदि ऋवद्ध सुखवस्तु गृहस्थाजवळ 
असते. त्यापेक्षा ंमाडंवलक, िाजा, महािाजा, द्वीपपवत, पृर्थवीपवत, लोकपाल इत्यावद उत्तिोत्ति समदृ्ध पदें 
होत. पण जो ह्या समस्त ववश्वाचा अवधपवत आहे त्या पिमेश्विाहून अवधक समदृ्ध कोण बिें असू ंशकेल? सवम 
जीव अवभमानी आहेत. मंुगी आपल्या देहाचा वन गेहाचा अवभमान बाळगते आवण ब्रह्मदेववह बाळगतो. एक 
अवत तुच्छ, एक अवत उच्च, एक ‘अणोः अणीयान्’, एक ‘महतो महीयान्.’ पण दोन्हीवह अहंममतावभमान-
वनबद्ध. अथात पविवमतच. अवभमान म्हटला की पविच्छेद, मयादा आली. पिंतु य याला असा अवभमान नाहीं 
तें आत्मतत्त्व यच्चयावत चिाचि ववश्वाचा स्वामी होय. तें वनिवभमान असल्यामुळें  त्याला स्वामी म्हणणेंवह 
त्यावि आिोप किणेंच होय. पण य याअथी जड हें स्वतःचें स्वामी होऊं शकत नाहीं त्याअथीं चेतनाकडेच तें 
स्वावमत्व जातें. हें चेतन सवमगत असल्यामुळें  त्याचीच सवमत्र सत्ता आहे, त्याचेंच सवमत्र स्वाम्य आहे. म्हणनू 
तो पिमात्माच महर्णद्ध म्हणावयाचा. इति सािे उच्चावच आब्रह्मवपपीलक जीव अल्पर्णद्धच होत. 

 
पिमेश्विाचें हें महर्णद्धत्व, हें वैभव प्रकट किण्यासाठीं त्याचें ईश्विी रूप अनेकवदव्याभिण, 

वदव्यमाल्याबंिधि वदव्यगन्धानुलेपन असें सवाियममय पिमर्णद्धयुक्त वर्णणलें  आवण िेवखलें  जातें. पिमेश्विाचें 
हें महर्णद्धयुक्त दशमन, हें महाववभवूतदशमन केवळ अनन्य भक्तीनेंच होऊं शकतें. 

 
३५१. ऋद्ध 

 
महर्णद्ध हें पद कममधािय कीं बहुव्रीवह म्हणावें? बहुव्रीवह म्हटल्यास तें आवण ऋद्ध हें पद जवळजवळ 

एकाथमकच होईल. म्हणनू तें कममधािय म्हणायला हिकत नाहीं. ववश्वोत्पवत्त, ववश्वस्स्थवत आवण ववश्वलय 
किणािी जी महती शस्क्त तीच महर्णद्ध होय. बीजशक्तीच्या ठाईं संपूणम वविाट वृक्ष प्रकट किण्याचें, त्याचें 
धािण किण्याचें वन तो पित आपल्या ठाईं साठंववण्याचें सामर्थयम वनवहत असतें, म्हणून ती बैवजक शस्क्तच 
खिोखि महती ऋवद्ध, महर्णद्ध, म्हटली पावहजे. ही ऋवद्ध त्या ऋवद्धमंत पिमेश्विाहून वस्तुतः वगेळी नाहीं. 
पिंतु अंशीचें संदशमन अंशशः त्याचें दशमन केल्यानेंच होतें. म्हणून अंशाचंें पृथक् स्मिण वह अंवशस्मिणच होय. 
महर्णद्ध-पदाप्रमाणें पविर्णद्ध-पद वह पुढें आलेलें  आहे. तें वह असेंच आहे. 

 
इथें जें ऋद्ध पद आलें  आहे तें व्यस्क्तवाचक म्हणजे अवभव्यस्क्तवाचक आहे. ववश्वरूप हेंच 

पिमेश्विाचें ऋद्ध वा समदृ्ध रूप होय. ववश्वाहून अवधक समृद्ध दुसिें काय बिें असूं शकेल? अव्यक्त रूप हें 
शून्य नव्हे, पण तें आम्हालंा गोचि होत नाहीं म्हणून त्याला आम्ही ऋद्ध वा समदृ्ध म्हणूं शकत नाहीं. जो 
समृद्ध असतो, त्याच्या अंगोपागंीं आभषूणें झळकत असतात. तो विक्त असत नाहीं. तसा शाखोपशाखानंीं 
आवण पत्रपुष्पफलसमृद्धींनीं जो बहिलेला आहे तो हा पिमेश्विी ववश्ववृक्षच समदृ्ध वा ऋद्ध म्हणावयाचा. 
य या अव्यक्ताला देह नाहीं, नामरूप-गुणकमम-फल इत्यावद काहंीं नाहीं त्याला समदृ्ध कसें म्हणणाि? तो 
आकाशवत शून्य म्हणजे विक्तच म्हटला पावहजे. त्याच्या वविोधातं व्यक्त ववश्वाकाि ऋद्ध होय. अव्यक्त 
पिमात्मा व्यक्त ववश्वाकािानें ऋद्ध झाला आहे. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

३५२. िृद्धात्मा 
 
वृद्ध आहे आत्मा म्हणजे बवुद्ध य याची तो वृद्धात्मा होय. अथात पविणत-प्रज्ञ. शिीिाचें म्हातािपण 

दोषास्पद आहे. कािण त्यातं बलाचा अभाव आवण िोगाचंा प्रभाव होतो. पिंतु बुद्धीची प्रगल्भता, तद् रूप 
वृद्धता दोषास्पद नसून गुणगौिवास्पदच होय. म्हणनू वृद्धात्मा म्हणजे पविणत-प्रज्ञ पिमात्मा होय. “ज्ञानं 
वृद्धोपसेवया” जें म्हटलें  आहे तें अशा पविणत-प्रज्ञानंाच अनुलक्षून होय. वयाबिोबि येणािें वृद्धत्व हें वह 
वृद्धत्वच होय. चाि पावसाळे य यानें जास्त पावहले आहेत त्याच्या ज्ञानातं भि पडलीच आहे असें 
समजावयाला हिकत नसावी. पण हें अवत सामान्य वृद्धत्व होय. सामान्य असलें  तिी त्यातं महत्त्व त्याच्या 
ज्ञानालाच आहे, हें ववसिता ं येत नाहीं. म्हणनू वृद्धत्वाचें िहस्य ज्ञानवत्तेंत आहे, क्षीणायुष्ट  वातं नाहीं. 
ज्ञानवत्ता हीच वृद्धता असेल, ति तें ज्ञान पूणमत्वानें कुठें आढळावयाचें? वजथें ज्ञान केवळ म्हणजे वनरुपावध, 
वनखळ असेल वतथें. असें वनखळ ज्ञान देहवतंाच्या ठाईं कसें कस्ल्पता ंयेईल? कािण देह हा मुळीं अववद्या-
काम-कममजवनतच आहे. म्हणून वनरुपावध पाचंभौवतक-हलग-कािण देहत्रय-वनिपेक्ष असा जो केवळ ववदेह 
वचन्मात्रमूर्णत पिमात्मा तोच प्रज्ञानघन वृद्धात्मा होय. सवम ज्ञान त्याच्याच ठाईं आहे. तथावप या स्स्थतीच्या 
अवत वनकटची स्स्थवत म्हणजे य यानंीं ज्ञानोपासनेनें आपली अववद्या, काम वन कमें पविक्षीण केलीं आहेत, हा 
चालू देह य याचंा शवेटचाच आहे, त्या अवधूताचंी होय. 

 
३५३. महाक्ष 

 
महान्तौ चन्द्र-सूयमरूपौ अक्षौं यस्य सः महाक्षः । मोठे आहेत अक्ष म्हणजे डोळे य याचे तो महाक्ष. 

महाक्ष म्हणजे ववशालाक्ष. ववशालाक्ष म्हणजे फुल्लािववन्दायतपत्र-नेत्र. माणसाच्या सवम अंगातं वशि प्रधान 
आहे. वतथेंच दोन डोळे, दोन कान, दोन नाकपुड्या व एक तोंड अशा सप्त ऋषींचा वनवास आहे. या 
सप्तषींत वह डोळे नेते आहेत. ते य याला आहेत तोच देखणा समजला जातो. ते य याचे ववशाल आहेत, तो 
ति ववशषे देखणा म्हणावयाचा. म्हणूनच वािंवाि नेत्राचंा उल्लेख येतो. पुष्किाक्ष, पुण्डिीकाक्ष अिववन्दाक्ष, 
लोवहताक्ष, महाक्ष इत्यावद. या सवम पदाचंा तात्पयाथम एकच आहे. डोळे मोठे म्हणजे ववशाल हवते. ते 
कमळाच्या पाकळीप्रमाणें आिक्त हवते, सुंदि हवते. भावदशी व प्रसादवषी हवते. अवलप्त हवते. ते 
दशमनसंपि ति खिेच पण वददृक्षा-संपिवह हवते. कमळ सूयमदशमनोत्सुक सूयमदशमनववकासी असतें. तसे डोळे 
पिमात्मदशमनोत्सुक पिमात्मदशमन-ववकासी हवते. पण पिमात्म्याला कुणाच्या दशमनाची उत्सुकता 
असणाि? त्यालावह दशमनोत्सुकता आहे. म्हणूनच ति त्याला डोळे आहेत. आवण त्याला हे आपले वनजरूप 
असलेलें  ववशाल ववश्व पहावयाचें आहे म्हणून ते ववशाल आहेत. आवण नुसते ववशालच नाहींत ति ते 
असंख्य आहेत. पिमात्मा आपल्या असंख्य नेत्रानंीं, आपल्या सहस्राक्षानंीं हें आपलें  अनंत ववश्वरूप पाहत 
आहे, त्याला महाक्ष म्हणण्यातं आवण सहस्राक्ष म्हणण्यातं आवण वािंवाि पिोपिीनें पुष्किाक्ष, पुण्डिीकाक्ष, 
अिववन्दाक्ष म्हणण्यातं आणखी एक भाव आहे. आवण तो म्हणजे हा कीं तो पिमात्मा केवळ वचद् रूप आहे, 
वचन्मात्र आहे त्याला मोठे डोळे आहेत असें नव्हे ति तो सवांगानंीं डोळाच डोळा आहे, म्हणून तो महाक्ष. 
बहुव्रीवह तसा कममधािय दोन्ही प्रकािें तो महाक्ष आहे. 

 
३५४. गरुडध्िज 

 
देवतेच्या तत्त्वाला अनुलक्षून वतची मरू्णत, वतची आयुधें, वतचें वाहन, वतचे गण आवण ध्वजावद वचह्नें 

कस्ल्पलीं जातात. सामान्यतः जें वाहन असतें तेच ध्वजावि अंवकत असतें. भगवान् शकंि वृषभवाहन व 
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वृषभध्वज आहे, ति भगवान् ववष्णु गरुडवाहन आवण गरुडध्वज आहे. भगवान् ववष्णूचें वाहन गरुड कां? 
पिमात्मा हा नामवाह्य आहे म्हणून नाम घेतलें  की रूप ध्यानास येतें. अथमग्रहण पण होतें. पण हें नाम गरुड 
कसें झालें? गरुड म्हणजे अवतवगेवान् पक्षी. त्याचें उपमान नामाला वदलें  म्हणून तें गरुड झालें . वशवाय 
देवाचें वैवदक नाम आहे ॐ. तें वह पक्ष्याकृवत आहे. त्या नामावि ॐ कािावि बसून तो येतो. म्हणनू पिमात्मा 
हा गरुडवाहन व गरुडध्वज म्हणावयाचा. “छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः” असें जें भागवतातं म्हटलें  आहे 
तें विील आशयानेंच होय. छंद म्हणजे वदे आवण ॐकाि म्हणजे अक्षि-वदे होय. एकाक्षि ब्रह्म होय. त्यावि 
तो पिमात्मा, शब्दावि अथम आरुढ असतो तसा, –आरुढ आहे. तोच गरुड आवण तोच त्याचें ध्वज-वचह्न. 
पिमात्म्याचें वाहन त्याचें श्रद्धाभस्क्तपुिःसि केलेलें  मनोमन स्मिण होय. मनाहून अवधक वगेवान् काय 
आहे? त्या स्मिणाबिोबि भगवान् आववभूमत होतो, म्हणून त्याला हृत्स्थ म्हटलें  आहे. पण नामाचा त्या 
स्मिणाशीं काय सबंंध, असें कोणी म्हणेल. त्याला उत्ति हेंच कीं वजथें स्मिण म्हणजे मनोभाव आहे वतथें 
वाणी वह आहे. आवण वजथें वाणी आहे वतथें मन वह आहेच. मंुगी म्हणजे मुकी. पिंतु ती मुकी नाहीं. कािण 
वतला मन आहे. ती आपलें  मनोगत दुसऱ्या मंुगीला कळवते. ती जी कळववण्याची िीत तीच वाणी होय. 
थोडक्यातं म्हणजे मन हा वाणीचा गाभा असून वाणी हा मनाचा बाह्य आकाि होय. आवण म्हणून जपाला 
स्मिण आवण स्मिणाला जप म्हटलें  जातें. पिा पश्यन्ती मध्यमा आवण वैखिी ह्या वाक् पुष्पाच्या चाि 
पाकळया होत. आवण मन त्याचा देठ आहे. त्या देठाला त्या चािी पाकळया जुडल्या आहेत. अशा प्रकािें 
वचत्त आवण वाणी एकरूप होतात. आवण त्याचं्या ठाई ं अथमरूप गधं आववभूमत होतो. मनोवाणींच्या उभय 
पंखानंीं उडणािा हा गरुड अथमरूप भगवान् ववष्णूचें वहन किीत असतो. म्हणनू पिमात्मा गरुड-वाहन 
आवण गरुडध्वज म्हणावयाचा. 

 
३५५. अतुल 

 
‘नास्स्त तुला यस्य सः अतुलः’ य याला तुला म्हणजे बिोबिीचा जोडीदाि नाहीं तो अतुल, अजोड 

वा बेजोड होय. तुलनेसाठीं दोहोंची आवण तुल्याचंी गिज असते. पिंतु पिमात्म्याच्या बाबतींत दोहोंचा वह 
अभाव आहे. तो ‘एकमेवावद्वतीय’ असल्यामुळें  तुलनेला दुसिा नाहींच. दुसिा कस्ल्पलाच तिी तो तुल्य 
असणें शक्य नाहीं. त्यामुळें  पिमात्मा हा अतुल होय. पिमात्माच एक सत आहे बाकी सािें असत. अशा 
स्स्थतींत सताची तुलना कोणाशीं किायची? बिें जें नाहीं तें असत आहे म्हटलें  तिी त्या सदसताचंी तुलना 
कशी व्हायची? दोहोंत मुळीं साम्यच नाहीं. ‘आत्मवैदंे सवमम्’ हें सवम आत्मरूप आहे असें म्हटलें  म्हणजे 
वद्वतीयाभावामुळें  तुलना कंुवठत झाली. आत्मानात्मवववके कस्ल्पला तिी तुलना होऊं शकत नाहीं. आत्म्याची 
बिोबिी अनात्म्याशीं कशी होणाि? दोहोंत कसलेंच साम्य नाहीं. एक सत दुसिा असत. एक वचत दुसिा 
अवचत. एक आनन्द दुसिा अनानंद. तुलना व्हावी कशी? मेरूशीं मोहिी कशी तुळायची? पिंतु विील 
तुलना ही भावाशीं अभावाची झाली. त्यामुळें  वतथें मेरुमोहिीचा दृष्टातं लाग ू पडत नाहीं. त्यासाठीं एका 
भावाची दुसऱ्या भावाशीं तुलना हवी. पिमात्मा हा सूयमवत अंशी असून जगत हें वकिणवत अंश आहे असें 
म्हटलें  ति ती भावाशीं भावाची तुलना म्हटली जाईल. पिंतु इथेंवह तुलना संभवत नाहीं. कािण सकलाशीं 
शकलाची तुलना कशी होणाि? कोणत्याही प्रकािें ववचाि केला तिी पिमात्मा हा अतुलच होय. 

 
३५६. शरभ 

 
“अतुलः शिभो भीमः” हा चिण, पिमेश्विाचें अद् भतु सामर्थयम प्रकट कितो. त्यातंील प्रत्येक पद 

त्याचें अलौवकक ववस्मयावह पिाक्रमशाली व्यस्क्तत्व प्रकट कितें. अतुल व भीम हीं दोन ववशषेणें आहेत, 
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ति शिभ हें ववशषे्य आहे. त्या दोहोंत सापंडलेलें . अतुल कसा, ति शिभासािखा. भीम कसा, ति 
शिभासािखा. शिभ हें एक निहसहासािखें अद् भतु सत्त्व आहे. निहसहातं निाची बुवद्ध आवण हसहाची शक्ती 
एकवटली आहे. त्यामुळें  तो निवह नाहीं आवण पशु वह नाहीं, पण त्या मनुष्ययोवन व वतयमगयोनी या दोहोंहून 
वगेळा आवण वविि देव आहे. तसा शिभ हा वह जलचिातंील मकि, स्थलचिातंील हसह आवण नभििातंील 
गरुड याचं्या तत तत सामर्थयानें युक्त असा अद् भतु जीव आहे. तो समुद्रातं बुडंू शकतो, आकाशातं उडंू 
शकतो भमूीवि दौडंू शकतो. तो सवमत्र अप्रवतहत संचरंू शकतो आवण आपल्या शत्रूचा फडशा पाडंू शकतो. 
तो ‘भयाना ंभयं भीषणं भीषणानाम्’ आहे. त्याच्यापढुें जलभय स्थलभय आकाशभय असलेले मकि, हसह, 
गरुड नम्र होतात. ते एकएकटेच नव्हे ति वतन्ही वमळून वह त्याचें काहंीं वाकंडें करंू शकत नाहींत. असा तो 
अतुल आवण भीम शिभ आहे. पिमेश्विी शस्क्त ही सवांना आधािभतू असल्यामुळें  ती अतुल आहे. वतचा 
सवांना धाक आहे. आधािाधेयाचंी तुलना होऊं शकत नाहीं. आधेयानंा आधािाचा धाक असणािच. म्हणून 
वतला शिभ म्हटलें  आहे. शिभ हा एक अद् भतु प्राणी आहे. त्याला मी मकि, हसह, गरुड याचंी आद्याक्षिें 
घेऊन ‘महसग’ म्हणेन. मकि-हसह-गरुड याचं्या गुणनानें होणाऱ्या फवलत सामर्थयाहून वह हें शिभसामर्थयम 
आगळें आहे. कािण हें पिमेश्विी सामर्थयम अ-गवणत आहे. त्याचें मोजमाप होऊं शकत नाहीं, गवणत होऊं 
शकत नाहीं. 

 
३५७. भीम )अभीमः) 

 
भीम म्हणजे भयंकि. पिमात्मा हा सवान्तयामी आवण ववश्वरूप असतानंा तो भयकंि कसा म्हणावा 

वस्तुतः तो भीम म्हणजे भयकंि नाहीं, पण य या अथीं तो सवम काहंीं आहे, त्या अथीं, भीम म्हणजे भयंकि वह 
तो आहे म्हणावयाचा. तो “अणुि  बृहत” “कृशःस्थूल” असा पिस्पिवविोधी सवम भाव आहे. याचा अथम तो 
सवाधाि सवमव्यापी आहे समजावयाचा. तीं पिस्पिवविोधी ववशषेणें त्याची व्यास्प्त मात्र दाखववतात. पटावि 
नाना वणाकृवत वचतािलेल्या असतात. त्यामुळें  काळा वन पाढंिा, वाकंडा वन सिळ, सवम िंग आवण आकाि 
तो पटच होय. तसा हा पिमात्मा नामरूपात्मक ववश्ववैवचत्र्याचा पट आहे. पटाधािें सवम वैवचत्र्य प्रकटलें  
आहे. पटावाचंनू त्याचंी स्स्थवत कस्ल्पता ं येत नाहीं त्याचं्यावाचंून पटाची स्स्थवत मात्र कस्ल्पता ं येते. पट 
स्वतंत्र आहे. वचत्र अस्वतंत्र. हेंच ववश्वरूप-दशमन होय. ववश्वरूपदशमनानें अजुमन भ्याला, भाबंावला आवण 
खिोखि या पिमेश्विी सते्तची ही अनन्त ववशालता पाहून कोण भाबंावनू जाणाि नाहीं? तो भीम नाहीं, 
भयावह नाहीं असें कोण म्हणेल? 

 
पश्याणम त्िाुं सिथतोऽनततरूपम्  । 
िीक्षतते त्िाुं णिन्स्मताशै्चि सिे । 
दृष्ट  िा णह त्िाुं प्रव्यणर्ताततरात्मा । 
धृचत न णितदाणम शमुं िं णिष्िो । 
 
असें म्हणून अजुमन पिमेश्विी सते्तची अनंतता पहात पहात वभतो आवण भीतभीत पिमेश्विी सते्तला 

ओळखतो. तो म्हणतो : 
 
त्िुं आणददेिः पुरुषः पुरािः, 
त्िुं अस्य णिश्वस्य परुं णनधानम्  । 
िेिाणस िेद्यािं परुं िं धाम, 
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त्िया ततुं णिश्वमनततरूप ॥ 
 

आवण ओळखून नमस्काि किीत सुटतो : 
 
नमो नमस् तेऽस्तु सहस्रकृत्िः 
पुनश्च भूयोऽणप नमो नमस् ते । 
नमः पुरस्तात् अर् पृितस् ते, 
नमोऽस्तु ते सिथत एि सिथ । 

 
असा आहे तो पिमात्मा भीम म्हणजे भयावह, ववस्मयावह. 

 
नास्स्त भीमो यस्मात सः अभीमः । 
 

३५८. समयज्ञ )शमयज्ञ) )सम-यज्ञ,समय-ज्ञ) 
 
समयज्ञ हा वणम-समाम्नाय दोन प्रकािें कस्ल्पता ं येईल : (१) सम-यज्ञ आवण (२) समय-ज्ञ. या 

पदाचं्या पढुील पदे हववि  हविः अशीं आहेत. त्याचं्या सावंनध्यावरून मुख्यतः सदि पद, प्रथम कल्प, सम-
यज्ञ असें असावें. आवण शकंिाचायानीं तें तसें घेतलें  वह आहे. तथावप त्याला त्यानंीं दुसिें स्थान वदलें  आहे, 
दुसिा कल्प मावनलें  आहे. ‘सवमभतेूषु समत्व ंयजनं यस्य सः सम-यज्ञः ।’ –सवमभतूाचं्या ठाईं समभाव हेंच 
य याचें यजन आहे तो समयज्ञ होय. “समत्वमािाधनमच्युतस्य” हें समथमक प्रह लादवचन वह पुिावा म्हणनू 
त्यानंीं उद् धृत केलें  आहे. 
 

 
दन्त्य ‘स्’ ऐवजीं तालव्य ‘श ’ घेतल्यास सदि पद शम-यज्ञ होईल. आवण तें वह वचन्त्य ठिेल. 

मनाचें समाधान वा शमन हाच यज्ञ म्हणजे यजन आहे य याचें तोः पिमात्मा शम-यज्ञ होय. 
 
समय म्हणजे सम्यक अयन, यथाप्रवतज्ञात वागणें. अशा प्रकािें समय म्हणजे १ काल, २ प्रवतज्ञा वा 

किाि असे दोन अथम होतात. काल हा अचकू चालत असतो. त्यातं केव्हा ं वह फिक पडत नाहीं. एक वळे 
घड्याळ मंद वा बंद पडेल, एक वळे सूयम वह मंद वा बंद पडेल पण कालाच्या गतींत अवनयवमतता व्हावयाची 
नाहीं. “जगें येवोत जावोत तो अभगं जसा तसा” तो अखंड अस्खवलत त्रुवटिवहत चाललाच चालला आहे. 
या कालधमाला अनुसरून जें यथा-प्रवतज्ञ वागणें त्याला वह समय असेंच अवभधान लक्षणत्वें प्राप्त झालें . या 
दोहोंना वह पिमात्मा हा जाणतो म्हणून तो समय-ज्ञ होय. तो कालगतीचा साक्षी म्हणून सहजच समयज्ञ 
आहे. त्याच प्रमाणें तो आपली प्रतीज्ञा, “कौन्तेय प्रवतजानीवह न मे भक्तः प्रणश्यवत” “तेषा ंअहं समुद् धता 
मृत्युससंाि-सागिात” अशा प्रकािची, केव्हा ंवह मोडीत नाहीं, पाळतोच पाळतो, म्हणून वह तो समयज्ञ होय. 
समय चा वतसिा वह एक अथम आहे वळे व प्रसंग. तो जाणणािा योग्य वळेीं योग्य गोष्ट कितो. पिमात्मा हा 
तसा सवम गोष्टी यथोवचत कितो. म्हणनूवह तो समयज्ञ म्हणावयाचा. वतन्ही अथम पिस्पि-पूिकच आहेत. 
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३५९-अ. हणि )हणिर -हणर) 
 
“हववि -हविः” हा वणम-समुच्चय एक पद म्हणनू घेतला गेला आहे. पिंतु हृ धातूपासून येणाऱ्या हि 

आवण हवि या दोन्ही कृदन्त उपपदापंकैीं उपपद समासातं प्रायः हि हेंच उपपद वापिलें  जातें. हवि हें स्वतंत्र 
पद म्हणूनच प्रवसद्ध आहे. उदाहिणाथम ‘सवमपापहिो हविः’ या वचनातं हि हें कृदन्त उपपद म्हणून आलें  
आहे, ति हवि हें स्वतंत्र पद म्हणून आलें  आहे. इथें वह तें तसें घ्यायला काय हिकत? हिकत कदावचत 
सहस्र सखं्येची येईल. पण ती अन्य व्यवस्थेनें वनवािता ं येण्यासािखी आहे. हि हें कृदन्त वह शकंिवाचक 
म्हणून स्वतंत्रपणें प्रयुक्त होतें, पण तें उपपद म्हणून वह सिास प्रचवलत आहे, तसें हवि हें पद उपपद म्हणून 
प्रचवलत नाहीं. म्हणून हवव आवण हवि हीं पदें वगेळीं घ्यायला अनुकूलता अवधक आहे. 

 
मागील पदातं पिमात्मा हा सम-यज्ञ वा शम-यज्ञ म्हणून गाइला आहे. अथात समभावाच्या यज्ञातं 

सवम ववषमता होमायची असते आवण समभावाचा एकमेवावद्वतीय अस्ग्न तेवढा प्रय ववलत ठेवायचा असतो. हें 
जें होवमलें  जाणािें हववि -द्रव्य तें वह पिमात्मरूपच होय. कािण पविणामावरून वस्तूचें स्वरूप ठिववलें  
जाते. आंब्याचें फळ लागलें  ति म्हणायचें ते झाड आंब्याचें आहे. हनबोळी लागली ति म्हणायाचें हनब आहे. 
समभावाचा अस्ग्न होऊन जें िावहलें  तें हववि -द्रव्य समत्वरूप अस्ग्नच म्हणावयाचें. यज्ञातं उपयोगी पडणािें 
द्रव्यजात, उपकिणजात, वक्रयाजात, सािें यज्ञसात होत असतें. तो अस्ग्न आावण यज्ञकता वह यज्ञसात च 
होतो. म्हणून इथें हववि  द्रव्य वह पिमात्माच आहे असें म्हटलें  आहे. 

 
ब्रह्मापथिुं ब्रह्म हणिर  ब्रह्माग्नौ ब्रह्मिा हुतम्  । 
ब्रह्मैि तेन गततव्युं ब्रह्मकमथसमाणधना ॥ 
 
या गीतावचनातं हाच आशय आला आहे. इथें केवळ हवव पद आलें  आहे, पण पुढें हा सवम यज्ञ-

संभाि आलाच आहे. 
 

३५९-आ. हणर )हणिर -हणर) 
 
हवि म्हणजे हता. कशाचें हिण कितो हा हवि? तो कल्पान्तीं या समस्त ववश्वाचें हिण कितो. 

म्हणून तो हवि म्हणावयाचा. तो स्स्थवत-कालीं दुष्टाचंा सहंाि कितो आवण तद् द्वािा सज्जनाचंा उद्धाि कितो 
म्हणून वह तो हवि होय. उत्पवत्त-कालीं चिाचि जीव-वनकायाचं्या रूपानें व्यक्त होऊन तो या ववश्वातं ववहाि 
कितो म्हणनू वह तो हवि. असा हा पिमात्मा आवद मध्य अन्त व्यापून हविच हवि आहे. तो आहता आहे, 
ववहता आहे, संहता आहे. 

 
पिंतु इथें पिमात्मा हा ‘हववि -हविः’ म्हटला आहे असें म्हटल्यास तो या ववश्व-यज्ञातं ववश्वाकडून 

यवजला जाणािा यज्ञ-पुरुष होय. तो या ववश्वाचा हववलेला हवव आहिण किीत आहे, असें समजावें. 
सवान्तयामी ऊफम  वैश्वानि रूपानें तोच सवम हुत अिाचा भोक्ता आहे. होत्याची आहुवत, पूजकाचा नैवदे्य, 
भगताचा बवळ सवम तोच हिण किीत असतो. 

 
यजतते साणत्त्िका देिान् यक्षरक्षाुंणस राजसाः । 
पे्रतान् भूतिाुंश्चातये यजतते तामसा जनाः ॥ 
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या सवांच्या यज्ञतपाचंा भोक्ता तो पिमात्माच असतो आवण तोच त्याचं्या श्रदे्धला अनुसरून त्यानंा फळ 
देत असतो. 

 
यो यो याुं याुं तनुुं भक्तः श्रद्धयार्तिंतुणमच्छणत । 
तस्य तस्यािंलाुं श्रद्धाुं तामेि णिदधाम्यहम्  ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते । 
लभते िं ततः कामान् मयिै णिणहतान् णह तान् ॥ 
 
ईय य वा यजनीय एक पिमात्मा असून आपआपल्या श्रदे्धनुसाि सवम त्याचेंच यजन किीत असतात. 

वदेानुवचन, यज्ञ, दान, तप इत्यावद ववववध आिाधना सवम त्यालाच उदे्दशून केल्या जातात आवण तोच त्याचंा 
भोक्ता आवण फलदाता वह आहे. 

 
३६०. सिथलक्षि-लक्षण्य 

 
लक्षण्य म्हणजे लक्षणोवचत, सुलक्षण. जो सवम लक्षणानंीं लक्षणीय होय तो सवम−लक्षण−लक्षण्य 

म्हणावयाचा. सवम लक्षणानंी म्हणजे शुभ वचह्नानंीं युक्त महापुरुष असतो. महापुरुष पिमात्माच पविपूणम 
वनदोष आवण सवमलक्षण−समस्न्वत असूं शकतो. म्हणनू तोच एक सवम−लक्षण−लक्षण्य म्हणावयाचा. त्याचीं 
हीं लक्षणें य याच्या ठाईं पुष्कळशीं आढळतात त्याला वह तुलनेनें महापुरुष म्हटलें  जातें. जसा कुलक्षण 
वनेाचा पुत्र पृथु हा पिमात्म्याचा नृपावताि सवमसुलक्षण होता. तो महापुरुष म्हणावयाचा. हस्त−पादावद 
अवयवावंि हीं वचन्हें जन्मतःच अंवकत असतात, असें मानलें  जातें. उपार्णजत ध्वजच्छत्रावद बाह्य िाजवचह्नें 
वगेळीं. लक्षणें आवण वचह्नें ह्यातंलेंच तें अंति आहे. लक्षणें जन्म−जात असतात, वचह्नें तद् नुसाि उपार्णजत 
होतात. छत्रचामिावद िाजवचह्नें काढून ठेवनू िाजा गुप्त वशेातं वफरंू शकतो पण लक्षणें त्याला काढून ठेवता ं
येत नाहींत. 

 
पण पिमात्मा ति ववदेह आहे, त्याचीं लक्षणें कशीं असणाि? पिमात्मा ववदेह वनवितच आहे, पण 

त्याचे अवताि असूं नयेत, आववभाव असूं नयेत, असें बन्धन कोण लादणाि? तो सदेह असून वह ववदेहच 
आहे. त्याची ववदेहता देहाच्यायोगें खंवडत होत नाहीं. कािण वतथें देहावभमान नसतो. असे जे पिमात्म्याचे 
अवताि वा आववभाव त्याचं्या ठाईं पिमात्म−लक्षणें प्रकटतात. त्या भगवल  लक्षणावंरून आवण त्याच्या दैवी 
तेजावरून भगवदवताि ओळखला जातो. अवतमानुष कायावरून तो जगाला जाहीि होतो इतकें च. 
शखंचक्रगदापद्म हीं त्याचीं लक्षणें आहेत. त्याची आज्ञा सवम जग वशिसावदं्य कितें. कोणी प्रवतकाि 
किायला धजत नाहीं, समथम होत नाहीं, हें त्याचें तेजच त्याची प्रकट खूण वा ओळखण होय. 

 
३६१. लक्ष्मीिान् 

 
लक्ष्मीवान् म्हणजे श्रीमान्. श्रीमान् पद पूवीं येऊनच गेलें  आहे. वतथें त्याचें वववचेन केलें  आहे, तें 

पहावें. इथें लक्ष्मीवान् हें पद सवम-लक्षण-लक्षण्य या पदानंति आलें  आहे त्याच्या साहचयानें इथें लक्ष्मी 
म्हणजे सवम सुलक्षणानंीं अथात लक्ष्मानंीं बनलेली अपूवम अशी समग्रावतविक्त शोभा समजावयाची, आवण 
अशा लक्ष्मीनें जो वनत्ययुक्त तो लक्ष्मीवान् म्हणावयाचा. पिमात्मा हा ववदेह एवढ्याच साठीं म्हणावयाचा कीं 
देह ही उपावध म्हटली जाते आवण तो ति वनरुपावध आहे. पण सच् वचत आनंद हा स्वभावच त्याचा देह 
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म्हटला ति तो वनरुपावध आवण अतएव ववदेह असून वह सदेह म्हणावयाला हिकत नाहीं. कािण हा 
सवच्चदानंदरूप भाव त्याला कायमचा वदग्ध म्हणजे वचकटलेलाच आहे. आवण म्हणूनच शास्त्रातं त्याला 
सवच्चदानंद-ववग्रह म्हटलें  आहे. या ववग्रहाची जी अपूवम आवण अलौवकक कास्न्त तीच त्याचा पविग्रह होय. 
तीच लक्ष्मी. मोत्यावि मोत्याचें पाणी त्याला पवितः वढूेन असतें आवण अववभाय यपणें संयुक्त असतें. तसा 
लक्ष्मीचा पविग्रह सवच्चदानंद-ववग्रह पिमात्म्याशीं वनत्य संबद्ध आहे. म्हणनू तो लक्ष्मीवान् म्हणावयाचा. 
आवण सत वचत आनंद हींच त्या लक्ष्मीचीं घटक लक्षणें म्हणावयाचीं. इथें एकाच वस्तूला, सवच्चदानंदाला, 
त्याचा ववग्रह आवण पविग्रह वह म्हणण्याची आपवत्त येते खिी, पिंतु पिमात्म्याचें स्वरूपच असें ववलक्षण आहे 
कीं त्याच्या वणमनास भाषा तोकडीच पडावयाची. सवम वणमन वा वनरूपण सादृश्यमूलक आहे. आवण 
पिमात्मसदृश पिमात्माच असल्यामुळें  त्याचें वणमन यथाथमतया होऊं शकत नाहीं. म्हणूनच त्याला पुढें 
‘शब्दावतगः शब्दसहः’ म्हटलें  आहे. तथावप म्हणूयंा कीं चदंनाचें नावं चंदन, त्याचें रूप म्हणजे देहवह चंदन, 
त्याचे हस्त-पादावद अवयव चंदन तसा पिमात्म्याचा ववग्रह (देह) पविग्रह (स्त्री) सवम काहंीं पिमात्माच आहे. 

 
३६२. सणमचतजय 

 
सवमहत जयवत इवत सवमहतजयः । जो सवमतीला हजकतो तो सवमहतजय होय. पण सवमवत म्हणजे 

काय? सम् म्हणजे एकत्र आवण इवत म्हणजे येणें. वजथें लोक गोळा होतात ती सवमवत होय. ब्राह्मणाचंी 
सवमवत म्हणजे वादसभा होय आवण क्षवत्रयाचंी सवमवत म्हणजे िणागंण होय. वैश्याचंी सवमवत म्हणजे 
बाजाि-पेठ होय आवण शदू्राचंी सवमवत म्हणजे कामगाितळ होय. वादसभा प्रज्ञा-प्रकषानें, िणसभा 
शस्त्रास्त्रनैपुण्यानें, बाजािपेठ व्यवहाि-कौशल्यानें आवण कामगािसभा वनष्कपट सेवा-सामर्थयानें हजकली 
जाते. ह्या प्रत्येक सवमतींत स्पधा आहे, चढाओढ आहे, लढाई आहे, तींत बुवद्ध, बळ, चातुयम आवण सेवा या 
गुणाचं्या सवावतशायी प्रकषानें प्रवतपक्षावि ववजय वमळववला जातो. हा जो प्रत्येक के्षत्रातंील ववजेता तो 
सवमहतजय होय. हा ववजय कोणाचा आहे? आत्मशक्तीचा आहे. प्रत्येकाच्या ठाईं जें आत्मतत्त्व आहे 
त्याच्याच बळावि तो शािीविक आवण बौवद्धक, भौवतक आवण आध्यास्त्मक, सवम शक्तींचा उदय, ववकास 
आवण उत्कषम साधीत असतो. म्हणून तो सवमभतूात्मभतू पिमात्माच सवमहतजय होय. िाक्षसाचंा, असुिाचंा वन 
देवाचंा ववजय हा त्याचंा ववजय नव्हे तो त्या पिमात्म-शक्तीचाच ववजय होय. पिंतु हें ते ओळखत नाहींत. 
आवण म्हणूनच त्यानंा “अस्माकमेवायं ववजयः, अस्माकमेवायं मवहमा” असा भ्रम होतो. गुरुकृपेनें जेव्हा ं
देवानंा त्या पिमात्म-तत्त्वाचें भान आवण ज्ञान होतें तेव्हा ं ते मग ओळखंू लागतात कीं अिे हा ति 
देहेस्न्द्रयमनोबदु्धीचा नव्हे ति त्यानंा स्वकममक्षमता देणाऱ्या त्या आत्मतत्त्वाचाच ववजय आहे. इस्न्द्रयावण मनो 
बुवद्धः सत्त्व ंतेजो बलं धृवतः । वासुदेवात्मकान्याहुः के्षतं्र के्षत्रज्ञ एवच ॥ योगो ज्ञानं तथा साखं्यं ववद्याः वशल्पावद 
कमम च । वदेाः शास्त्रावण ववज्ञानं एतत सव ंजनादमनात ॥ 

 
३६३. णिक्षर 

 
क्षि, अक्षि, आवण ववक्षि हीं वतन्ही पदें ववष्णुसहस्रातं आलीं आहेत. जें क्षिणशील, ववनाशशील आहे 

तें क्षि होय. जें क्षि नव्हे, तें अक्षि होय. पण ववक्षि म्हणजे काय? ति जें क्षि वह नव्हे, अक्षि वह नव्हे तें 
उभय-वभि पण उभयानंा साधंणािें तत्त्व ववक्षि म्हणावें, त्यानंा जोडणािा पण त्याचं्याहून वभि असा तो सेतु 
होय. हें प्रवतक्षणीं क्षिमाण सपूंणम दृश्य ववश्व म्हणजे क्षि होय. तें अदृश्य, अव्यक्त, अवनदेश्य, कूटस्थ ब्रह्म 
अक्षि होय. आवण उभय वववशष्ट आवण उभय-वभि देहधािी जीव हा ववक्षि होय. जीव जगत आवण ईश्वि ही 
पदाथमत्रयी आपण पाहतच आहों. जीव हा पदाथम पिमाथमतः वचन्मात्र आहे तिी जोंवि तो सोपावधक आहे 
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तोंवि त्याला जड जगताहून आवण चेतन पिमेश्विाहून वगेळेंच मानणें भाग आहे. आवण त्यामुळेंच त्याला क्षि 
वह म्हणता ं येत नाहीं आवण अक्षि वह म्हणता ं येत नाहीं. म्हणून तो ववगतक्षि आवण अनक्षि ववक्षि 
म्हणावयाचा. पिमाथमतः अदै्वत असलें  तिी व्यवहाितः तै्रतच आहे. 

 
‘क्षिं अक्षिं’ हीं क्रवमक पदें नपुंसक आहेत ति ‘अक्षिः’ ‘ववक्षिः’ एकैकशः आलेलीं पुंहल्लग आहेत. 

त्यावरून असें वदसतें कीं क्षिं अक्षिं हीं पदें सृष्टीचा वचदवचद्-ववभाग सूवचत करून आवण तद् द्वािा 
उभयववधत्व वणूमन पिमात्म्याचें व्यापकत्व सूवचत कितात. उलट, ‘अक्षिः ववक्षिः’ हीं पदें स्वतंत्र आलीं 
असून तीं पिमात्मा अक्षिब्रह्म आहे तसा ववशषेतः क्षिणशील हा संसाि वह तो आहे, असें वैवचत्र्य व स्वातंत्र्य 
प्रवतपादीत आहेत. कािणरूपानें पिमात्मा हा अक्षि आहे ति कायम-रूपानें तो ववक्षि आहे. एक स्वरूप आहे, 
दुसिें ववश्वरूप आहे. अथवा पिमात्मा हा स्वभावतः अक्षि आहे ति साधक जीव हा प्रयत्नतः ज्ञानसनं्यासानें 
ववगत-क्षि होतो म्हणनू तो ववक्षि म्हटला जातो, असें समजावें. 

 
३६४. रोणहत 

 
िोवहत नामाबिोबि पुढील सुभावषत आठवतें :– 
 
अगाधजलसुंिंारी न गिं याणत रोणहतः । 
अुंगुिोदकमािेि शलरी लर  लरायते ॥ 
 
तेव्हा ंिोवहत म्हणजे देवमासा. देवमासा या नामावरूनच तें एक देवाचें रूप आहे आवण िोवहत हें 

त्याचें नावं आहे हें सहज लक्षातं यावें. पण याला िोवहत नाम का ंवमळालें? कािण तो सािखा िोहण किीत 
गेला, वाढतच गेला म्हणून. प्रथम तो मनूच्या ओंजळींत आला व तत्क्षणीं तो वाढला, तेव्हा ं त्यानें तो 
आपल्या कमंडलंूत टाकला. कमंडलंूत वह तो मावनेासा झाला, तेव्हा ंत्याला त्यानें गगंाळातं टाकलें . त्यानें 
गंगाळ वह व्यापून टाकलें , तेव्हा ंत्याला मनूनें िाजंणातं टाकलें . पण िाजंण वह त्यानें व्यापून टाकला तेव्हा ं
त्याला त्यानें नदींत सोडलें , नदींत तो पाहता ं पाहता ं वाढत गेला आवण नदी मुखानें समुद्रातं आवण 
समुद्रातूंन महा सागिातं आवण महा सागिातूंन प्रलयकाळातं एकाणमवातं संचाि करंू लागला. मनूला त्यानें 
सागंून ठेवलें  होतें कीं लवकिच प्रलय होईल आवण त्यातं ही संपूणम पवृथवी बुडून जाईल. म्हणून तंू 
वशखिावंि बसून िहा, तुला मी येऊन नावेंत घेऊन जाईन असें वह त्यानें त्याला आश्वासन वदलें  होतें. 
मनूच्या प्रसृतींतील अंगुिमात्र मत्स्यापासून एकाणमवातातंील पवमतप्राय आवण अद् भतु सत्त्वापयंत य याअथीं 
तो वाढत गेला त्याअथीं तो िोवहत म्हटला गेला. वामनाचा वत्रववक्रम झाला, म्हणून वह तो िोवहत 
म्हणावयाचा. अवनदेश्य अव्यक्त तत्त्वापासून इदंतया वनदेश्य ब्रह्माण्डापयंत वाढला म्हणून वह तो िोवहत 
होय. 

 
िलयोि  अभेदः या न्यायानें िोवहत म्हणजे लोवहत वह समजावयाचा. “उदये सववता िक्तः िक्तः 

चास्तमने तथा” म्हणून िोवहत म्हणजे सूयम. तो वह लोवहत असून वशवाय उदयापासून आिोहण किीत 
मध्याह नीं सवोच्च िोवहत होतो, आरूढ होतो म्हणून वह िोवहत म्हणावयाचा. 
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३६५. मागथ 
 
माग्यमते इवत मागमः जो शोधला अनुसिला जातो तो मागम होय. अथात पविमार्णगतव्य पद. गीतेंत 

म्हटलें  आहे– ‘ततः पदं तत पविमार्णगतव्यं यस्स्मन् गता न वनवतमस्न्त भयूः’ ध्येयभतू, साध्यभतू पिमात्माच तें 
पिमपद होय. म्हणून तोच मागम म्हणावयाचा. माग्यमते अनेन इवत मागमः ह्याच्या योगें शोधावा, शोधला जातो, 
अनुसिला जातो, म्हणून मागम अशी वह त्याची दुसिी व्युत्पवत्त होऊं शकेल. य या साधनानें पिमात्मा शोधला 
जातो, गाठंला जातो तें साधन वह पिमात्माच होय. पिमात्म्याहून वगेळा पिमात्म्याला दुसिा कोण गाठूं 
शकतो? म्हणून पिमात्मा हाच मागम होय, यज्ञ होय. ‘यजे्ञन यज्ञम् अयजन्त देवाः’ या वदेवचनाचा हाच 
आशय आहे. साध्य म्हणनू तो यज्ञ म्हणजे यजनीय आहे, ति साधन म्हणनू तो यज्ञ म्हणजे यज्ञनवक्रया वह 
आहे. उपवनषदातं म्हटलें  आहे : “सत्येन लभ्यस् तपसा ह्यषे आत्मा । सम्यग् ज्ञानेन ब्रह्मचयेण वनत्यम्” हें तें 
सत्याचिणरूप तप तेंच सत्य-स्वरूप पिमात्म्याचें साधन होय. अशा प्रकािें साध्यसाधनाचंी एकरूपता हा 
गाधंीचा ववचाि वह जुनाच आहे. तो वैवदक आहे, सपवनषवदक आहे. गीतेनें ति ब्रह्मकममसमावधरूपानें तो 
पविपूणमतेलाच पोंचववला आहे. ब्रह्मसंबधंत्वें सवम कतृमकममवक्रयाकलाप ब्रह्म होय. 

 
ब्रह्मापथिुं ब्रह्म हणिर  ब्रह्माग्नौ ब्रह्मिा हुतम्  । 
ब्रह्मैि तेन गततव्युं ब्रह्मकमथसमाणधना ॥ 
 
कता, कमम, किण, संप्रदान, अपादान, अवधकिण आवण संबोधन सवम कािकें  तो एक पिमात्मा च 

आहे. तेव्हा ंमाग्यमते अस्स्मन् इवत मागमः असें पित म्हणायला नकोच. वजथें तो सवमच कािकें  आहे असें म्हटलें  
वतथें कमम, किण आवण अवधकिण म्हणून त्याचें पित व्याख्यान किण्याची आवश्यकता उित नाहीं. तसें 
म्हणणें हें ब्राह्मणपविव्राजक म्हणण्यासािखेंच होय. 

 
३६६. हेतु 

 
हेतु म्हणजे कािण. पिमात्मा. या ववश्वाचें ऊणमनाभवत वनवमत्त आवण उपादान कािण आहे. 
 
णकमीहः चककायः स खलु णकमुपायस् णिभुिनुं 
णकमाधारो धाता सृजणत णकमुपादान इणत िं । 
अतक्यैश्वये त्िय्यनिसर-दुःस्र्ो हतणधयः 
कुतको युं काुंणश्चन् मुखरयणत मोहाय जगतः ॥ 
 
पिमात्म्याचें ऐश्वयम अतक्यम आहे. तेव्हा ंत्यानें हें ववश्व कशापासून, कुठल्या साधनानंीं, कुठें केव्हा,ं 

कसें वनमाण केलें  इत्यावद शकंा घ्यायला अवकाश नाहीं. एक सामान्य जन्तु वह केवळ आपल्यातूंनच एक 
जाल वनमाण कितो ति य याचें ऐश्वयम अपिंपाि आहे त्या ईश्विाला काय अशक्य आहे? म्हणून या चिाचि 
ववश्वाचें सवमकािण तो पिमात्माच होय. 

 
हेतु म्हणजे उदे्दश असा वह अथम घेता ंयेईल. या संपूणम ववश्वाचा उदे्दश पिमात्मदशमनाहून दुसिा काय 

असूं शकेल? बीज उगवतें आवण वाढवाढून फळतें तेव्हाचं तें आपल्या उदे्दशातं सफळ झालें  असें म्हटलें  
जातें. तें एकदा फळून थाबंत नाहीं, ति आपली संपूणम हयात त्याचसाठीं खपवतें आवण अशा प्रकािें कृताथम 
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होतें. या ववश्ववृक्षाचें वह तसेंच आहे. तो वह पिमात्मबीजापासून उगवनू पिमात्मरूपानें पविणत होत आला 
आहे आवण होत िाहणाि आहे. ही आत्मपविणवतच ह्या ववश्वाचा उदे्दश आहे, हेतु आहे. हा हेतु सफल होऊन 
कंुवठत होत नाहीं. कािण आत्मदशमन हा आत्म्याचा स्वभाव आहे. गंगा सागिाला वमळून वमळतच िाहते. 
कािण तो वतचा जीवनहेतु आहे, स्वभाव आहे. प्रत्येक अंश आपल्या अंशीशीं संगत व्हायला धडपडत 
असतो. कािण तो त्याचा जीवन-हेतु आहे. तसा पिमात्मा ह्या ववश्वाचा जीवन-हेतु आहे. 

 
३६७. दामोदर 

 
दाम्रः उदिं यः स दामोदिः । जो या ववश्वरूप दाव्याचें मायपोट आहे, आश्रय स्थान आहे, तो 

पिमात्मा दामोदि होय. दावें दोन बाजूला दोन खंुटानंा बाधंलेलें  असतें. तसें हें ववश्व आवद अंत मध्य भागीं 
पिमात्मसंज्ञक खंुटानें धािण केलेलें  आहे. त्याचा आिंभ पिमात्म्यापासून होतो आवण अंतवह पिमात्म्याच्याच 
ठाईं होतो. त्या दुहेिी आधािावि तें मध्यभागीं वह अवलंवबत असतें, मध्यभागीं खंुटा वदसत नाहीं खिा, पण 
त्याच्याच आधािावि तें वटकून असतें हें उघड आहे. पिमात्म्याचा आश्रय चालू जगातं कुठें वदसून येत नाहीं, 
पण तें त्याविच अवलंबनू आहे. तें वनिाधाि िाहंू शकत नाहीं, तें असत्य, अप्रवति, अनीश्वि असूं शकत 
नाहीं. या जगाला पिमात्म्याचा आधाि आहे तें ठीक, पण त्याला दावें म्हणण्याचें काय कािण? दाव्याला 
म्हणजे दावणीला गुिें बाधंलेलीं असतात. त्याप्रमाणें नामरूपकमांनीं वळलेलें  हें जें जगरूप दावें आहे त्याला 
सवम चिाचि बाधंलेलें  आहे. य याला नाम नाहीं, रूप नाहीं, कमम नाहीं असें काहंीं तिी या जगातं आहे का? 
तसें शोधून सापंडणाि नाहीं. अव्यक्ताच्या पोटातं सािें व्यक्त सामावलेलें  आहे. कािणाच्या पोटातं सािें 
कायम सामावलेलें  आहे. त्यामुळें  तो अव्यक्त पिमात्मा दामोदि म्हणावयाचा. 

 
दामोदिाचा हा आशय व्यक्त किण्यासाठींच कृष्ण चवित्रातं कृष्णाच्या मुखातं यशोदेला सािें ववश्व 

दाखववलें  आहे. अशा प्रकािें दामोदि पदाचा भावाथम अन्य कथेच्या द्वािें व्यक्त केला गेला आहे आवण 
दामोदि पदासाठीं कृष्णाला उखळीला बाधूंन यमलाजुमनमोक्ष किववला आहे. वस्तुतः दाम्ना बदं्ध उदिं यस्य 
सः दामोदिः’ ही व्युत्पवत्त समपमक नाहीं आवण गुणवाचक ति नाहींच नाहीं. देवाचीं सवम नामें गौण म्हणजे 
शास्त्रातं गुणवाचक आवण ववख्यात म्हणजे पुिाणातं प्रवसद्ध आहेत. शास्त्रातं त्याचंा तत्त्वाथम ति पुिाणातं 
लौवकक अथम (म्हणजे मनोिंजक अद् भतु आख्यावयका) आला आहे. 

 
३६८. सह 

 
सहस् म्हणजे धमक, धडाडी, पिाक्रम. युयुत्सु वववजगीषु वृवत्त. कसला वह प्रसंग आला तिी हाि 

खायची नाहीं, त्यावि मात किायची, ही जी वृवत्त वतचें नावं आहे सहस्. पिमात्मा या साहसी वृत्तीची मूर्णतच 
होय. म्हणून तो सहः म्हटला आहे. मनुष्य कशाच्या बळावि संकटानंा तोंड देतो आवण ववजयी होतो? 
क्ववचत ववजयी न झाला तिी पस्तहहमत होत नाहीं, पित उठावयाची उमेद बाळगतो. तें जें बाह्य कोणत्यावह 
वस्तूवि अवलंबून नसलेलें , अन्तिति बळ तेंच ‘सहः’ म्हटलें  आहे. सवम जगानें जिी सोडलें  तिी जो अन्ति 
देत नाहीं तोच सहः होय. आवण तोच पिमात्मा. अशा या आत्मवनिनें जो युक्त, तो आत्मवान् होय. तोच 
वनभमय. तो सवांवि मात कितो. तो सवांना परुून उितो. म्हणून तें जें अन्तिति बळ, जें जगानें दगा वदला 
तिी आपल्या पाठीशीं सदैव उभें असतें तेंच ‘सह’ होय. सवम भक्तानंा महान् संकटातं ह्यानेंच तािलें  आहे. 
हाच तो सवम संकटाचंें हिण किणािा हवि आहे. ह्यालाच उदे्दशून म्हटलें  आहे– “हविने भजता ंहजी कोइनी 
लाज जती नथी जाणी िे” ह्यालाच उदे्दशून तुकािाम म्हणतो– “जेथें जातों तेथें तंू माझा सागंाती । 
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चालववसी हातीं धिोवनया” असा तो सदैव सह असतो म्हणून ति तो पिमात्मा सह होय. समथम म्हणतात– 
“ववलग ववषम काळीं सावंडती सवम माळीं । िघुववि सुखदाता सोडवी अंतकाळीं” मिणाच्या त्या कवठण 
प्रसंगीं सवम सोडून जातात, पण पिमात्मा सवंनध असतो. जीवाचा तोच एक वजवलग आहे. आमचा ‘साथी’ 
तो आहे. ‘अपिावजतः सवमसहः’ म्हणून पुढें दोन पदें आलीं आहेत तीं वह सहच्या अथावि प्रकाश पाडणािीं 
आहेत. तो सहसंज्ञक पिमात्मा कोणाला हाि न गेलेला आवण सवांवि मात किणािा, केलेला आहे. भीमानें 
बकासुिाचा सवम माि सहन केला आवण मग त्याला हजकलें . अथात त्या बकासुिानें मात्र त्याचा माि सहन 
केला नाहीं. तसा पिमात्मा सवांचें सवम सहन करून सवांना हजकतो म्हणनू तो ‘सह’. 

 
३६९. महीधर 

 
धिणीधि आवण महीधि हीं पदें पूवीं येऊन च गेलीं आहेत. पुढें वह धिाधि पद आलें  आहे. अशा 

प्रकािें भलूोक-धािणाचें मोठें कौतुक आहे. भलूोकवासी मानव प्राण्याला तसें वाटणें स्वाभाववक आहे. 
 
मही हें पद असें महत्त्वाचें आहे. त्याचें महत्त्व सािखें वाढणािेंच आहे. प्रथम मही म्हणजे हा देह 

होय, य यातं आमचा वनवास आहे. य याच्या योगें सकळ पुरुषाथम साधता ं येतात, य याच्या योगें सवच्चदानंद 
पदवी हस्तगत किता ंयेते, तो महान् नि देह मही होय. 

 
य या जीवलोकातं असे असंख्य आवण असंख्यववध देह उत्पि होऊन वाढतात तो हा जीवलोक, सवम 

जीवाचंा जीवनाधाि, मही होय. मशकापासून महात्म्यापयंत सवांना त्यातं ठाव आहे, त्याचं्या सवम 
आकाकं्षानंा वाव आहे. म्हणून तो मही होय. 

 
ववववध देह आवण त्या ववववध आवण असंख्य देहाचंा आश्रय असणािी ही भ ू य या ववश्विचनेंत 

सामावली आहे ती वविाट ववश्विचना वह वतच्या व्यापकतेमुळें  मही पदवीस पात्र आहे. 
 
अथात ही समस्त ववश्विचना आवण वतचा अंश दोन्ही खिोखि महीच होत. ववश्विचना अद् भतु 

आहेच, पण त्या ववश्वाचा पिमाणु वह तसाच अद् भतु आहे. त्यातं वह अनेकानेक सूक्ष्मावतसूक्ष्म घटकाचं्या 
घडामोडी चाललेल्या आहेत. ववश्व स्वतः ववश्व आहेच पण त्याचा अंश वह ववश्वच आहे. भवूम, वतच्या 
अंकावि वाढणािा वृक्ष, आवण त्याच्या ही अंकावि वाढणािें फूल सवम एकमय आहे. तसें ब्रह्माण्ड सप्तद्वीपा 
पृर्थवी आवण जीवदेह सवम एक महीरूपच होत. आवण त्या महीचा धता तो पिमात्मा आहे. म्हणनू तो महीधि 
म्हणावयाचा. 

 
३७०. महाभाग 

 
महान् भागः यस्य सः महाभागः । मोठें आहे भाग्य य याचें तो महाभाग होय. जगातं भाग्यवान् लोक 

एकापेक्षा ंएक आहेत. त्यामुळें  त्याचंीं तीं भाग्यें तुलनेंत आवण स्पधेंत सापंडलेलीं आहेत. वशवाय तीं नाश वह 
पावणािीं आहेत. तुल्यता, अभ्यवधकता आवण ववनाश यानंीं तीं ग्रस्त आहेत. हीं अशीं जि भाग्यें म्हणावयाचीं 
ति अभाग्यें कोणतीं? अथात खिोखि हीं भाग्य या पदवीसच लायक नाहींत. मग महाभाग्य ही पदवी ति 
दूिच! पण य या अथीं पिमेश्विाला महाभाग म्हटलें  आहे त्या अथीं भाग्यवान् वह कोणी असलेच पावहजेत. हे 
भाग्यवान् म्हणजे पिमात्म्याचे भक्त होत. आवण त्याचंें भाग्य म्हणजे वैिाग्य होय. वैिाग्यातं तुल्यता, 
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अभ्यवधकता आवण नाश वतन्ही नाहीं म्हटलें  तिी चालेल. ‘सव ंवस्तु भयास्न्वतं भवुव नृणा ंवैिाग्यमेवाभयम्.’ 
त्याला नाश नाहीं. त्यातं स्पधा चालत नाहीं. कोणी वकतीही वैिाग्य वाढवलें  तिी त्याला कोणी हटकंू शकत 
नाहीं. वतथें कोणाला हटक नाहीं वन कोणाला अटक नाहीं. त्यामुळें  तें भाग्य या पदवीस पात्र होय. आवण 
असें हें भाग्य आत्मज्ञानमलूकच असूं शकत असल्यामुळें  आवण तें आत्मज्ञान म्हणजे आत्मवनिा पिमात्म्याहून 
अवधक इतित्र उपलब्ध होऊं शकत नसल्यामुळें  ववदेह पिमात्मा हा महाभाग होय. य या वस्तूचा अवभलाष 
असेल वतचें त्या अवभलवषत्याला दाविद्र्य आहे हें उघड आहे. तो अवभलाष, ती कामना य याला मुळीं 
स्पशमतच नाहीं त्याहून अवधक महाभाग कोण म्हणावयाचा! पिमात्मा आत्मकाम म्हणून महाभाग, ति ज्ञानी 
भक्त अकामहत म्हणून भाग्यवान् म्हणावयाचा. दोहोंच्यावह भाग्याचें मूळ आत्मज्ञानमलूक वैिाग्यच होय. 

 
३७१. िेगिान् 

 
वगेवान् म्हणजे चपळ, जलद. जलचिातं मासा, सपांत नाग, ग्राम्य पशूतं घोडा, आिण्यक 

श्वापदातं वचत्ता आवण पक्ष्यातं ससाणा वा गरुड हे वगेवान् म्हणून प्रवसद्ध आहेत. बाह्य जगातं वायु आवण 
अंति  जगातं मन वह वगेवान् म्हणून प्रवसद्ध आहे. पिंतु या सवांना प्रवतकाि वह असतो. ह्या सवांना अंति 
कापावयाचें असतें. त्यानंीं वकती वह चपळाई केली तिी ती मयावदतच असणाि. ह्या सवांत अवधक चपळ 
म्हणजे मन. तें वायूहून वह सूक्ष्म. त्याला प्रवतकाि कमींत कमी. पण त्यालावह अंति ति कापावेंच लागतें 
ना? त्यामुळें  त्याचंी चपळाई वकतीही अचाट असली तिी वतथें वक्रया आहे. आवण त्यामुळें  काहंीं ना काहंीं 
वळे हा लागणािच. पिंतु पिमात्मा हा असा सवक्रय वगेवान् नाहीं. तो अवक्रय असून सवमव्यापी आहे. त्यामुळें 
त्याच्या वगेाची बिोबिी कल्पनेनें वह कोणाला किता ंयावयाची नाहीं. म्हणून म्हटलें  आहे :– 

 
अनेजद् एकुं  मनसो जिीयः 
नैनद् देिा आप्नुिन् पूिथमषथत् । 
तद् धाितो ऽतयान् अत्येणत णतित् 
तन्स्मन्न  अपो मातणरश्वा दधाणत ॥ 
 
इंवद्रयें, वाणी, मन कोणीवह त्या आत्मतत्त्वाला गाठंू शकत नाहीं. हीं सवम त्यानें गाठूंन केव्हाचंींच 

मागें टाकलीं आहेत. आवण तें वह इवलीशी वह हालचाल न किता.ं तें पिमात्मतत्त्व अवक्रय असून सवमव्यापी 
आहे. सवमव्यापकत्व त्याचें सहज आहे. वक्रयासाध्य नाहीं. खिोखि म्हणजे तें सवम वक्रयाचंा आधाि आहे. सवम 
हालचाल, सवम वक्रया त्याच्याच अंकावि होत असते. पिमात्मा एकमेवावद्वतीय सवमगत असल्यामुळें 
स्थलान्तिाला वाव नाहीं आवण अवक्रय असल्यामुळें  कालान्तिाला वह वाव नाहीं. म्हणनू वगेवान्, सवावधक 
वगेवान् होय. 

 
३७२. अणमताशन 

 
‘अवमतं अशनं यस्य सः अवमताशनः ।’ –अवमत म्हणजे मात्रािवहत आहे अशन म्हणजे आहाि य याचा 

तो अवमताशन होय. भीम हा खूप खाणािा होता. पण त्यानें वकती वह खाल्लें तिी तें वकतीसें असणाि? 
पविवमतच म्हणावें लागेल तें. त्याला काहंीं अ-वमत, अ-मात्र म्हणता ंयावयाचें नाहीं. कोणी वह एक व्यस्क्त 
खाऊन खाऊन खाणाि वकती? म्हणून भीम काय वन बकासुि काय? सगळया व्यस्क्त वमतंपच च होत. पिंतु 
या सवांच्या मुखानें, सवम देहेंवद्रयमनोबदु्रींच्या द्वािा सवम ववषयाचंें ग्रहण किणािा जो सवमभतूात्मभतू पिमात्मा 
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तोच एक अवमताशन म्हणावयाचा. सवम कतृमत्व-भोक्तृत्वाचा आधाि आत्मसत्ता आहे. म्हणून तो पिमात्माच 
एक अवमताशन म्हणावयाचा. अशन ही वह एक वक्रया आहे. पण सवम वक्रयाचंा समावशे वतच्यातं होतो. कािण 
अशन म्हणजे केवळ खाणें नव्हे ति सवम घडामोडींचें ग्रहण वा ज्ञान होय. वचद् रूप पिमात्मा हा सवम 
घडामोडींचा साक्षी असल्यामुळें  तो सवाशन होय, अवमताशन होय. गीतेच्या पुढील श्लोकातं पिमात्म्याचें हें 
अवमताशनत्वच वववविलें  आहे :– 

 
िेदाहुं समतीताणन ितथमानाणन िंाजुथन । 
भणिष्याणि िं भूताणन माुं तु िेद न कश्चन् ॥ 
 
पिमात्म्याची वचत्सत्ताच सवमग्रासी आहे. म्हणून पिमात्मा हा अवमताशन म्हणावयाचा. इति कोणी 

वकतीवह मोठा ववद्वान् झाला तिी तो सवमज्ञ होऊं शकत नाहीं. सवम ववश्वातंलें  सवम काळचें सवम काहंीं एक 
पिमात्माच जाणतो म्हणनू तोच अवमताशन, इति सािे वमताशन, वमतंपच च, हकवचय ज्ञच. 

 
३७३. उद् भि 

 
उद् भव म्हणजे उद् गम. हा समस्त व्यक्त सृष्टीचा प्रवाह अव्यक्त वन अक्षि पिमात्म्यापासून वनिंति 

प्रवावहत होत आहे. त्यातं खळ नाहीं. म्हणनू तो उद् भव. मूतम अमूतम, स्थूल सूक्ष्म, व्यक्त अव्यक्त सािाशं 
यच्चयावत सगुण वस्तंूचा उद् भव तो वनगुमण पिमात्मा होय. जें काहंीं वनमाण व्हायचें तें मूलतः त्यातूंनच होतें. 
म्हणूनच म्हटलें  आहे देवानें– “उद् भवि भववष्यताम्” ‘जन्माला येणाऱ्या सवम वस्तंूचें मायपोट मी आहें.’ 
जगातंील कायमकािणभाव हा अलीकडचा आहे. नळाच्या तोटींतून पाणी येतें वतथें तें तळयातूंन येतें, तळयातं 
नदीचें येतें, नदींत डोंगिाचें येतें आवण डोंगिातं पावसाचें. पण पाऊस कुठून येतो? तो यज्ञातूंन येतो, 
पिमेश्विापासून येतो. सूयमरूप पिमेश्विी यज्ञ चालला आहे. त्यातूंन पावसाळा, त्यानें सुगी, त्यातूंन भतूाचंें 
जीवन. अशा प्रकािें पिमात्माच सवांचें मूळ होय. तोच उद् भव. 

 
सिांिंें मूळ माझयाुंत पे्ररिा मजपासुनी । 
हें ओळखूणन भक्तीनें जािते भजती मज ॥ 
णिंिें प्रािें जसे मी णिं एकमेकाुंस बोणधती । 
भरूणन कीतथनें माझया ते आनुंदाुंत खेळती ॥ 
असे जे रुंगले णनत्य भजती प्रीणतपूिथक । 
त्याुंस मी भेटिीं मातें देउनी बुणद्धयोग तो ॥ 
करूणन करुिा त्याुंिंी हृदयीं राहुनी स्ियें । 
तेंजस्िी ज्ञान-दीपानें अज्ञानतम घालिीं ॥ 

(गीता– १०·८) 
 
उद् भव प्रभव संभव सवम नामें समानाथमकच आहेत. आवण तीं सवम इथें आलीं आहेत. उद् भव हें नाम 

ति दोन वळेा ंआलें  आहे : प्रस्तुतचें “उद् भवः क्षोभणो देवः” (४१) आवण पढुें “उद् भवः सुंदिः सुन्दः” (८५) 
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३७४. क्षोभि 
 
क्षोभण म्हणजे क्षोभ उत्पि किणािा. सृष्टीच्या प्रािंभीं जगाचीं सवम उपादानभतू तत्त्वें कायम असूनवह 

सृवष्ट मात्र वनमाण होऊं शकली नाहीं. सवृष्टकमाचा अध्यक्ष तो ब्रह्मदेव बुचकळयातं पडला. कुठें अडलें , 
म्हणून तो ववचाि करंू लागला. पण त्याला काहंीं सुचेच ना. तो थकला आवण देवाला शिण गेला. तेव्हा ं
देवानें आपल्या तेजानें त्या सवम जडाजड उपादान-तत्त्वातं प्राण फंुकला, त्यानंा स्वकममक्षम केलें . आवण 
तेव्हा ंकुठें तीं क्षोभ पावलेलीं तत्त्वें भिाभि सृवष्ट िचूं लागलीं. पिमात्मा हा असा क्षोभण आहे. स्त्री-पुरुषाचं्या 
ठाईं जोंवि क्षोभ वनमाण होत नाहीं तोंवि अपत्यवनमाणतत्त्वें असूनवह तीं स्वकममक्षम होत नाहींत. क्षोभ 
वनमाण झाला म्हणजे तीं पिस्पि सहकायम कितात. आवण त्या सहकािातूंन ही सवृष्ट आकाि घेते. प्रकृवत-
पुरुषरूप जीवाजीव तत्त्वें सृष्टीचीं मूळ उपादानें होत. पिंतु तीं त्याचं्यातं क्षोभ होईपयंत स्वस्थ पडून 
िाहतात. आवण पिस्पि सहकािाअभावीं सवृष्टिचना घडून येत नाहीं. हा क्षोभ व तदुत्थ सहकाि पिमेश्विी 
पे्रिणेनेंच वनमाण होतो. म्हणून पिमात्मा हा क्षोभण म्हणावयाचा. वीज आवण ववजेचीं उपकिणें दोन्हीवह 
असून जोंवि आपण बटन दाबून त्याचं्यातं क्षोभ व सहकाि उत्पि किीत नाहीं तोंवि तीं कायमक्षम होत 
नाहींत, वदवा प्रकाशत नाहीं, पंखा गिगित नाहीं, िेवडओ बोलत नाहीं. हा आपला वनत्याचा अनुभव आहे. 
हा जसा बाह्य जगातंील अनुभव तसा अंतजमगातंील अनुभववह आपल्याला वनत्याचाच आहे. 
देहेंवद्रयमनोबवुद्ध सुषुप्तींत ववलीन होतात. त्यावळेीं त्याचंें अस्स्तत्व असून नसून सािखेंच. त्यानंा पित 
स्वकममक्षम कोण कितें? तो क्षोभणदेवच तें कितो. म्हणून रुव म्हणतो– 

 
योऽततः प्रणिश्य मम िािंणममाुं प्रसुप्ताुं 
सुंजीियत्यणखल-शन्क्तधरः स्िधा्ा । 
अतयाुंश्च हस्त-िंरि-श्रिि-त्िगादीन् 
प्रािान्, नमो भगिते पुरुषाय तुभ्यम्  ॥ 
 

३७५. देि 
 
द्योतते इवत देवः आत्मरूपानें जो प्रत्येक जीवाच्या हृदयातं द्योतमान होतो तो देव होय. म्हटलेंच 

आहे :– 
 
यर्ा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नुं लोकणममुं रणिः । 
के्षिुं के्षिी तर्ा कृत्स्नुं प्रकाशयणत भारत ॥ 
 
जगाला िवव प्रकावशत कितो. तो भःू भवुि  आवण स्वि  वतन्ही लोक प्रकावशत कितो. संपूणम ववश्व 

प्रकावशत कितो. त्याप्रमाणें के्षत्री पिमात्मा सपूंणम के्षत्राला अन्तबाह्य प्रकावशत कितो. सूयाला जसा अंधकाि 
ठाऊक नाहीं तसें के्षत्रज्ञाला अज्ञात असें के्षत्र नाहीं. हा सवान्तयामी देव संपूणम के्षत्र जाणतो इतकें च नव्हे ति 
भतूभववष्यवतममानकालीन यच्चयावत के्षत्रेंवह तो जाणतो. म्हणून गीतेंतच पनुि म्हटलें  आहे : 

 
िेदाहुं समतीताणन ितथमानाणन िंाजुथन । 
भणिष्याणि िं भूताणन माुं तु िेद न कश्चन ॥ 
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सािाशं, तो देव समग्र आवण सवम के्षत्राचंा ज्ञाता आहे, प्रकाशक आहे. त्याच्या जावणवेंतून एक कण 
आवण एक क्षणही वनसटंू शकत नाहीं, हकवा त्याचंी कुठली हालचालवह सुटंू शकत नाहीं. त्याच्यापासून 
लपून िाहंू शकेल असें काहंीं मुळीं असूंच शकत नाहीं. असा तो देव, देव म्हणजे प्रकाशक आहे, सवमज्ञ आहे. 
देव हेंच त्या देवाचें मूळ नाम आहें. खिें नाम आहे. इति सवम आडनावंें आहेत. ईश्वि, प्रभ,ु भगवान् इत्यावद, 
ववष्णु वशव शस्क्त इत्यावद, िाम कृष्ण हवि इत्यावद. देव म्हणजे देवत्व हेंच त्याचें रूप आहे. प्रकाशन-शीलता 
हें त्याचें स्वरूप आहे. द्योतन हाच त्याचा गुण आहे आवण तेंच त्याचंें कमम आहे. अशा प्रकािें नामरूप-
गुणकमांनीं म्हणजे सवमतोपिी तो देव ‘देव’ आहे. 

 
३७६. श्री-गभथ 

 
बीजाच्या पोटातं मूलोपमलू-स्कन्ध-शाखा-प्रशाखा-पत्र-पुष्पसंपवत्त आवण शोभा साठंलेली असते. 

बीज अंकुितें आवण त्यातूंन आपल्या संपूणम वैभवानें वृक्ष मूर्णतमान् होतो. म्हणून बीज हें वृक्षगभम म्हणावयाचें. 
पूर्णणमेचा चदं्र आपल्या षोडश कलानंीं सुधा-हसचन करून सवांना सुखवीत असतो. पण हा सािा 
कलाकलाप अमावस्येच्या मुकुवलत चन्द्रतवलकें त वनभतृ असतो. म्हणून त्या चंद्राला कलावनवध 
म्हणावयाचें, कला-गभम म्हणावयाचें. सहस्रिवश्म सूयम सायकंाळीं आपल्या वकिणांचा ताणा गंुडाळून घेतो 
आवण सकाळीं पित पसितो. म्हणून तो वदनकि वकिणगभम म्हणावयाचा. वृक्ष-ववस्ताि, कला-ववस्ताि, 
वकिण-ववस्ताि बीज, चंद्र आवण सूयम याचंी श्रीच होय. त्यामुळें  तेवह श्रीगभम म्हणावयाचे. पिमात्मा हा तसा 
श्रीगभम आहे. ववश्वाचा हा वविाट ववस्ताि, हा कलाकलाप, हा प्रकाशपुंज त्या पिमात्म्यापासून प्रकटला 
आहे. म्हणनू तो श्री-गभम. ववश्व हें वैवचत्र्याचें आगि आहे. हकबहुना वैवचत्र्य म्हणजेच हें ववश्व होय. आवण या 
वैवचत्र्यानें ही ववश्वाची श्री ववनटली आहे. इन्द्रधनुष्यातंले ववववध िंग आवण मोिवपसातंले िंगतिंग हें जें 
वैवचत्र्य त्यानेंच त्याचंी नयनमनोहि श्री वनमाण झालेली आहे. तसें ऋजु-कुवटल, शुभाशुभ, पापपुण्यावद 
वववचत्र भावानंीं भिलेलें  हें जग श्रीमय होय. त्यातंील ऋजु वजतकें  श्रीमय आहे वततकें च कुवटल वह आहे. 
उपवनातंील सिळ सोट अशोक वजतका श्रीमय वततकाच वनातंील वांकडावतकडा वटवह श्रीमय होय. 
ऋजुकुवटल िेखानंीं वचत्रश्री वनमाण होते. तशी ही ववश्वश्री आहे जी अव्यक्ताक्षि रूप पिमात्मवबन्दंूतून 
प्रकटली आहे. म्हणून तो अव्यक्ताक्षि पिमात्मा श्रीगभम होय. 

 
३७७. परमेश्वर 

 
ईश्विभाव म्हणजे प्रजापालन होय. मत्यमलोकीं िाजा प्रजेचें पालन कितो, म्हणून त्याला मनुष्येश्वि 

म्हणतात. देवलोकीं जो देवाचंें पालन कितो, त्याला देवशे्वि म्हणतात. पाताळातं जो असुिाचंें पालन 
कितो, त्याला असुिेश्वि म्हणतात. पिंतु या सवमववध ईशाचंें ईशन किणािा जो, तो पिमेश्वि म्हणावयाचा. 
त्या पिमेश्विाच्या आवधपत्याखालीं सवम लहानमोठे, ईश्वि म्हणवणािे, आपआपल्या के्षत्रातं ईशन किीत 
असतात. वस्तुतः ते अस्वतन्त्र आहेत. पिमेश्विीं सूत्रानुसाि त्याचंें ईशन चाललेलें  असतें. पिंतु ते हें 
ओळखत नाहींत आवण आम्हीच ईश्वि आहोंत असा अहंकाि कितात. त्याचंा प्रलाप गाजत असतो– 

 
ईश्वरोऽहुं अहुं भोगी णसद्धोऽहुं बलिान् सुखी । 
आढ योऽणभजनिान् अन्स्म कोऽतयोऽन्स्त सदृशो मया ॥ 
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असा उद्दाम अहंकाि ईश्विी संकल्पाच्या भवूमकेवि आदळून दगडावि आपटलेल्या ढेकळाप्रमाणें 
भगुा होऊन जातो. पिंतु जे ईश्विाचे भक्त आहेत ते ज्ञानी “कणरष्ये ििंनुं ति” म्हणून नम्र होतात. ते असे 
प्रलपत नाहींत– 

 
असौ मया हतः शिुर  हणनष्ये िंापरान् अणप, 
 
पण ववनम्रपणें म्हणतात– 
 
ववश्वातं एक सवोपवि सत्ता कायम किीत आहे. वतला ओळखून माणसाने वनःसंग आवण वनि  वैि 

होऊन जगावयाचें आहे. हें जो समजला आवण वतमला तो कृताथम झाला, धन्य झाला. गुरुबोध आवण 
दासबोध, आचायांचा आवण दासाचंा बोध, आहे– 

 
ते धतया भुणि परमार्थ-णनणश्चतेहाः 
शेषास्तु भ्रमणनलये पणरभ्रमन्तत । 

– शुंकरािंायथ 
 
समजले आणि ितथले । ते णिं भाग्यपुरुष झाले । 
एर ते उरले । करुंटे जन ॥ 

–समर्थ 
 

३७८. करि 
 
कोणतें वह कमानुिान व्हायला जी कािकसामग्री आवश्यक असते तींत कता कमम किण आवण 

अवधकिण हें चतुष्टय गौण होय. प्रधान आवण पाचंवें कािक दैव होय. चाि बोटें आवण आंगठा वमळून हाताचा 
पंजा होतो. कायम त्या पाचा ं वमळूनच होतें. पण त्यातं मुख्य वाटंा आंगठ्याचा असतो. त्याच्या 
सहकािावशवाय बाकीचीं चािी लंगडींच म्हणावीं लागतात. या कािक-पंचकातं वह तसेंच आहे. गीतेनें या 
कािानंाच कािक म्हटलें  आहे. या कािकाचंी संख्या सोईप्रमाणें कमीजास्त होते. पण त्यातं एक दैव आवण 
दैवतेि असा वद्वववध ववभाग अवश्य असतो. दैव हें अपविहायम आवण अववभाय य एक आहे. दैवतेिातं 
सोईप्रमाणें संख्येची वाढघट होऊं शकते. काहंीं पशु-पक्षाचं्या पयं यातं दोन, तीन, चाि अशीं वह नखें बोटें 
आढळतात. पण त्यातं एक आंगठा आवण बोट वा बोटें असा ववभाग मात्र असतोच असतो. इथें सहस्रानें 
किणं कािणं असा वद्वववध ववभाग केला आहे. अथात किण म्हणजे सवम सहायक सामग्री, दैवतेि सवम 
संभाि, कता कमम किण आवण अवधकिण समजावयाचा. प्रत्यक्ष कमम सपंादन किणािें जिी हें चतुष्टय असलें  
तिी तें सहायक असल्यामुळें त्याला किण हें नाम योग्यच होय. तिवाि शत्रूंचीं मंुडकीं उडववते खिी, पण 
नुसती ती उठून उडवू ंशकत नाहीं. तें कतृमत्व तिवािबहाद्दिाचें असतें. म्हणनूच तो किववता होय. प्रधान 
होय. प्रधान आवण गौण असा ववभाग केला तिी कमानुिानाला दोन्ही सािखेच आवश्यक आहेत. म्हणनू 
पिमात्म्याला किण आवण कािण म्हणावयाचे. 
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३७९. कारि 
 
कममवनष्पादक सामग्रींत य या पंचकाचा समावशे होतो त्यातं दैव हें पाचंवें म्हणजे अस्न्तम आहे. 

अथात तें कलशरूप आहे. कळसावशवाय सामग्री ही असामग्री होईल. तें समग्रतेचा एक अपविहायम अंश आहे 
एवढेंच नव्हे, ति तो अंश प्राणभतू आहे. एक पुरुषाकृवत सवांग-संपि आहे पण तींत प्राण नाहीं, ति ती 
वजतकी व्यथम म्हणावी लागेल, वततकीच कममसामग्री ही दैवावशवाय व्यथम म्हणावी लागेल. हें जें मुख्य 
कािण, हकबहुना एकमेव कािण दैव त्याचें स्वरूप काय आहे? खिोखि तें अवचन्त्य आहे. पण ईश्विी 
संकल्प त्याचें स्वरूप आहे, असें म्हणता ंयेईल. ईश्विी सकंल्पाचें अनुमान महापुरुषानंा होतें, कािण, त्यानंा 
समग्र दशमन असतें. अल्पज्ञ जीव आपल्या फल्गु कामनातं गंुतलेला आवण गंुडाळलेला असतो. त्याला 
व्यापक दशमन नसतें. हसधु सागिाला वमळायला वनघालेली असते. पण हबदु जि तद् वविोधी मनसुबे िचील, 
ति ते ववफल होतील, हें उघड आहे. त्याचे अनुकूल मनसुबे सफल होतच असतात. प्रवतकूल ववफल होत 
असतात. आवण या साफल्यावैफल्याच्या भोवऱ्यातं सापंडून वबन्दुस्थानीय जीव सुखदुःख भोगीत ससंित 
असतो. पण त्याच्या सुखदुःखाची पवा न किता ंईश्विी संकल्प वसद्धीस जात िाहतो. हा जो दूि  वनवाि, नव्हे 
अवनवाि ईश्विी संकल्प, तोच कािण होय. सवम काहंीं त्याच्याच बळानें घडून येतें. त्याच्याच अनुकूलतेनें, 
त्याच्याच अनुग्रहानें सवम कमम फलोन्मुख होतें. आवण यथाकाल सफल होतें. त्याच्याच प्रवतकूलतेनें, 
त्याच्याच वनग्रहानें कमम रुद्ध आवण ववफल होतें. म्हणून कतंु अकतंु अन्यथाकतंु समथम पिमात्मा हाच 
सवमकािण होय. देवाचा संकल्प म्हणून त्या सवमकािणालाच दैव अशी वह संज्ञा वदली आहे. त्याचा संग्रह मी 
असा केला आहे : 

 
कमथ-कारिसामग्रयाुं गरीयो दैिमुच्यते । 

ऐश्वरो मूलसुंकल्पो दैिणमत्युच्यते बुधैः ॥ 
 

३८०. कता 
 
“किणं, कािणं कता, ववकता गहनो गुहः” या श्लोकाधांत, तीन जोड्या आल्या आहेत नामाचं्या. 

पवहली ‘किणं कािण’ं आपण पावहली. आता दुसिी ‘कता ववकता’ पहावयाची. त्यानंति ‘गहनो गुहः’ ही 
जोडी पाहंू. 

 
कता आवण ववकता म्हणजे काय? ति प्रत्येक वस्तूला षड् भाव होतात–जायते अस्स्त वधमते 

ववपविणमते अपक्षीयते वम्रयते–ते देणािा. हे षड् भावच इथें कता आवण ववकता या दोन पदातं संवक्षप्त झाले 
आहेत. कता म्हणजे जन्म स्स्थवत वृवद्ध देणािा आवण ववकता म्हणजे ववपविणाम अपक्षय आवण मृत्यु देणािा 
होय. तै्रगुण्याला अनुसरून ब्रह्मा-ववष्ण-ुमहेश असें तै्रत मानलें  गेलें  आहे. पिंतु खिें पावहलें , ति या वत्रववध 
कल्पनेची गिज नाहीं. जन्ममृत्यु, वृवद्धक्षय, स्स्थवत-गवत असें दै्वधच तेवढें सवमत्र वदसून येतें. आवण म्हणनू 
त्याचं्या अवधिात्या देवाचंी हविहिाची तेवढी जगातं पूजा होते. ब्रह्मदेव अभावानेंच आढळतो. त्याची कुठेंच 
वास्तपसु्त नाहीं. ववचािक प्रसंगानुसाि ववववध ववचाि माडंतो आवण ते सवम युस्क्तपूवमक वसद्ध वह किता ं
येतात. त्यामुळें  त्याचं्यातं वविोध कस्ल्पण्याची गिज नाहीं. कािण युक्तीनेंच त्याचंी व्यवस्था झालेली असते. 
त्याचं्यातंील वविोधाचा पविहाि वह युक्तीनेंच होतो इथें दै्वध ववचाि माडंला आहे. आवण म्हणून पिमात्मा हा 
कता आवण ववकता म्हटला आहे. मुद्रणालयातं अक्षिाचें वखळे जुळववणािा प्रथम त्याचंा संग्रह कितो आवण 
पित तोच काम झाल्यावि त्याचंा ववग्रह कितो. त्या प्रमाणें पिमात्मा प्रथम कल्पािंभीं या ववश्वाची संघटना 
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कितो आवण नंति कल्पान्तीं त्याची तोच ववघटना कितों. म्हणून तो कता जसा तसा ववकता म्हटला आहे. 
कल्प आवण कल्पान्त अशी एक जुळी आवण सूक्ष्म प्रवक्रया आहे. ती पिस्पिवववनवमत होणािी आहे. म्हणजे 
एका दृष्टीने जें घटन आहे, तेंच दुसऱ्या दृष्टीनें ववघटन आहे आवण ववघटन आहे तें घटन आहे. एकाच वळेीं 
नदी डोंगिालंा व मदैानाला वझजवीत असते आवण समुद्राला भिीत असते, तद्वत. म्हणून पिमात्मा हा कता 
ववकता जोडीनें म्हटला आहे. तो नुसता कता नाहीं, नुसता ववकता नाहीं, ति कता ववकता आहे. 

 
३८१. णिकता 

 
ववकाि वववक्रया ववकमम हा सवम ववपूवमक कृधातूचा गोतावळा आहे. आवण तो सवम अवनष्ट अथाचा 

वाचक आहे. त्यातंच ववकता हा शब्द वह पडतो. पिमात्मा कता आहे, तो अकता आहे असें म्हटलें  ति तें 
समजण्यासािखें आहे. पण तो ववकता म्हणजे वाईट कमम किणािा आहे असें कसें म्हणावयाचें? पण इथें ति 
जणूं तसें म्हटलें  आहे. त्याचा अथम काय? पाप वा पुण्य किणािाचें व न किणािाचें चाि प्रकाि संभवतात : 

 
१–केवळ पाप किणािा 
२–केवळ पुण्य किणािा 
३–पाप–पुण्य दोन्ही किणािा 
४–पाप–पुण्य दोन्ही न किणािा 
 
पैकीं केवळ पाप किणािा हा कल्प पिमात्म्यालाच काय पण कोणालाच लागू होऊं शकणाि नाहीं. 

तेव्हा ं ववकता म्हणजे केवळ पाप किणािा असा अथम जि होऊं शकत नाहीं, वतथें जि असंभावना संभवते, 
ति त्याचा दुसिा काय अथम किावयाचा? त्याचा अथम किावयाचा वववशष्ट कमम किणािा, ववववच्यकता, 
पापपणु्याचा वववके करून पणु्य तेवढें किणािा, पाप मात्र वय यम किणािा. यज्ञ दान तप हें पुण्यकमम आहे, 
वचत्तशुवद्धकािक आहे. वचत्तशुवद्धकि तेवढीं कमें तो कितो, म्हणून तो ववकता म्हणावयाचा. अथात केवळ 
पुण्य किणािा ही जी दुसिी कोटी वि वर्णणली ती त्याला लागू होते. पिमात्मा सवाधाि असल्यामुळें 
पापपणु्य सवम काहंीं तो कितो असें म्हटलें  जाईल. हा झाला कता म्हणजे सवमकता. तो वनि  गुण असल्यामुळें 
तो काहंींच किीत नाहीं, असें म्हटलें  जाईल. हा झाला केवळ अकता आवण तो पणु्यापणु्यवववके कितो असें 
म्हटलें  जाईल. म्हणनू तो ववकता म्हणावयाचा. हाच अनुकिणीय आदशम होय. 

 
३८२. गहन 

 
गहन आवण गुह ही जोडी पिमात्म्याचे अप्रकाशत्व-प्रकावशत किणािी आहे. पिमात्म्याचें स्वरूप, 

सामर्थयम आवण चेवष्टत म्हणजे किणी अगम्य आहे. कोणाला त्याचें यथाथम आकलन होत नाहीं. किणं कािण ं
कता ववकता या पदाचं्या सावंनध्यामुळें  गहन आवण गुह हीं पदें अनुषंगानें त्याच्या कममशक्तीचें स्वरूप, 
सामर्थयम आवण फल वनगूढ असल्याचें सूवचत कितात. इथें सहजच गीतेचा पुढील श्लोक आठवतो : 

 
कमथिो ह्यणप बोद्धव्युं बोद्धव्युं िं णिकमथिः । 
अकमथिश्च बौद्धव्युं गहना कमथिो गणतः ॥ 
 
कममतत्त्व गूढ आहे. कमम कशाला म्हणावें, ववकमम कशाला म्हणावें आवण अकमम कशाला म्हणावें? 
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गीतेप्रमाणेंच भागवतवह म्हणते– 
 
‘कमाकममववकमेवत वदेवादो न लौवककः’ कममअकमम ववकमम हा लौवकक ववषय नाहीं. तो वदेाचा 

ववषय आहे. तो शास्त्रीय आहे. अथात शास्त्रानेंच त्याचा उलगडा किायचा आहे. गीताशास्त्रानें त्याचा 
उलगडा केला आहे. तो थोडक्यातं असा : आत्म्याशीं कमाचा काहंीं एक सबंंध नाहीं. तो अकता आहे. पण 
देहवतंाला कमम टाळणें अशक्य आहे. आवण कमम हें सदोष असायचें च. सवमस्वीं वनदोष कमम नाहीं. अथात 
त्याचें बिें-वाईट फळ वह कत्याला वमळणािच. तेव्हा ंफलरूप कमम-बंधातूंन सुटका व्हायची कशी? त्याला 
उपाय हाच कीं कमम किणाि नाहीं हा वृथा अहंकाि वा हट्ट सोडून द्यायचा. सदोष वह पण स्वभावप्राप्त 
म्हणजे स्वधममरूप कमम किायचे. पण त्याच बिोबि यज्ञदानतपोरूप वचत्तशुवद्धकि ववकमम ववशषेें करून 
किायचें. आवण हीं दोन्ही कमें मी कता असा संग म्हणजे अवभमान न धितां, त्याचं्याववषयीं िाग-दे्वष न 
बाळगता ं म्हणजे केवळ कतमव्यबुद्धीनें आवण त्याचंें फळ आपल्याला वमळालें  च पावहजे असा फलाग्रह न 
धिता ं वनष्काम भावानें किावयाचीं. अशा युक्तीनें कमें केल्यास यथाकाळीं अकममवसवद्ध होते. अथात 
आत्म्याचें अकतृम अभोक्तृ स्वरूप प्रकट होतें; आवण मनुष्य कमम-बंधनातूंन मुक्त होऊन स्वरूपीं प्रवतवित 
होतो. हा सगळा ववषय गहन नाहीं, असें कोण म्हणेल? पिमात्म्याचें हें स्वरूप म्हणूनच गहन म्हटलें  आहे. 

 
३८३. गुह 

 
गुह म्हणजे गुहा-प्रववष्ट, गुह्य, गूढ. पिमात्मा हा सवांच्या अन्तिातं लपलेला आहे. तो अन्तिति 

आहे. केळीचीं सोपटें सोलून सोलून वनःशषे काढून टाकलीं म्हणजे वतचा गाभा हातीं लागतो. तो त्या 
सोपटातं लपलेला असतो. म्हणून तो जसा गुह्य तसा पिमात्मा हा अिमय, प्राणमय, मनोमय, ववज्ञानमय 
आवण आनन्दमय म्हणवणाऱ्या पचं कोशाचं्या आंत दडलेला आहे, लपलेला आहे, म्हणून तो गुह म्हणजे 
गुह्य म्हणावयाचा. मंुजतृणाच्या कोशातूंन जशी मंुजाची शलाका वा इवषका काढावयाची असते, तसा तो गुह 
म्हणजे गूढ आत्मा या पंचकोशातूंन ववचािानें बाहेि काढावयाचा आहे. या ववचािणेलाच अध्यात्मववद्या 
म्हणतात. जीवाला ‘स्व ेमवहस्म्न’ प्रवतवित किणािी ही ववद्या आहे. म्हणून ती सवम ववद्यातं थोि म्हटली आहे, 
‘अध्यात्मववद्या ववद्यानाम्’. केळीच्या सोपटाच्या आंत जसें सोपट असतें त्याप्रमाणें हे कोश आहेत आवण 
त्याचं्या ह्या मावलकेला गुहा अशी संज्ञा आहे. ह्या गुहेंत तो अतंिति आत्मा लपलेला आहे. म्हणून तो गुह 
म्हणजे गुह्य होय. 

 
देहाद् अभ्यततरुं प्रािः प्रािाद् अभ्यततरुं मनः । 
ततः कता ततो भोक्ता गुहा सेयुं परुंपरा ॥ 
 
पंचकोष-ववलक्षण, अवस्थात्रय-साक्षी, सवच्चदानंदस्वरूप तो पिमात्मा गुह होय आवण त्याचें ज्ञान तें 

गुप्त. तेंच पिमगुह्य म्हणनू िाजगुह्य म्हटलें  आहे. गुह्यालाच पढेु ‘गुह्यो गभीिो गहनो गुप्तः’ म्हणून अनेकशः 
आळववलें  आहे. जणूं त्याची गूढता एका पदानें पुिेशी प्रकट किता ं येत नाहीं, इतका तो गुह म्हणजे गढू 
आहे. पिमात्मा झाकंलेला म्हणून गुह म्हणावयाचा, तसा तो झाकंणािा म्हणनू, गूहवत इवत, गुह म्हणता ं
येईलं. कोणाला झाकंलें  आहे त्यानें? जगाला? नाहीं, स्वतःला. जगद् रूपानें प्रकटून तो लपला आहे. 
अलंकािरूपानें प्रकटून सुवणम रूपानें तो लपला आहे, सुवणाला त्यानें लपववलें  आहे. म्हणूनवह तो गुह. गुह 
म्हणजे देव-सेनानी स्कंद. तो एक पिमात्म्याची ववभवूत आहे. ‘सेनानीना ं अहं स्कंदः’ कामक्रोधावद षड् 
विपूंचें स्कंदन कितो म्हणून स्कंद. त्या शत्रूंची त्याच्यापयंत पोंच होत नाहीं म्हणून गुह. 



 

अनुक्रमणिका 

३८४. व्यिसाय 
 
व्यवसीयते अस्स्मन् इवत व्यवसायः । य याच्या स्वरूपाबाबत व्यवसाय म्हणजे वनिय केला जातो तो 

पिमात्मा व्यवसायरूप होय. गुरुमुखानें शास्त्रश्रवण करून आत्मवचन्तनानें हा ‘अहं ब्रह्मास्स्म’ -रूप व्यवसाय 
केला जातो. या व्यवसायान्त वक्रयेलाच आत्मानात्मववचाि असें म्हणतात. आत्मा म्हणजे स्थूल, सूक्ष्म आवण 
कािण संज्ञा धािण किणाऱ्या तीन शिीिाहूंन ववलक्षण, अिमय, प्राणमय, मनोमय, ववज्ञानमय आवण 
आनंदमय या पंच कोशाहूंन वगेळा आवण जागवृत स्वप्न सुषुस्प्त या तीन अवस्थाचंा साक्षी असलेला सच्-
वचद्-आनंद-स्वरूप पिम अथम होय. अनात्मा म्हणजे असद् अवचद् अनानन्दरूप म्हणजेच अनृत-जड-
दुःखात्मक असें व्यवष्टसमवष्ट शिीित्रय होय. संशय, असंभावना आवण ववपिीत भावना या वत्रदोषापंासून मुक्त 
असा मी ब्रह्म आहें हा वनिय य याचा झाला तो व्यवसायी पुरुष जीवन् मुक्त ज्ञानी होय. देहपातोत्ति तो ब्रह्मज्ञ 
नव्हे ति ब्रह्मच होतो. य याचंा असा वनिय होत नाहीं ते अव्यवसायी होत. कोऽहं याचा वनणमयात्मक बोध 
त्यानंा कधींच होत नाहीं आवण ते कधीं याचा ति कधीं त्याचा अवभमान बाळगनू अपाि संसािातं भ्रमण किीत 
िाहतात. त्याचंें हें भ्रमण पिमात्म-कृपेनें त्यानंा सद् गुरु भेटून त्याचंें अज्ञान वफटेपयंत आवण व्यवसाय 
भेटेपयंत चालूच िाहतें. ह्यालाच अनुलक्षनू गीतेंत ‘व्यवसायास्त्मका बवुद्धि  एकेह कुरुनन्दन । बहुशाखा 
ह्यनन्ताि बदु्धयोऽ व्यवसावयनाम् ॥ इत्यावद प्रकिण वदेवादी अव्यवसायी आवण स्स्थतप्रज्ञ व्यवसायी म्हणनू 
वचवत्रत किणािें, आलें  आहे. 

 
३८५. व्यिस्र्ान 

 
व्यवस्थाप्यते अनेन इवत व्यवस्थानः । सवांना पिमात्म्यानें व्यवस्था लावनू वदली आहे. म्हणून तो 

व्यवस्थान म्हणावयाचा. कशी काय लावनू वदली आहे त्यानें ही व्यवस्था? गुण-कमम-ववभागशः. प्रत्येकाला 
गुण आवण तदनुसाि कमें वाटूंन देऊन ही व्यवस्था लावण्यातं आली आहे. जी व्यवस्था बाहेरून लादण्यातं 
येते, ती झुगारून देण्याची प्रवृवत्त प्रत्येक जीवातं असते. अथात अशी व्यवस्था ही व्यवस्था न म्हटली जाता ं
जुलूम म्हटली जाते. तो बलात्काि म्हटला जातो. तो वटकंू शकत नाहीं. कािण, ‘स्वभाववश हीं भतूें 
बलात्काि वनिथमक’. जें स्वाभाववक असतें तेंच वटकतें. म्हणून स्वाभाववक आचिणाला व्यवस्था म्हणावयाचें. 
चातुवमण्यम या तत्त्वावि आधािलेलें  आहे म्हणनू ती व्यवस्था आहे. अमक्या एका धंद्यातं य यास्त पैसा वमळतो 
म्हणून आपला स्वाभाववक धंदा सोडून म्हणजेच स्वधमम सोडून जो दुसऱ्या अस्वाभाववक, लोभदृष्ट धंद्याकडे 
वळतो तो पिधमम कितो. आवण ‘पिधमो भयावहः’ पिधमाचिणापासून भय म्हणजे बाधा वनमाण होते. अथात 
व्यक्तीचें आहण समाजाचें जीवन सुिळीत चालत नाहीं. 

 
One man’s food is another man’s poison. या इंग्रजी म्हणीचा वह असाच आशय आहे. य यानें 

त्यानें स्वभावानुसाि वतावें. हें स्वभाव-वनयतधमाचें आचिण सोडून माणूस भटकतो ह्याचें कािण इवंद्रयाचंा 
स्वभाव होय. माणसाचें वहत वनिाळें, इंवद्रयाचंें वप्रय वनिाळें. असा वववके करून माणसानें सदैव स्ववहतच 
पहावें. इस्न्द्रयाचं्या आवडीला वश होऊं नये, बवळ पडंू नये. ह्याच वववकेपूत आचिणामुळें  धमाची स्थापना 
होते. म्हणून पिमात्मा वववकेदृवष्ट देऊन धममससं्थापना किीत असतो. जो हा वववके सोडून वागतो तो दुःख 
पावतो. धमाचिणानें सुखी होतो. हेंच व्यवस्थापन. म्हणून पिमात्मा हा व्यवस्थान म्हणावयाचा. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

३८६. सुंस्र्ान 
 
‘व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः’ हीं क्रवमक पदें एक ववचाि सूवचत कितात. प्रथम एखाद्या कायाचा 

वनिय होतो. त्यानंति त्या कायाच्या साधनाचंी व्यवस्था किावी लागते आवण शवेटीं तें कायम संपादून समाप्त 
केलें  जातें, अथ नें आिंभ आवण इवत नें समास्प्त होते. संस्थान हें पद तो इत्यथम सूवचत किणािें आहे. 
पिमात्मा या ववश्वकमाचा व्यवसाय व्यवस्थान तसा ससं्थान आहे. आज आपण संस्था संस्थान या पदाचंा 
काहंीं वगेळाच आशय समजतों. पिंतु त्या ससं्थेशीं वा ससं्थानाशीं या पिमात्मवाचक संस्थान पदाचा संबधं 
नाहीं. अथवा असें म्हणूं या कीं, जगातं कायम वटकणािी अशी एकच संस्था आहे. आवण ती म्हणजे स्मशान. 
सवांची पविसमास्प्त त्या ससं्थेंत वा ससं्थानातं होते. पिमात्मा या समस्त संसािाला संस्था देतो, आपल्या 
ठाईं वविाम देतो म्हणून तो संस्थान म्हणावयाचा. जोंधळयाच्या दाण्यापासून जोंधळयाचें िोप अंकुितें आवण 
वाढतें. हें त्याचें प्रस्थान होय. कणीस धिलें  आवण भिलें  म्हणजे त्याची वाढ खंुटते. ही कंुठा म्हणजेच 
संस्थान होय. पिमात्मा या ववश्वसृष्टीचें साफल्य आहे. आत्मदशमनाववधच सवम साधना चालतात. आत्मदशमन 
झालें  कीं त्या सफल होऊन कंुवठत होतात. म्हणनू पिमात्मा हा या संसािवृक्षाचा फलभतू होत्साता संस्थान 
म्हणजे संस्था, पविणवत, पविसमास्प्त देणािा म्हटला आहे. गीतेंत यालाच उदे्दशून ‘सव ंकमावखलं पाथम ज्ञाने 
पविसमाप्यते’ म्हटलें  आहे. इथें वनःशषे सवम कमम म्हणजे वणाश्रमधमावद वा अन्य यच्चयावत हालचाल आवण 
वदेानुवचन यज्ञ दान तप इत्यावद समस्त साधना अथात सवमववध प्रस्थान ज्ञानातं म्हणजे आत्मज्ञानातं 
पविसमाप्त होतें म्हणजे सफल होऊन संस्स्थत होतें, असा वसद्धातं प्रवतपावदला आहे. अशा प्रकािें 
कमममात्राला आवण ववकमममात्राला अकमांत पविणत किणािा तो पिमात्मा संस्थान होय. 

 
३८७. स्र्ानद 

 
मागील संस्थान पदानें पिमात्मा हा सवम ससंािाला कंुवठत कितो म्हणजे आपल्या ठाईं कशालाच 

वाव देत नाहीं म्हटलें  ति स्थानद हें पद तद् ववरुद्ध अथानें तो सवाला म्हणजे कशाला वह स्थान देणािा 
आहे, वाव देणािा आहे, असें म्हणत आहे. मंद अधंािातं एक दोिी पडली आहे. ती वदसते आहे. पण स्वच्छ 
वदसत नाहीं. त्यामुळें  कोणाला तो आि (सपम) भासतो, कोणाला तो हाि. वस्तुतः दोिीच्या ंठाईं ना हाि 
आहे, ना आि. म्हणजे पिमाथमतः दोिी हािाला वा आिाला, अथात स्वतेि कशालाच, वाव देत नाहीं. आवण 
तिी ती अन्यथाज्ञानाला, अथात हािाला वन आिाला, आधािभतू झालेली आहे. म्हणजे ती वाटेल त्या 
आभासाला वाव देत आहे. आभास म्हणणें हें पिमाथमदृष्ट्या झालें . पण व्यवहाितः ति वतथें पाहणािाला 
सपमच वदसतो आहे आवण त्यामुळें  भयानें त्याची प्रत्यक्ष गाळण उडत आहे, अथवा हािाच्या प्रत्यक्ष दशमनानें 
लोभ सुटत आहे आवण त्यामुळें  वह तो तळमळतो आहे. उभयतः तो अधीि होत आहे. म्हणजे हा पिमाथमतः 
आभास असला तिी व्यवहाितः तें सत्यच होय. म्हणनू पिमात्मा हा सवांना स्थान देतो, कशालाच वतथें 
मतजाव नाहीं असें म्हणावयाचें. मतजाव जि वतथें कुणाला असेल ति तो फक्त मतजावालाच. तो पिमात्मा 
वनषेधाचा वनषेध अशषे आहे. म्हणून त्याला स्थानद म्हटलें  ते ठीकच म्हटलें  आहे. सत्याला वतथें स्थान 
आहेच. कािण स्वतःच तो सद् रूप आहे. पण जें असत आहे त्याला वह वतथें स्थान आहे. कािण तो सवाधाि 
आहे. असत वनिाधाि िाहंू शकत नाहीं. सापाच्या आभासाला वह दोिीचा आधाि हवाच. सत स्वाधाि आहे, 
ति असत सदाधाि आहे, वनिाधाि मुळीं काहंीं असूंच शकत नाहीं. म्हणून पिमात्मा हा स्थानद होय. वतथें 
सत, असत, सदसत आवण नसत नासत सवांना स्थान आहे. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

३८८. धु्रि 
 
रुव म्हणजे अववचल, वनष्कंप, सुस्स्थि. जग सवम भ्रमत आहे. त्यातं स्स्थि असें काहंींच वदसत नाहीं. 

सवम जंगम आहे, स्थावि काहंींच नाहीं. सवम स्थाविातं म्हणजे स्स्थि भक्कम अशा पवमतातं वहमालय हा सवांत 
मोठा स्थावि म्हटला आहे. पण खिोखि तो काय स्स्थि आहे? त्याचे कडे कोसळत आहेत, नद्या त्याला 
सािख्या कापीत आहेत. तो प्रवतक्षणीं घटत बढत आहे. आज आम्हालंा तो वजथें वदसतो वतथें तो एके काळीं 
नव्हता आवण कालातंिानें तो वतथून नाहींसा होणाि हें वनवित. अशा या क्षणाक्षणानें व कणाकणानें 
बदलणाऱ्या वढगाऱ्याला स्थावि कसें म्हणावयाचें? जें जें संहत आहे, तें तें ववहत होणाि; संघवटत आहे, तें 
तें ववघवटत होणाि. वत्रगुण आवण पंचभतूें स्वतः संहत आहेत, मग त्याचंें कायम हें जग तसें आहे त्यातं काय 
नवल? आवण कािणाबिोबि तें कायम वह ववघवटत व ववहत झाल्यास नवल काय? सािाशं, ‘यद् दृष्टं तन् 
नष्टम्’. हें सािें जग नश्वि आहे, अवनत्य आहे, अरुव आहे. त्याला मुळीं स्स्थवतच नाहीं. म्हणूनच ति त्याला 
जगत म्हणजे सतत गवतशील, वनत्य पविवतमनशील म्हणावयाचें. जाग्रदवस्थेंतील जग स्वप्नावस्थेंत नाहींसें 
होतें आवण सुषुप्तावस्थेंत हीं जाग्रत्स्वप्न दोन्ही जगें नाहींशीं होतात. ती सुषुप्तावस्थावह स्वप्नजागृतींत 
नाहींशी होते. अशा या अस्स्थितेच्या महासागिाच्या तळाशीं जो शान्ताकाि पहुडलेला आहे तो तुिीय रुव 
होय. “जगें येवोत जावोत तो अभगं जसा तसा” दोिीवि हािाचे वा आिाचे आभास होतात, जातात, दोिी 
आपली जशीची तशी िाहते. वतला त्या आभासाचं्या उद् भव-स्स्थती-लोपाचंा पत्ता वह असत नाहीं. त्याप्रमाणें 
संसािाच्या उद् भवस्स्थवतलयाचंा य याला स्पशम वह होत नाहीं तें जें कूटस्थ पिमात्मतत्त्व तेंच म्हणावयाचें 
रुव. 

 
३८९. परर्तद्ध 

 
पिा ऋवद्ध म्हणजे पिर्णद्ध होय. वृक्ष बीजातूंन अंकुितो. त्याला मूलोपमूलें  फुटतात. स्कंध शाखा 

प्रशाखा पत्र पुष्प फळ यानंीं तो समदृ्ध होतो. त्याची मुळें  शषेाच्या टाळूला व शेंडा आकाशाला भेदून जातो. 
ही सगळी त्याची महर्णद्ध वा समृवद्ध होय. पण वतला पिर्णद्ध म्हणता ंयावयाचें नाहीं. कािण ह्या बाह्य ऋद्धीचा 
ह्रास होतो व लोप वह होतो. वजचा कधीं ह्रास वा लोप होऊं शकत नाहीं तीच अव्यय अलय बीजभतू 
पिाऋवद्ध म्हणावयाची. अशी पिा ऋवद्ध म्हणजे या ववश्वाचें आवदकािण ब्रह्म होय, पिब्रह्म होय. ववश्वाचा 
आकाि आला गेला तिी तें कायमच िाहतें. तें ववश्वाकािानें वाढत नाहीं हकवा त्याच्या लोपानें घटत नाहीं. 
ती त्याची अन्यवनिपेक्ष स्वायत्त ऋवद्ध सदैव पूणमच असते. म्हणून ती पिा ऋवद्ध म्हणावयाची. एखादा िाजा 
असतो. त्याला सवम सुखें असतात, पण संतान नसतें. त्यामुळें  त्याची समस्त साम्राय यलक्ष्मी त्याला तुच्छ 
भासते. कािण वतला पुढें वािस नाहीं. तात्पयम काय कीं लक्ष्मीहून लक्ष्मीचा स्वामी हा श्रेि होय. आवण 
खिोखि तीच पिर्णद्ध म्हणावयाची. य या संपवत्तजाताला आपण ऋवद्ध म्हणतों ती सवम बाह्य आहे. आत्मभोग्य 
अनात्म आहे. ती स्वचे््या अगंीकिणािा वा वतचा स्वचे््या त्याग किणािा जो स्वतंत्र अन्तिात्मा तोच खिी 
ऋवद्ध होय. आवण त्यालाच पिर्णद्ध म्हणावयाचें. ही ऋवद्ध कोणी काढून घेऊं शकत नाहीं. कािण, ती आमचें 
वनजस्व आहे. आवण जें वनजस्व तीच पिर्णद्ध. याच पिद्धीला लक्षनू ज्ञानदेव म्हणतात : 

 
अमोणलक रत्न साुंपडलें  तुज । 
काुं रे ब्रह्मबीज नोळखसी । 
न कळे न णमळे न णभये िंोरा । 
ते िस्तु िंतुरा सेणिजेसु ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

३९०. परमस्पष्ट 
 
य याचें दशमन स्वच्छ होतें त्याला पिमस्पष्ट म्हणावयाचें. आवण स्वच्छ दशमन कुणाचें होतें? ति जी 

वस्तु प्रत्यक्ष वदसते वतचें. डोळयासंमोि घड्याळ धिलें  ति त्याचे आंकडे स्पष्ट वदसतात. पण घड्याळाचा 
काच जि मवलन असला वा िंगीत असला ति ते आंकडे वततकेसे स्पष्ट वदसत नाहींत. कािण आंकडे प्रत्यक्ष 
वदसत नाहींत, मवलन काचाचा अंतिाय होतो. काचाचा वा प्लास्स्टकचा अतंिाय पािदशमक वा अपािदशमक 
आहे, पण इति अतंिाय आल्यास ते आकडे मुळींच वदसणाि नाहींत. कािण ते अन्तिाय अपािदशमक 
असतील. तात्पयम अंतिायामुळें  स्पष्ट दशमन होत नाहीं. जगातंील सवम ववषयाचंें (म्हणजे पंच ववषयाचंें) ज्ञान 
आपल्या इंवद्रयाचं्या द्वािा म्हणजे मध्यस्थीनेंच होतें. हीं इस्न्द्रयें शाबतू असलीं ति ज्ञान स्पष्ट होतें. तीं अधू 
असलीं ति उपकिणाचं्या सहाय्यानें तें ज्ञान होऊं शकतें. पिंतु तें अस्पष्ट न म्हटलें  तिी आस्पष्टच म्हणावें 
लागेल. याचें कािण किण आवण उपकिण याचंा अंतिाय आवण दोषास्पद अतंिाय होय. पिंतु जें ज्ञान मुळीं 
ववषयेंवद्रयसंवनकषम-जवनत नाहींच त्याला काय म्हणावयाचें? त्याला ववषयेंवद्रयसवंनकषमजवनत ज्ञानाप्रमाणें 
केवळ स्पष्ट म्हणणें पुिेसें होणाि नाहीं. म्हणून त्या अतींवद्रय ज्ञानाला पिमस्पष्ट म्हटलें  आहे. ववषयज्ञान हें 
जे्ञय-ज्ञातृ-ज्ञानवक्रया अशा भेदानें होत असतें. आत्मज्ञानातं तसा भेद नाहीं आवण वक्रया नाहीं. वजथें भेद व 
वक्रया संभवते वतथें स्थलकालात्मक सातंिायता ठेवलेलीच असणाि. त्यामुळें  तें वकती वह स्पष्ट म्हटलें  तिी 
वनिन्तिाय व वनस्ष्क्रय ज्ञानासािखें स्पष्ट असूं शकणाि नाहीं. म्हणनू आत्मज्ञान म्हणजे आत्मतत्त्व हें 
पिमस्पष्ट म्हणावयाचें. पिमः स्पष्टः अशीं पदें वह इथें संभवतात. तशीं कस्ल्पल्यास पिम म्हणजे पिा मा यस्य 
सः पिमः अथात य याची मा म्हणजे लक्ष्मी शोभा पिा म्हणजे अलौवकक आहे, तो पिम अथवा तद् वाच्यत्वात 
पिमः तत्पदवाच्य म्हणनू पिम म्हणावयाचा आवण स्पष्ट म्हणजे प्रत्येकाच्या हृदयातं संववद् रूपानें अहवमवत 
संस्फुिणािा स्वतःप्रमाण म्हणून स्पष्ट म्हणावयाचा. 

 
३९१. तुष्ट 

 
“सव ंपिवश ंदुःख सव ंआत्मवश ंसुखम्” अशी आहे सुखदुःखाची व्याख्या. पिमात्मा हा कोणत्यावह 

कािणासाठीं पिाधीन नसल्यामुळें  आवण सवमस्वीं स्वायत्त असल्यामुळें  तो तुष्ट म्हणजे ‘आत्मन्येव आत्मना 
तुष्ट’ आहे. जीवाला आपल्या सुखासाठीं बाह्य जगावि अवलंबून िहावें लागतें. म्हणजे त्याचें सुख पिाधीन 
आहे. आवण पिाधीनतेचेंच दुसिें नावं दुःख असल्यामुळें, तो उद्योग कितो सुखासाठीं आवण त्याला वमळतें 
मात्र दुःख, असा ववपयास आवण उपहास होतो. पिमात्मा हा सवमस्वीं स्वतन्त्र असल्यामुळें  तो आत्मकाम, 
आप्तकाम, पूणमकाम म्हटला जाईल. म्हणून तोच तुष्ट. आवण जे हें पिमात्मस्वरूप ओळखतात ते आत्मधन 
वद्वज संतोषवृवत्त म्हटले जातात. ते यट्टच्छालाभसंतुष्ट होत. अवनष्ट-हावन आवण इष्टलाभ झाला म्हणजे 
जीवाला तुवष्ट होत असते. पिंतु शिीि आहे तोंवि इष्टावनष्टोपपवत्त होतच िहातें. म्हणून संतोष ही ववदेह 
अवधूताचंी वृवत्त म्हणावयाची. देहावभमान्यानंा वतची प्रास्प्त असंभवच. जे केवळ आत्मवनि होऊन िावहले 
त्यानंा ती साधावयाची. आत्मज्ञान आवण वतवतक्षा हाच वतच्या प्राप्तीचा मागम. याचेंच नावं अस्पशमयोग होय. 
गीतेंत आिंभींच तो आला आहे :– 

 
मािास्पशास्तु कौततेय शीतोष्िसुखदुःखदाः । 
आगमापाणयनोऽणनत्यास् ताुंस् णतणतक्षस्ि भारत ॥ 
युं णह न व्यर्यतत्येते पुरुषुं पुरुषषथभ । 
समदुःखसुखुं धीरुं सोऽमृतत्िाय कल्पते ॥ 
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देहीचा अस्पशमयोग म्हणजे तत्त्वज्ञानपूवमक वतवतक्षा आवण ववदेहीचा अस्पशमयोग म्हणजे 
देहयोगासंभवत्व होय. स्स्थतप्रज्ञ हा पवहल्याचें उदाहिण होय. पिमात्मा हा दुसऱ्याचें. त्यालाच ब्रह्मवनवाण 
म्हणावयाचें. वतथेंच तुवष्ट, वतथेंच संतुवष्ट. अभाग्याचेंवह भाग्य बनववणािा स्पशम-मवण म्हणजे संतोष होय. 

 
३९२. पुष्ट 

 
तुवष्ट आंतविक भाव आहे, पुवष्ट बाह्य. पिंतु पिमात्म्याबाबत अंतबाह्य एकच होऊन जातात. अथात 

पुवष्ट वह आंतविकच म्हणावयाची. वतचा पविणाम बाह्यतः प्रकट होतो इतकें च. पिंतु पिमात्म्याच्या बाबतींत 
तो वह बाह्यतः प्रकट होणािा नाहीं. कािण पिमात्मा गुणातीत आहे. गुणातं चयापचय होत िाहतो. म्हणनू 
गुणात्म संसािाचें पुष्टत्वही अपुष्टच म्हणावें लागतें. पिंतु पिमात्मा हा गुणातीत असल्यामुळें  वतथें गुणजन्य 
चयापचय संभवत नाहीं. आवण म्हणनू तो सदैव चयापचयशून्य अथात स्वरूपस्स्थवतपूणम असतो. हें जें 
पिमात्म्याचें सदा एकिसत्व त्या गुणानेंच तो पुष्ट म्हणावयाचा. य यानंा बाहेरून पोषण वमळवावें लागतें ते 
पिाधीनपोषण अपुष्ट असूं शकतात हकबहुना िाहतातच. पिंतु जो स्विसपुष्ट आहे, त्याला केव्हा ं वह 
पोषणाभाव होऊं शकत नसल्यामुळें  तो पुष्टच असावयाचा. पिमात्मा हा तसा पुष्ट आहे. तो स्वयंपूणम 
असल्यामुळें  पुष्ट आहे. 

 
तुष्ट आवण पुष्ट हीं जोडपदेंच समजावयाचीं. आंतविक तोषावशवाय नुसती बाहेिील पुवष्ट वह वटकत 

नाहीं. नुसती आतंविक तुवष्ट तदनुकूल बाह्य पुष्टीवशवाय प्रकट होत नाहीं. अथात आंतविक तुवष्ट बाह्य 
पुष्टीला वह जन्म देतेच देते. अशीं पिस्पिवववनवमत होणािीं हीं तत्त्वें आहेत. एकाची उणीव दुसऱ्याची वह 
उणीव सूवचत किते. एकाची सत्ता दुसऱ्याची वह सत्ता प्रकट किते. अथात दोन्ही पिस्पिपूिक आहेत. 
तथावप त्याचं्यातं कायमकािणभाव आहे. तुवष्ट हें कािण आहे, पुवष्ट कायम. आवण म्हणूनच आधीं तुष्ट पद आलें  
आहे आवण मागाहून पुष्ट पद. पूणमत्वाचीं तीं गमकें  आहेत. 

 
३९३. शुभेक्षि 

 
तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण हा क्रम सावभप्राय वदसतो. जो जीव असंतुष्ट आवण बुभवुक्षत असतो तो जगाकडे 

शुभदृष्टीनें पाहत नाहीं. तो आतम जीव जगाला आवण जगदीश्विाला बोल लावतो. जगातं न्याय नाहीं, ईश्वि 
झोपला आहे, असे तो कटु उद् गाि काढतो. हा वस्तुतः जगावि व जगदीश्विावि आिोप असतो. तो 
आतमप्रलाप असतो. उलट जो तुष्ट आवण पुष्ट असतो त्याचीच दृवष्ट जगाकडे पाहण्याची शुभ असते, उदाि 
असते. जग वकती भलें  आहे, पिमात्मा वकती दयाळु आहे, असें तो म्हणतो. सािाशं, पुरुष आपल्या िंगानें 
जगाला िंगवीत असतो. पिमात्मा हा सदैव तुष्ट आवण पषु्ट असल्यामुळें  तों जगाकडे शुभेक्षण म्हणावयाचा. 
जीव मी मत्यम आहें, दुःखी आहें अशी अशुभ भावना कितो, म्हणून त्याला जग तसेंच अशुभ प्रतीत होतें. 
पिमात्मा मी सवच्चदानन्द आहें अशी शुभ भावना कितो आवण त्याला सािें जग तसेंच वदसतें. जग कसें आहे 
तें जगाला काहंीं ठाऊक नाहीं. मी पाहीन तसें तें आहे. पिमात्मा जगाकडे तत्त्वदृष्टीनें पाहतो. त्याचा वनणमय 
गीतेच्या शब्दातं असा आहे :– 

 
नासतो णिद्यते भािो नाभािो णिद्यते सतः । 
उभयोरणप दृष्टोऽततस् त्िनयोस् तत्त्ि-दर्तशणभः ॥ 
 



 

अनुक्रमणिका 

आत्मवभि जगातं काहंीं नाहींच आवण तें आत्मतत्त्व आहे सवच्चदानन्दस्वरूप. अशी पिमात्म्याची 
दृवष्ट असल्यामुळें  तो शुभ-दृवष्ट म्हणावयाचा. त्याच्या दृष्टीला अनात्म वस्तूचा मुळीं स्पशमच नाहीं. िज्जसूपाला 
मनुष्य पाहंू शकेल, पण स्वतः िज्जचू त्या िज्जसूपाला कशी पाहणाि? ती ति केवळ िज्जलूाच म्हणजे 
स्वतःलाच पाहणाि. पिमात्मा हा तसा स्वदृक् आहे. म्हणनू शुभेक्षण. ‘शुभ ंईक्षते इवत शुभेक्षणः’ असा कतमवि 
ल्यूट घेऊन तत्पुरुष होऊं शकेल. अथवा ‘शुभ ं ईक्षणं दशमनं यस्य सः शुभेक्षणः’ असा बहुव्रीवह वह होऊं 
शकेल. पिमात्म्याचें दशमन सवम शुभ म्हणजे शुभकंि आहे. तें मोक्षाथीला मोक्ष व भोगाथीला भोग देतें. 
अवभलवषत-वचन्तामवणच तें आहे. 

 
३९४. राम 

 
िाम हें गौण म्हणजे गुणवाचक नाम आहे, व्यस्क्तवाचक नाहीं. म्हणनू िाम म्हणजे य याच्या ठाई ं

योगी िमतात तो पिमात्मा होय. त्या पिमात्म्याचा अवताि जो प्रभ ुिामचंद्र तो वह पयायानें िामच. त्याच्या 
ठाई ंसवम प्रजा िमली होती. प्रत्येक जीव त्याच्या ठाईं िमला आहे तो अन्तयामी पिमात्मा िाम होय. जो 
य याच्या ठाईं िमला आहे तो त्याचा िाम होय आवण हा िाम दुसिा वतसिा कोणी नसून य याचा त्याचा 
वनजात्माच होय. म्हणनू तो आत्मािामच इथें िाम म्हटला आहे. योग्याचंा वन भोग्याचंा िाम हाच. दोघेवह 
त्यातंच िमत असतात. दोघानंावह त्याचें यथाथम आकलन होतच नाहीं. अज्ञानी भोगी मी देहगेहावि 
पुत्रकलत्रावि पे्रम किीत आहे असें समजतो, वस्तुतः तें त्याचें सािें पे्रम आत्मपे्रम असतें. आत्मसंबंधामुळें 
त्याला तें वप्रय होत असतें. ‘आत्मनस्तु कामाय सवम वप्रयं भववत’. पण हें तो ओळखत नाहीं. ज्ञानी योगी वह 
इयत्तया त्याला जाणत नाहीं. तो ववगवलत-वदे्यान्ति होत्साता तल्लीन होत असतो, स्वलीन होत असतो. 

 
‘िाजा प्रकृवतिंजनात’ जो आपल्या समस्त प्रजाचंें िंजन कितो तो िाजा. िाजा शब्दाची अशी 

वनरुस्क्त आहे. असा िाजा कोण आहे जो आपल्या एकूण एक प्रजाजनाचें िंजन कितो? तो एकमात्र 
आत्मािामच होय. आवण म्हणून आम्ही जेव्हा ं ‘िाजा िाम िाम िाम’ म्हणतों तेव्हा ं त्या आत्मािामाचें भजन 
किीत असतों, कोणा दशिथ-पुत्राचें नव्हे. दशिथपुत्रवह िाम म्हटला गेला वा िाजा म्हटला गेला तो वह त्या 
आत्मािामाचा अंशभतू म्हणनू वा प्रवतवनवध म्हणनूच होय. म्हणून जगातं िाम केवळ एकच आहे आवण 
िाजावह तो एक िामच आहे. तो आत्मािाम सवांच्या हृदयातं िमला आहे आवण आपल्या िंजकतेनें सवांना 
िमवीत आहे, भ्रमवीत आहे. 

 
ईश्वरः सिथभूतानाुं हृदे्दशेऽजुथन णतिणत । 
भ्रामयन् सिथभूताणन यतिारूढाणन मायया ॥ 
 

३९५. णिराम 
 
ववष्णुसहस्रातं एककें  वद्वकें  वत्रकें  आलीं आहेत. इथें ‘िामो वविामः’ हें एक वद्वक आहे. वद्वक म्हणजे 

पिस्पिपूिक जोडी. पिमात्मा नुसता िाम नाहीं ति त्याच बिोबि तो वविामवह आहे आवण नुसता वविाम नाहीं 
ति त्या सोबतच िामवह आहे. िमण-वविमण हीं एकाच वक्रयेचीं दोन रूपें आहेत. दोन गवत आहेत त्या. 
चंद्रमा शुक्ल पक्षातं एकएका कलेनें उमलत जातो आवण तोच कृष्णपक्षातं एकएका कलेनें वमटत जातो. 
त्याचें हें उन्मीलन-वनमीलन सतत चालंूच असते. त्याप्रमाणें सवृष्टरूपानें पिमात्म्याचें िमण-वविमण अखंड 
चाललें  आहे. कल्पािंभीं तो िमूं लागतो. एकाचा अनेक होऊन ही सवाियममय अनन्त सृवष्ट िचतो. आवण 



 

अनुक्रमणिका 

कल्पान्तीं ती पित ऊणमनाभाप्रमाणें वगळून घेतो, वविमतो. ‘एकाकी न िमते’ एकटेपण बिें वाटत नाहीं, 
म्हणून तो अनेक होतो, ववववध सृवष्टरूपानें नटून आपल्याशीं खेळतो. पण खेळून खेळून दमला, कंटाळला 
म्हणजे तो खेळ टाकून स्वस्थ पहुडतो, वविमतो. ही सगळी त्याची लीला आहे, क्रीडा आहे. आनंदावाचंनू 
दुसिा काहंीं हेतु त्यातं नाहीं. आनंदासाठीं िमतो, आनंदासाठी वविमतो. “आनंदाच्या डोहीं आनंदतिंग” 
सािखे उठत आवण वनमत आहेत. ते उठले वा वनमाले तिी आनंद हा अववकृत जसाचा तसा िाहतो. कािण 
तो स्वभाव आहे. स्वभावाला सषध नाहीं. वतथें तुमचा हा प्रश्न कीं ‘असें का?ं’ चालत नाहीं. सूयम का ं
प्रकाशतो, वािा का ंवाहतो, झिा का ंझुळझुळतो, गाय का ंपान्हावते, या सवांचे उत्ति एकच–स्वभाव. तसा 
पिमात्म्याचा स्वभाव आहे िमणें-वविमणें तो िमत िमत वविमतो, वविमत वविमत िमतो. 

 
३९६. णिरज )णिरत?) 

 
‘िामो वविामो वविमो’ असा पाठ सुपाठ होईल. वविज म्हणजे वविजस्क. पण िज म्हणजे काय? 

िजस् हा प्रकृतीच्या तीन गुणापंैकीं एक होय. पण इथें आत्मा, प्रकृवत, गुण इत्यावद सवमच पदाथांचा 
उलगडा किावा लागेल. प्रकृवत ही प्रकृवतमान् आत्म्यापासून वभिावभि आहे. ती अंगभतू म्हणून अवभि, पण 
बाह्य म्हणून वभि आहे. पाणी शातं, तिंवगत आवण गोठलेलें  अशा तीन अवस्थातं आढळतें. पाण्याच्या 
प्रकृतीचे हे तीन गुण होत. पाणी आपल्या ह्या वत्रगुणास्त्मका प्रकृतीपासून ववयुक्त कधींच आढळावयाचें 
नाहीं. म्हणून ही जी वत्रगुणात्मकता तीच प्रकृवत म्हणावयाची. हे तीन गुण य या अथीं एकसमयावच्छेदें करून 
प्रकृतींत प्रकटत नाहींत, पण आलटून पालटून प्रकटतात, त्या अथीं त्या वतहींहून प्रकृवत वभि आवण त्यांची 
आधािभवूम म्हणावयाची. ही प्रकृवत जड म्हणजे स्वानुभवाक्षम आहे. वतचा हा सािा गुणकमम-खेळ जो 
अवलप्तपणें पाहतो तो आत्मा होय. वपण्डदृष्ट्या के्षत्रके्षत्रज्ञ आवण ब्रह्माण्डदृष्ट्या प्रकृवतपुरुष यालाच 
म्हणतात. पिमात्मा वस्तुतः गुणातीत असता ंत्याला वविज म्हणण्यातं काय स्वािस्य? त्यातं स्वािस्य हेंच 
कीं सत्त्विजतम या वत्रगुणातं व्यवहािदृष्ट्या ताितम्य आहे. इष्टावनष्ट भाव आहे. तमापेक्षा ं िज आवण 
िजापेक्षा ंसत्त्व हें इष्ट म्हणावयाचें. पशु पक्षी तमःप्रधान आहेत. िजःप्रधान मानवाला वविज हें पिमात्मनाम 
महत्त्वाचें वाटेल. मानवाची साधना मुख्यतः िजोगुणावि ववजय वमळववण्यातंच आहे. तृष्णा आवण आसस्क्त 
हीं आहेत िजोगुणाचीं लक्षणें. तीं जि मानव हजकंू शकला ति तो िजोववजयीच झाला म्हणावयाचा. 
वनत्यसत्त्वस्थ झाल्याविच तो वविज व्हावयाचा. 

 
३९७. मागथ 

 
जो मुक्कामावि पोंचववतो तो मागम म्हणजे नीवत. जो मुक्काम तो नय. आवण जो नेला जातो तो नेय 

होय. इथें क्रमानें ‘मागो नेयो नयः’ हीं पदें याच अवभप्रायानें आलीं आहेत. हें एक वत्रक आहे. प्रस्था-नहबदु 
आवण ससं्थान-हबदु याचं्यावाचंून मागाची कल्पना होऊं शकत नाहीं. म्हणनू जीव, ज्ञान आवण ब्रह्म अथवा 
ज्ञाता, ज्ञान आवण जे्ञय हें वत्रक वा वत्रपुटी कल्पावी लागते. इथें “नीवति  नेयो नयोऽनयः” असा पाठ सुपाठ 
झाला असता. असो या. मागाचें वा नीतीचें स्वरूप काय? ‘ज्ञानात एव मोक्षः’ असा वदेान्ताचा वसद्धातं 
असल्यामुळें  ज्ञान हेंच याचें स्वरूप आहे. अवान्ति कमम उपासना ध्यान इत्यावद सािें ज्ञानसहकािी म्हणनू 
मान्य, पिन्तु त्याचंी स्वतंत्र योग्यता नाहीं. वचत्तशुवद्धद्वािा ज्ञानोत्पवत्त होण्याला त्याचंी जेवढी उपयुक्तता 
तेवढीच त्याचंी योग्यता. ित्नच मोलाचें खिें, पण त्यासाठीं हचधी बाळगावी लागते. ित्नामुळें  ती हचधी हचधी 
िाहत नाहीं. तीवह ित्नमोलाची होते. त्यासािखें आहे हें. पयायानें सवम मागम मुक्कामाला पोंचववतात, पण 
ज्ञानमुखानेंच पोंचववतात. त्यामुळें  ज्ञानच सिळ व प्रत्यक्ष मागम म्हणावयाचा. प्रत्यक्ष समुद्राला गंगाच वमळते, 
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इति वतच्या उपनद्या वतला वमळतात म्हणून समुद्राला पोंचतात म्हणावयाचें. मार्णगतव्य मुक्काम एकच आहे. 
त्याला पोचववणािा मागमवह एकच आहे पण उपमागम अनेक असूं शकतील. या उपमागालावह गौिवानें मागम 
म्हटलें  जातें. गीतेंत एवढ्याचसाठीं कमम, ध्यान, भस्क्त यानंावह ज्ञानाबिोबि योग म्हटलें  आहे. या ठळक 
उपमागांवशवाय अवातंिही उपमागम दैवासुिसंपद् ववभाग-योग, श्रद्धात्रय ववभाग-योग गीतेनें प्रवतपावदले 
आहेत. अध्याय १३-१५ के्षत्रके्षत्रज्ञववभाग-योग, गुणत्रयववभाग-योग आवण पुरुषोत्तम-योग उफम  पुरुषत्रय-
ववभाग-योग हा ति प्रत्यक्षच ज्ञान-योग आहे. १८वा अध्याय उपसंहािाचा असला तिी तोवह वस्तुतः ज्ञान-
कमम-सुखावद-वत्रववध ववभाग-योगच आहे. सािाशं १३-१८ ही षडध्यायी ववभाग-योगात्मकच आहे. आवण 
ववभाग म्हणजे ज्ञान-प्रवक्रयाच आहे. या ववभागरूप ज्ञान-योगाला शवेटीं स्थान देऊन गीतेनें त्याचें 
वशिोमवणत्वच सूवचत केलें  आहे. त्यालाच शास्त्रवह म्हटलें  आहे. असा हा शास्त्रच म्हटलेला मागम म्हणजे 
ज्ञानमागम होय. आवण तोच एक मागम ह्या पदवीस पात्र आहे. 

 
३९८. नेय 

 
नेय म्हणजे मागानें न्यावयाचा मागमस्थ. जीव हा नेय आहे. कािण तो आपल्याला अपूणम समजत 

आहे आवण अपूणम म्हणून पूणाला गाठंण्यासाठीं धडपडत आहे. त्याची वनःशषे धडपड संपली कीं तो पूणाला 
पोंचला म्हणून समजावें. हें सािें जगत म्हणजे धडपडणािें आहे, गवतशील आहे. कािण तें अपूणम आहे. पूणम 
एक पिमात्मा आहे आवण म्हणून त्याला पोंचण्याची साऱ्या जगाची धडपड चालली आहे आवण त्याला 
पोंचेपयंत ती अशीच चालावयाची आहे. नदी समुद्रातं वमळेपयंत ती वाहतच िाहणाि. समुद्रातं प्रवाह नाहीं. 
एकाणमवातं प्रवाह नाहीं. 

 
पण पिमात्मा जि पूणम आहे ति त्याच्यापासून झालेले हें जग अपूणम कसें? तेवह पूणमच. त्या पूणम 

पिमात्म्याचा जो उदे्रक तो म्हणजे हें जग होय. ती पूणम पिमात्म्याची पविपूणमता आहे. पवमतीय भवूम वा 
जलाशयें जेव्हा ंकाठंोकाठं तुडंुब भरून जातात तेव्हाचं तीं पाझिाचं्या व झऱ्याचं्या रूपानें वाहंू लागतात. ही 
अपूणमता नसून पूणमतेचा उदे्रक होय. त्याप्रमाणें हें जग वह पिमात्म्याच्या पूणमतेचा उदे्रक होय, पविवाह होय. 
बीजातं कोंडलेली बैवजक शस्क्त जेव्हा ंबीजातं सामावनू िाहंू शकत नाहीं तेव्हा ं वतला हातपाय फुटतात. 
तींच मूलें  व दलें  होत. तसे पिमात्मगत अवनवाि पूणमतेला फुटलेले हातपाय म्हणजे हें जग होय. आवण 
हातपाय स्वस्थ बसण्यासाठीं नाहींत. ते कायम किीत िाहतात, खटपट किीत असतात, त्याचंी ती खटपट 
जेव्हा ंत्यानंा स्वानंद लाभतो तेव्हाचं ववश्रान्त होते. अशा प्रकािें पूणमतेंतून पूणमतेचा उदे्रक आवण उदे्रकातूंन 
पित पविपूणमतेचा मागोवा असा हा पूणाचा खेळ चालला आहे. 

 
३९९. नय 

 
“नयवत इवत नयः –नेता ।” जो नेतो तो नय म्हणजे नेता होय. माणसू बलैाला घिाकडे वा शतेाकडे 

घेऊन जातो तेव्हा ं माणूस हा बैलाचा नेता होतो. पिंतु इथें नय म्हणजे तसला नेता नाहीं. ति मुक्काम 
वाटसिाला चालायची पे्रिणा देऊन चालवीत असतो, आपल्याकडे नेत असतो, तसला तो नेता आहे. 
मागावरून मनुष्य जात असतो, त्याचे पाय चालत असतात, पण त्या पायानंा चालना गन्तव्य स्थान देत 
असतें. गन्तव्य नसेल ति मागमवह सापंडणाि नाहीं आवण पायानंा चालनावह वमळणाि नाहीं. गन्तव्याच्या 
अभावीं मागम अमागम आवण शस्क्त-अशस्क्त होऊन बसते. असें पावहलें  म्हणजे मार्णगतव्याची सत्ताच मागाला 
आवण मागमस्थाला जन्म देत असते, जीवन देत असते, कृताथम किीत असते असें वदसून येईल. सवम पाणी 
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समुद्राला वमळण्यासाठीं धडपडत असतें. तेंच आपला मागम शोधतें आवण तयाि किीत जातें. त्याचा मागम 
कोणीं आधीं आखूंन वदलेला वा तयाि करून ठेवलेला नाहीं. पण हें सवम तो समुद्रच किवनू घेत असतो. 
म्हणून सवम पाण्याचा तो नेता होय. त्याप्रमाणें सवांचें गन्तव्य असलेला तो पिमात्मा सवांना आपल्याकडे नेत 
आहे. चिाचि त्याच्याकडे खेंचलें  जात आहे. सवांचा ओढा त्याच्याच कडे आहे. जीवानंा भलें  हें न कळो, न 
सागंता ं येवो, पिंतु त्या सवांची गवत वतकडेच आहे. ज्ञानी वतकडेच चालला आहे. अज्ञानीवह वतकडेच 
ढकलला जात आहे. सवांची पविसमास्प्त त्यातंच व्हावयाची आहे. तो नय आहे आवण त्याच्या नीतींतून 
कोणीवह वगळला जावयाचा नाहीं. त्याला सवमच नेय आहेत. 

 
४००. अनय )अ-नय, अन्-अय) 

 
‘न ववद्यते नयः अस्य इवत अनयः ।’ य याला कोणी नय म्हणजे नेता नाहीं तो अनय होय. पिमात्माच 

सवांचा नेता, त्याला दुसिा कोणी नेता नाहीं म्हणून तो अनय म्हणावयाचा, ववनायक म्हणावयाचा. जो 
ववशषे नायक तो ववनायक, तसा जो ववगत नायक तो वह ववनायक. अनय हा असा ववनायक आहे. 
 

 
‘न नयः इवत अनयः I’ जो नय म्हणजे नेता नव्हे तो अनय, अनेता, पिमात्माच सवमरूप असल्यामुळें 

त्याच्या ठाईं नेय आवण नेता असा भेद किता ंयेत नाहीं. तत्र को नेयः को नेता एकत्व ंअनुपश्यतः? 
 
नादि ेकस्यणिंत् पापुं न िैंि सुकृतुं णिभुः । 
अज्ञानेनािृतुं ज्ञानुं तेन मुह्यन्तत जततिः ॥ 
न कतृथत्िुं न कमाणि लोकस्य सृजणत प्रभुः । 
न कमथलल–सुंयोगुं स्िभािस् तु प्रितथते ॥ 
 
बऱ्या-वाईट कमांची पिमात्मा पे्रिणा देत नाहीं वा त्याचंीं बिीं वाईट फळेंवह तो देत नाहीं. तीं 

स्वभावानुसाि होत असतात. ह्यामुळेंवह पिमात्मा हा अनय म्हणजे कुणाला कुठल्या कमाला वा कममफळाला 
नेणािा म्हणता ंयेत नाहीं. 

 
विील वववचेन ‘न नयः अ-नयः’ अशा तत पुरुष वा बहुव्रीवह पदाचें झालें . पिंतु सदि पद ‘न अयः 

अनयः’ असेंवह कस्ल्पणें शक्य आहे. अयः म्हणजे मागम, गवत. ती य याच्या ठाईं संभवत नाहीं तो अनयः. 
मागील नीवत (मागम) नेय नय पदानंीं अयन सुचववलें  आहे, गवत सूवचत केली आहे. इथें वतची असंभावना 
सुचववली आहे. पिमात्मा अगम्य आहे. तुम्ही त्याच्यातं प्रवशे करंू शकत नाहीं कािण प्रवशे किायचा म्हणजे 
त्याला आत्म-वभि कल्पायचें आवण तें ति असंभवनीय आहे. कािण तो पिमात्मा स्वतःच सवात्मभतू आहे. 
आपणच आपल्या ठाईं कसें प्रववष्ट व्हायचें? आपल्याच डोक्यावि आपण उडी मारून कसें उभें िहायचें? तें 
अशक्य म्हणून पिमात्मा हा अनय म्हणावयाचा, अगम्य म्हणावयाचा. 
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शतक पािंिें 
 

४०१. िीर 
 
वीि पद सहस्रातं तीनदा ंआलें  आहे. इथें तें आिंभींच आलेलें  आहे, तेव्हा स्वतंत्रपणेंच ववचाि केला 

पावहजे. शूि वीि पिाक्रमी अशी वत्रपदी प्रवसद्ध आहे. अथात वतन्ही वमळून एक पूणम ववचाि होतो. शूि म्हणजे 
वनभमय. कसल्याही वबकट प्रसंगानें न घाबिणािा. वीि म्हणजे अशा प्रसंगानें स्फूर्णत चढणािा, उत्साही, 
वजगीषु आवण पिाक्रमी म्हणजे आलेल्या संकटावि तुटून पडून त्याचा वनःपात किणािा, ‘देहं वा पातयावम 
कायं वा साधयावम’ अशा वनधािानें झुजंणािा आवण ववजयी होणािा. थोडक्यातं वनभमय वववजगीषु सवमहतजय 
म्हणजेच शूि, वीि, पिाक्रमी. मदमपणाची एकापेक्षा ं एक चढती पायिी आहे ही. (म्हणून त्याचंी अक्षिेंवह 
चढतीं आहेत–तीन, चाि, पाचं) उलट भ्याड, पुचाट, पळपुटा ही नामदीची चढती पायिी होय. शौयमवीयम हे 
आंतविक भाव होत. पिाक्रम त्याचंा दृश्य पविणाम होय. जीवन हेंच िणागंण आहे. त्यातं आपलें  कतमव्य 
वनभमयपणें, उत्साहानें आवण देहाची तमा न बाळगतां पाि पाडणें हाच शौयम-वीयम-पिाक्रम होय. गीतेचा हाच 
संदेश आहे :– 

 
क्लैब्युं मा स्म गमः पार्थ नैतत् त्िय्युपपद्यते । 
कु्षद्रुं हृदय-दौबथल्युं त्यक्त्िोणिि परुंतप ॥ 
णनर  िीयथ तूुं नको होऊुं  न शोभे हें मुळीं तुज । 
णभकार दुबळी िृणि सोडुनी ऊठ तूुं कसा ॥ 
 
पिमात्मा वीि आहे. तो आपलें  सृवष्टकमम आवण धममसंस्थापनेचें कतमव्य सोत्साह पाि पाडीत आहे. 

त्याचें वीयम, त्याचा मानवसक उत्साह आवण उद्यम या सवमतोन्तरूप ववश्विचनेवरून प्रकटच आहे. अधमावि 
ववजय हमळववण्याचा सत्याचा वनधाि आवण उत्साह कधीं कमी झाला आहे का? म्हणून पिमात्मा हा एक 
वीि होय. 

 
४०२. शन्क्तमताुं श्रेि 

 
वीि पदानंति लगेंच “शस्क्तमता ंश्रेि” हें पद आलें  आहे. तें पिाक्रमी या अथाचेंच समजावयाचें. 

वीयम हा मूलतः मानवसक वा आंतविक भाव आहे. य याच्या ठाईं मनोबल नाहीं तो फाि वळे वटकाव धरंू शकत 
नाहीं, मग त्याचें शािीविक बळ वकती का असेना? पण नुसतें मनोबळ पुिेसें नाहीं. त्याबिोबि शािीविक बळ 
वह पावहजे. तुम्हालंा लोककल्याणाची खूप हौस आहे, अपाि उत्साह आहे, पिंतु तुमचें शिीि जि पाप्याचें 
वपति असेल, शतजजमि असेल ति तुमच्या हातून काय होऊं शकेल? म्हणून दोन्ही बळें पावहजेत. सत्त्व वह 
पावहजे आवण शस्क्त वह पावहजे. दोन्ही वमळून िीइनफोसमड् काँक्रीट तयाि होतें, जें कायाचा केवढावह मोठा 
भाि सहज पेलंू शकतें. गाधंीजींजवळ मनोबळ व शिीिबळ दोन्ही होतीं म्हणून ते स्विाय याची चळवळ 
सुदीघम काळ चालवू ंव भगवत-कृपेनें यशस्वी करंू शकले. ग्रामस्विाय याच्या चळवळीला वह तेंच लागू आहे. 
पुिेसें मनोबळ म्हणजे सत्त्व वा वीयम नसतें आवण आवश्यक शािीविक काटकपणा नसता ति काय तेिा वषें 
अखंड पदयात्रा आवण ग्रामिाय याची चळवळ ववनोबानंा किता ंआली असती? हें जें भगवद् भक्ताचंें बळ, 
त्याच्या अनन्तपट बळ भगवतंाचें आहे. म्हणून तो ‘शस्क्तमता ंश्रेि’, सवम शस्क्तमंतातं विचढ म्हटला आहे. 
त्याच्या शस्क्तमते्तचें वनदशमन म्हणजे ही ववश्विचना होय. वतचें आकलन सुद्धा ं मानवबुद्धीला होऊं शकत 
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नाहीं. मग वतच्याशीं झुंज तो काय देणाि? तो वजतकें  वतचें आकलन कितो, वततका तो नम्र होतो. 
आत्यंवतक भक्तीनेंच त्याच्या आत्यंवतक शक्तीचें दशमन व्हायचें. 

 
४०३. धमथ 

 
धमम पदाची व्याख्या “धािणात धममः” अशी कितात मग य यानें ह्या सबधं ववश्वाला धािण केलें  आहे 

तो पिमात्मा धमम का ंन म्हटला जावा? जीव जगत आवण जगदीश्वि ही त्रयी प्रवसद्ध आहे. पकैीं जीव आवण 
जगत आम्ही पाहतों आहों. चेतनाचेतन असा त्याचंा ववभाग होईल. जीव चेतन, जगत अचेतन म्हणता ं
येईल. अचेतन स्वतःला जाणत नाहीं तें चेतनाचेंच भोग्य, चेतनाचेंच आवश्रत. आंधळयाला डोळसच 
मागमदशमन करंू शकतो, त्याचा साभंाळ करंू शकतो. म्हणून शवेटीं जगाचा आधाि चेतनच म्हणावें लागतें. 
नखलोमादींचा वनमाता आवण स्वामी चेतनच होऊं शकतो, केव्हा ंवह अचेतन नव्हे. अग्नीपासून वठणग्या तसे 
पिमात्म-तेजापासून जीवरूप चेतन स्फुहलग वह वनमाण होतात असें म्हणावयाचें. अग्नीपासून अस्ग्न वनमाण 
होतो, अनन्गीपासून नव्हे. सािाशं, हें सवम चेतनाचेतन ववश्व चेतन-मूलक आहे, चेतन-प्रधान आहे, हकबहुना 
चेतनमयच आहे. म्हणून वचन्मात्रमरू्णत पिमात्माच धमम होय. काकंीं या ववश्वाचा धािक तोच असूं शकतो, 
दुसिा कोणी वह नव्हे. जडवादी मानतात कीं य याला तुम्ही चेतन म्हणता ंतो वह जडाचाच एक ववकास आहे 
आवण म्हणून हें सािें ववश्व जड आहे. असें मानलें  म्हणजे मग “सव ं दुःखम् । सव ंअवनत्यम्” ची वसवद्ध 
झाली. कािण, आनंद हा चेतनाचा धमम आहे आवण चेतन हें ज्ञस्प्तस्वरूप सवम-ववलक्षण आहे. तें घवटत-
ववघवटत होणाऱ्या नश्वि ससंािाहून ववलक्षण असल्यामुळें  तें वनत्य आहे. अथात तें एकमात्र सत पद-वाच्य 
होय. म्हणून तें जें सत वचत आनंद-पदवाच्य तेंच धमम होय. त्यानेंच हें सवम ववश्व धािण केलेलें  आहे. त्याची 
सत्ता न स्वीकािणें म्हणजे ‘मी नाहीं’ म्हणण्यासािखें आहे. तो ‘वदतो व्याघात’ आहे. बौद्धाचंा वनि  बुद्धवाद 
तो हाच. 

 
४०४. धमथणिदुिम )धमथणिद् उिम) 

 
जगातं अनेक धमम म्हणजे कल्याणाचे मागम आहेत. त्याचं्यापैकीं एक वह य यानें जाणला तो धममववद् 

होय. 
 
एिुं बहुणिधा यज्ञा णितता ब्रह्मिो मुखे । 
कमथजान् णिणद्ध तान् सिान् एिुं ज्ञात्िा णिमोक्ष्यसे ॥ 
 
त्या सवांचें सामान्य लक्षण गीतेच्या विील श्लोकातं सावंगतलें  आहे. आवण तें हें कीं तो प्रत्येक धमम 

म्हणजे यज्ञ, ब्रह्माला उदे्दशून केलेला असतो आवण वक्रयारूप असतो. काय, वाक् आवण वचत्त हे तीन 
कममपथ आहेत. आवण या वतन्ही पंथानंीं ईश्विाला जोडणािे संभवनीय सवम योग वदेातं म्हणजे शास्त्रातं सागंून 
ठेवले आहेत. आता ंया असखं्य धमममागांत कोणता मागम उत्तम म्हणायचा? मुक्कामाला पोंचवणािा प्रत्येकच 
मागम आहे आवण य याला तो स्वभावतः प्राप्त झाला आहे, तोच त्याला उत्तम. जलचिाला जलमागम उत्तम, 
भचूिाला भमूागम उत्तम आवण नभििाला आकाशमागम उत्तम. जो वजथें उभा आहे वतथून त्याला मुक्कामाला 
नेणािा जो मागम तोच उत्तम म्हणावयाचा. आवण धममववदुत्तम म्हणजे अशा धमांच्या वते्त्यातं श्रेि कोण? जो 
चालू क्षणीं धमाचिण कितो तो. पण हा ति धममकता झाला, वते्ता नव्हे! नाहीं, जो कता तोच वते्ता 
म्हणावयाचा. ज्ञान आवण कमम वगेळें  नाहीं. साखि गोड कीं कडू हें जाणणें म्हणजेच चाखणें आवण चाखणें 
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म्हणजेच जाणणें. तद् वत. जो अमृत सोडून ववष वपतो तो अमृतवते्ता कसा म्हणावयाचा? जो अमृत वपतो 
तोच अमृतवते्ता म्हणावयाचा. तद् वत जो अधमम वजूमन धममच आचवितो तोच धममववद् म्हणावयाचा. आवण जो 
तो धमम चालू क्षणीं आचितो तो धममववदु्रत्तम म्हणावयाचा. धमम सावकाश आचिावयाचा नसतो. तो चालू क्षणीं 
आचिावयाचा असतो. कािण मृत्यु केव्हा ंगाठंील त्याचा नेम नाहीं. गेला क्षण हातातूंन वनसटला, पुढचा 
हातीं लागेल न लागेल. तेव्हा ं चालू क्षणच आपल्या हातचा आहे. हातचें सोडून पळत्याच्या पाठीमागें 
लागण्यातं शहाणपणा नाहीं. 

 
यो धु्रिाणि पणरत्यज्य अधु्रिुं पणरषेिते । 
धु्रिाणि तस्य नश्यन्तत अधु्रिुं नष्टमेि िं ॥ 
 
दोन वस्तु रुव आहेत. एक धमम आवण दुसिी चालू क्षण. त्याचंा जो योग साधतो तोच धममववदुत्तम. 

ध्येयभतू पिमात्मा हा सदैव स्वरूपस्स्थत असल्यामुळें  तो सहजच धममववदुत्तम झाला. 
 

४०५. िैकुण्ठ 
 
ववकुण्ठ पद दोन प्रकािें लावता ंयेईल (१) ‘ववगता कुण्ठा यस्य तत ववकुण्ठं पदम् ।’ (२) ‘ववशषेेण 

कुण्ठा यस्स्मन् तत ववकुण्ठं पदम् ।’ य याला कुण्ठाच नाहीं तें ववकुण्ठ अथवा य यातं भलतीच कुण्ठा आहे तें 
ववकुण्ठ. या ववकुण्ठ पदाचा जो भाव तो वैकुण्ठ अथवा “ववकुण्ठ एव वैकुण्ठः” असेंवह म्हणता ंयेईल. 

 
पिमात्मा सवमतन्त्र-स्वतन्त्र आहे. त्याला कुठेंच अटकाव नाहीं, कुण्ठा नाहीं. कािण अटकाव 

किायला दुसिें मुळीं काहंीं नाहींच. कुण्ठा म्हणजे मयादा आडकाठी, दुसिें काहंीं असेल तिच होणाि ना? 
वजथें अदै्वत आहे, हकबहुना ऐक्य आहे, वतथें कोण कोणाला मयादा घालणाि? म्हणून पिमात्मा हा वैकुण्ठ 
होय. 

 
पिमात्मा य याअथीं वैकुण्ठं आहे, पविपूणम मुक्त आहे. त्याअथीं त्याच्या ठाईं बन्धाला, कोणत्या वह 

प्रकािच्या मयादेला मुळीं वाव नाहीं. सवम गुण आवण गुणजन्य हा समस्त ससंाि कुण्ठास्वरूप आहे. तो सवम 
वववशष्ट आहे आवण पिमात्मा आहे वनि  ववशषे. त्यामुळें  त्याच्या ठाईं त्याला मतजाव आहे, वनिोध आहे, कुण्ठा 
आहे. गुण गुणाच्या ठाईं प्रवशे कितात, इंवद्रयें आवण ववषय एकमेकातं ये-जा कितात पिंतु त्याचंा प्रवशे 
आत्मतत्त्वातं होऊं शकत नाहीं. कािण तें केव्हावंह ववषयीभतू होऊं शकत नाहीं. तें स्वतःच ववषयी आहे. 

 
आकाश तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म आवण व्यापक आहे. त्यामुळें  तें सवमत्र आहे. पण त्यातं’ मात्र कशाचा वह 

प्रवशे होऊं शकत नाहीं म्हणून त्याला शनू्य म्हणतात. आत्मतत्त्व हें ति त्याहून वकती तिी सूक्ष्म आवण 
व्यापक. त्यातं आकाशतत्त्वाचा वह प्रवशे होऊं शकत नाहीं. कािण तें वनि  गुण आहे. आवण म्हणनू तें 
वैकुण्ठसंज्ञ होय. आकाश सगुण शब्दगुण. 

 
४०६. पुरुष 

 
‘वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः’ हा क्रम जणूं वनि  गुण सगुण साकाि भाव सुचवीत आहे, अदेह ववदेह आवण 

सदेह भाव सुचवीत आहे. पिमात्मा, आत्मा, जीवात्मा त्याचींच दुसिीं नामें. सशिीि तो जीवात्मा, शिीिमुक्त 
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तो आत्मा अथवा मुक्तात्मा आवण शिीिसंभवसंपकम ववदूि अथात केवलस्वरूप तो पिमात्मा म्हणावयाचा. इथें 
पुरुष पद आत्मवाचक म्हणजे मुक्तात्म-वाचक अथात अवधयज्ञ समजावयाचें आहे. नामदेवानें आपल्या एका 
अभगंातं या वतहींचा उल्लखे केला आहे तो असा : 

 
जीव ववठ्ठल, आत्मा ववठ्ठल, पिमात्मा ववठ्ठल ववठ्ठल. 

 
एक ववठ्ठलच जीव, आत्मा, पिमात्मा झाला आहे. वचत सते्तचाच हा सािा ववलास आहे. वचत सते्तचा 

उद् िेक म्हणजे हा सािा ससंाि-प्रवाह होय. कोणती वह गवत म्हटली म्हणजे ती आिोहाविोहात्मकच 
असावयाची. वचद्-ववलासातं वह तसा आिोहाविोह आहे. ब्रह्माचा अध्यात्म कमम अवधभतू हा अविोह होय. 
अवधदैव अवधयज्ञ आवण प्रयाणसाधना हा आिोह होय. गीतेच्या आठव्या अध्यायातं हा ववषय सकें्षपानें आला 
आहे. अक्षि ब्रह्मापासून स्वभाव, स्वभावापासून ववसगम आवण ववसगाची जगत व जीव अशीं वद्वरूप पविणवत 
म्हणजे हा संसाि होय. पढुें जीव उत क्रान्त होऊन मानव झाला आवण यज्ञ करून साधना करून साधक 
बनला–योगी बनला. तोच शवेटीं प्रयाण कालीन साधना करून देह आवण देहानु संसाि यातूंन पविमुक्त 
होऊन स्वरूपीं युक्त झाला म्हणजे आिोह संपला आवण एक अविोहािोह-चक्र पूणम झालें . 

 
यर्ा नद्यः स्यतदमानाः समुदे्र 
गच्छतत्यस्तुं नामरूपे णिहाय । 
तर्ा णिद्वान् नामरूपाद् णिमुक्तो 
ब्रह्माक्षरुं धाम णनजुं समेणत ॥ 
 
आवण हाच पुरुष होय. पुरुष शब्दाच्या अनेक व्युत्पवत्त वा वनरुस्क्त आहेत. ‘पुरुअसः = पुरुषः’ ही 

माझी भि होय. ‘इन्द्रो मायावभः पुरुरूप ईयते’ हें वदेवचन वतला अनुकूल आहे, आधाि आहे. तो नाना 
रूपानंीं नटला आहे म्हणून तो पुरुष. ‘सहस्रशीषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात” या प्रवसद्ध पुरुष सूक्तातं 
सहस्रपदानें पुरुत्वच प्रकटलेलें  आहे. म्हणून ‘पुरुः सः पुरुषः’ ही वनरुस्क्त यथास्स्थत होय. 

 
४०७. प्राि 

 
प्राणाचें चलनवलन हें जीवनाचें उप-लक्षण मानलें  जातें. म्हणून जीवाला प्राणी आवण प्राण्याला 

जीव म्हटलें  जातें. अथात देहधािी जीव तो प्राण म्हणावयाचा. वस्तुतः प्राण ही जीवनाची खूण आहे. प्रत्यक्ष 
जीव वगेळी वस्तु आहे. योगी प्राणवनिोध करून हृदयस्पदंन थाबंवनू िाहंू शकतो, ह्या वरून जीव व प्राण 
एक नव्हेत हें सहज समजण्यासािखें आहे. तथावप त्याचंें घवनि साहचयम आहेच. योगी काहंीं काळ 
प्राणवनिोध करून भलें  िाहो, पण तो कायमचा तसा िाहंू शकत नाहींच. वशवाय वनिोध म्हणजे अभाव 
नव्हेच. तें स्तंभन आहे. ज्ञातृतत्त्व आवण कतृमत्व हीं दोन्ही वमळून िाहतात. ज्ञातृतत्त्व आधािभतू आवण 
कतृमतत्त्व तदावश्रत असा बाह्यतः आम्ही ववभाग कितों इतकें च. ज्ञातृतत्त्व हें सदैव एकरूप िाहतें. कतृमतत्त्व 
कधीं उन्मीवलत कधीं वनमीवलत स्वभावानुसाि होत िाहतें. आवण त्यालाच आम्ही जीवन मिण वा उत्पवत्त 
प्रलय म्हणत असतों. ज्ञातृतत्त्व म्हणजे पुरुष आवण कतृमतत्त्व म्हणजे प्रकृवत होय. ज्ञातृतत्त्वाचा प्रवतवनवध 
जीव म्हटला जातो. प्रकृवततत्त्वाचा प्रवतवनवध प्राण. पण इथें ति पिमात्म्यालाच प्राण म्हणून संबोवधलें  आहे. 
त्याचें कािण अखेि प्राणाचें सािें चलनवलन आत्मसते्तच्याच अंकावि होत असतें हें होय. वतच्यातं कसलें  वह 
पविवतमन होत नाहीं. सवम पविवतमनाचंी ती साक्षी आहे. त्या सवम पविवतमनाचं्या उद् भव-स्स्थवत-प्रलयाचंी ती 
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आधाि भवूम आहे. आवण ह्यामुळें  एकच तत्त्व बोलायचें ति तें आत्मा म्हणावें लागेल. दोन तत्त्वें म्हणजे पुरुष 
आवण प्रकृवत अथवा जीव आवण प्राण. आवण अशा प्रकािें ह्या युक्तीनें हवें तसें तत्त्वसंख्यान पिस्पि-वविोध न 
येता ंकिणें शक्य होतें. ‘एक तत्त्व हवि, दै्वतनाम दुिीं । अदै्वत-कसुिी वविळा जाणे’ असें ज्ञानदेवानें म्हटलें  
आहे. ती अदै्वतकुसिीच सहस्र पिोपिीनें वशकववतें आहे. “जीव ववठ्ठल आत्मा ववठ्ठल पिमात्मा ववठ्ठल 
ववठ्ठल” गाणािा नामदेव एकतत्त्वच गात आहे. दै्वत न मोडता ंअदै्वताची ही कुसिी आहे. 

 
४०८. प्रािद 

 
प्राणदपद पूवी दोनदा ंयेऊन गेलें  आहे आवण पुढें एकदा ंयावयाचें आहे. असें हें पद सहस्रातं चािदा ं

आलें  आहे. तीन वठकाणीं तें प्राण पदाच्या जोडीनें आलें  आहे, हें लक्षातं घेता ं तें समानाथमकच मानलें  
पावहजे. पिमात्मा प्राणस्वरूप आहे, जीवरूप आहे, पण त्याच बिोबि तो त्या प्राणाचा स्वामी वह आहे. जो 
स्वामी, तोच दाता होऊं शकतो. य याच्या जवळ जें धन नाहीं तें तो देणाि कसा? याचा अथम असा झाला कीं 
तो पिमात्मा प्राणस्वरूप दान वह आहे आवण त्याचा दाता वह आहे. जगातं अवातंि दानें देणािे वह फािसे 
नाहींत, पण प्राणदान देणािा ति पिमेश्विावाचंून दुसिा कोणी नाहींच. म्हणून प्राण आवण प्राणद हीं पदें 
वािंवाि आलीं आहेत. भक्त भगवतंाचा हा अनन्य उपकाि सदैव स्मितात– “जेणें हा जीव वदला दान 
तयाचें किीन हचतन” असें ते तुकािामाप्रमाणे गात असतात. सहस्रातं वह त्यामुळेंच तें वािंवाि आलें  आहे. 

 
“प्राणन् यच्छवत ददावत इवत प्राणदः” अशा व्युत्पत्तीनें प्राणद पदाचें ववविण वि आलें  आहे. पण 

“प्राणान् द्यवत खण्डयवत” अशी वह त्याची दुसिी व्युत्पवत्त होऊं शकेल. भगवान् कालरूपानें सवांचे प्राण 
तोडून नेत असतो. जो श्वास घेतो तो टाकावा लागतो. जो टाकला तो पित येत नाहीं. अशा प्रकािें 
कालरूप भगवान् प्राण्याचें प्राण क्षणाक्षणाला तोडून घेत आहे. म्हणून वह तो प्राणद म्हणावयाचा. शवेटीं 
मिणसमयीं तो पचं वह प्राण तोडून नेतो म्हणून वह तो प्राणद म्हणावयाचा. 

 
दा म्हणजे तोडणें आवण देणें म्हणजे एकापासून घेऊन दुसऱ्याशीं जोडणें होय. हे दोन अथम 

वदसतात. पिस्पिववरुद्ध, पण वस्तुतः ती एकच वक्रया नाहीं का? एखादी वस्तु द्यायची म्हणजे कोणापासून 
तिी ती घ्यावी, दूि किावी लागते. अपादानाशीं संप्रदान जुडलें  आहे. दोन्ही वह दानेंच. दोन्ही वमळून 
पिमात्मा प्राणद आहे. आिंभीं प्राण देतो, शवेटीं घेतो, म्हणजे प्राणद. 

 
४०९. प्रिि 

 
प्र नु स्तुतौ पासून प्रणव शब्द साधला आहे. अथात प्रणव म्हणजे प्रकृष्ट स्तव, सवोत्तम स्तुवत. 

ॐकािालाच प्रणव म्हणतात. ॐ सवोत्तम स्तुवत कसा काय झाला? वदेच वस्तुतः पिमात्म्याची सवोत्तम 
स्तुवत होय. इति काव्येवतहास आवण गं्रथ लौवकक वाणी असल्यामुळें  त्यानंीं सुचववलेला अथम लौवककच 
म्हणावयाचा. पिंतु वदे अलौवकक आहेत, अपौरुषेय आहेत आवण म्हणनू पुरुषबवुद्धकृत भ्रमाला त्यातं 
अवकाश नाहीं. ही एक श्रद्धा आहे. पुरुष वकती वह शुद्ध झाला तिी तो वत्रगुणाचा पुतळा. वतथें पविपूणम 
वनि  दोषता संभवनीय नाहीं. म्हणून पौरुषेय उत्तम स्तुवत वह अपौरुषेय वाणीची बिोबिी करंू शकणाि नाहीं. 
पण अपौरुषेय वाणी वदे हे अपविवमत आहेत. ते कंठस्थ ठेवणें महाकवठण. त्यामुळें  त्याचंा पूणम अथम य यातं 
आहे आवण जें कंठस्थ किायला, लक्षातं ठेवायला अत्यंत सोपें आहे असें जें पद असेल तेंच सवोत्तम म्हटलें  
पावहजे. ॐ हें तसें पद आहे. तें एकाक्षि आहे. तो एकाक्षिी वदे आहे. लोक सप्तश्लोकी गीता, चतुःश्लोकी 
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भागवत, एकश्लोकी िामायण असे संके्षप कितात. पण एकाक्षि वदे याहून अवधक संके्षप तो कोणता असू ं
शकेल? इथें शकंि भगवान् वह साि−संके्षपातं हिले आहेत. त्यानंीं शतकोवट िामायणाचा सािसकें्षप “िाम” 
या द्व्याक्षिातं केला आहे. पण ऋषींनीं ति एकाक्षिातं सवम वदे गंुडाळले आहेत. आवण त्यामुळेंच तो प्रणव 
म्हणजे सवोत्तम स्तुवत म्हटला गेला. एक अमृतवबन्दु वह मत्याला अमि करंू शकतो. त्यासाठीं 
अमृतवसन्धूची आवश्यकता नाहीं. कािण अमृत वसन्धु त्याहून अवधक काहंींच करंू शकत नाहीं. मग त्याच्या 
ऐसपसैपणाची मातब्बिी ती काय िावहली? जें अनन्त वदे प्रवतपावदतात तेंच एकाक्षि ॐकाि सागंतो आवण 
पविपूणम सागंतो. म्हणनू ॐकाि ही सवोत्कृष्ट स्तुवत होय, प्रणव होय. ॐकािाचें हें लाघवच त्याचें प्रकृष्टत्व 
होय, त्याचें गौिव होय. 

 
४१०. पृरु् 

 
पृथु म्हणजे ववस्तीणम. स्थूलाहून सूक्ष्म हें ववस्तीणम असतें, पण स्थूल सूक्ष्म दोन्ही व्यक्तच होत. या 

व्यक्ताहून अव्यक्त हें ववस्तीणम होय. पण व्यक्त व अव्यक्त हीं दोन्ही सगुणच होत. त्याहून वनि  गुण हें 
ववस्तीणम होय. पण सगुण वनि  गुण हीं दोन्ही भावच होत. त्याहून अभाव हा ववस्तीणम होय. पण य याला या 
कोणत्याच एका कोटींत टाकता ंयेत नाहीं, तो जो भावाभाव-ववलक्षण भाव तोच पृथु म्हणावयाचा. कािण तो 
अवनि  वचनीय आहे. त्याला कोणत्या वह पदानें वववशष्ट किणें शक्य नाहीं, मयावदत किणें शक्य नाहीं. 
म्हणून जो आसीम वनि  मयाद तोच पिमात्मा पृथु म्हणावयाचा, भमूा म्हणावयाचा. य याला ववशषेण-वववशष्ट 
किता ंयेतें तें केवढें वह ववशाल असलें  तिी तें मयावदत झालें , अल्प झालें . पिमात्मा हा तसा नाहीं. तो भमूा 
आहे. पृथु आहे. केवलस्वरूपी आहे. 

 
पिमात्मा हा भावाभाव सवमच वजिवतो म्हणून जसा तो पृथु म्हटला तशी ही सवसंहा वह पृथ वी 

म्हटली आहे. ती सवमच प्राण्यानंा सुष्टानंा आवण दुष्टानंा समानपणें वाहते आहे, साहते आहे. म्हणजेच ती 
पृथ वी म्हणजे पृथु होय. वतच्याच सािखी जी आई ती वह आपल्या उच्चावच अपत्यानंा समान पाहते आवण 
साहते म्हणून ती वह पृथा वा पृथु होय. “जननी जन्मभवूमि स्वगादवप गिीयसी” असें जें िामचदं्रानें म्हटलें  तें 
त्याचं्या पृथुत्वामुळेंच होय. ह्या पृथुत्वाच्या कसोटीनें च भगवान् ववष्णु देवातं थोि ठिला आहे. त्यानें 
मानापमान समान लेखले म्हणून तो पृथु म्हणजे मोठा, विचढ ठिला. अमावनत्वावद महनीय गुण अंगीं 
असल्यामुळें  वनेपुत्र पृथु हा अन्वथमक झाला. तो भगवान् ववष्णूचा अवताि मानला गेला. पृथा म्हणजे कुन्ती 
ही आपल्या आवण आपल्या सवतीच्या पुत्रानंा समानभावानें वागवत होती. म्हणनू वतचें पृथा हें नाम अन्वथमक 
होय. अशा प्रकािें पृथु, पृथा आवण पथृ वी हे वतन्ही प्रवथत भाव त्या मूल ध्येय पृथु पिमात्म्याचेच होत, जे 
आम्हालंा वचन्त्य आवण अनुकिणीय आहेत. 

 
४११. णहरण्यगभथ 

 
“वहिण्यगभमः समवतमतागे्र भतूस्य जातः पवतिेक आसीत” अशा श्रवुत आहे. अथात वहिणगभम म्हणजे 

या भतूसृष्टीच्या आिंभीं ववष्णचू्या नावभकमलापासून उत्पि झालेला पद्मसंभव ब्रह्मा होय. तो भतूावद असून 
आवदभतू आहे. जसा सूयम हा सूयम वकिणाच्या आदौ झालेला असून मागाहून त्याच्या पासून सवम वकिण 
फाकंतात तद् वत. 
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ववश्वोत्पवत्त, म्हणजे या ग्रह-नक्षत्र-तािकापुंजाचंी उत्पवत्त, तेजोमेघापासून झाली आहे, असें 
आधुवनक ववज्ञान सागंतें. पौिावणक भाषेत तोच आवद तेजोमेघ वहिण्यगभम म्हटला आहे. त्या चतुि  मुख 
तेजोमेघानें चािी वदशासं अनंत लोकाचंी अनंत कोवट ब्रह्माडंाचंी वनर्णमवत केलेली आहे. तो जो आवद 
तेजोमेघ त्याच्या पोटातं सवम धातुमय य वलद् िस भिला असून त्यालाच वहिण्य म्हटलें  आहे. आज आपण 
सुवणाला वहिण्य म्हणतों. पिंतु वहिण्यगभांत गभमरूपानें िावहलेलें  जें वहिण्य आहे तें भौवतक सुवणम नसून तें 
सवमधातुमलू जगदुपादानभतू वचद् धातुरूप होय. अचेतनापासून हें ववश्व वनमाण होऊं शकत नसल्यामुळें 
जगदुपादान आवण वनवमत्त चेतनच मानावें लागतें. आवण त्यालाच इथें वहिण्य म्हटलें . त्याच वचद् वहिण्याचे 
हे ववश्वरूप नाना अलंकाि घडले आहेत. यालाच अनुलक्षनू ज्ञानदेवानें म्हटलें  आहे. “ववश्वालंकािाचे 
ववसुिे । जऱ्ही आहावत नाना आकािें । तऱ्ही घवडले एकें वच भागंािें । पिब्रह्में ॥” हें सवम ववश्व वहिण्यमय आहे, 
वचन्मय आहे. आवण हें वहिण्मय ववश्व य याचा गभम होय तो पिमात्मा वहिण्यगभम म्हणावयाचा. तो मृद्गभम 
नाहीं, ति वहिण्यगभम आहे वचन्मय आहे. हें वहिण्य य याला लाभलें , सवमत्रोपलब्ध झालें , त्याहून अवधक 
श्रीमंत कोण? यालाच अनुलक्षून िामदासानंीं संतानंा श्रीमतं म्हटलें  आहे – ‘ऐसे जे सतं श्रीमतं………………’ 

 
४१२. शिुघन 

 
जीव देहावभमानामुळें  इतिाहून आपल्याला वगेळा मानतो आवण इतिाशंीं असूया स्पधा वविोध वैि 

कितो. अथात अज्ञानजन्य मोहामुळें  जीव ‘मी माझा’ ‘तंू तुझा’ अशी कल्पना करून आसस्क्त आवण वैि 
किीत असतो. याचेंच पयमवसान वैयस्क्तक पाविवाविक सामावजक आवण िाष्रीय व आन्तििाष्रीय वैमनस्य 
वविोध ववग्रह आवण युद्ध महायुद्ध व जागवतक युद्ध यातं होत असतें. याचा अथम हा झाला कीं शत्रु म्हणनू 
वस्तुतः कोणीच नाहीं. आपलें  अज्ञानच आपलें  शत्रुत्व किीत आहे. हें शत्रुत्व जो घालववतो तोच वस्तुतः 
शत्रुघ्न आहे. अथात केवळ एक आत्मज्ञान च शत्रुघ्न आहे. तेंच अज्ञान आवण तज्जन्य आसस्क्त व वैि याचंा 
नायनाट कितें. पिमात्म्याहून अवधक ज्ञानी दुसिा कोण असूं शकेल? स्वयमेव ज्ञानाहून अवधक ज्ञान कुठें 
असणाि? म्हणून पिमात्मा हा शत्रुघ्न ठीकच म्हटला आहे. त्याची ही जगद् िचना म्हणजे जीवानंा ज्ञान 
वशकववण्याची शाळाच आहे. डोळस आवण आधंळे दोन प्रकािचे लोक जगातं आहेत. डोळस मागम कोणता 
अमागम कोणता हें पाहून अमागम टाळून मागानें चालतात आवण यथासमय मुक्कामाला पोंचतात. आधंळे 
मागामागमज्ञान िाखीत नाहींत आवण एक ति ते डोळसाचं्या आश्रयानें मुक्काम गाठंतात अथवा आड-वाटेला 
जाऊन ठेचा खात, चुकत सुधित, मुक्कामाला पोंचतात. अथात “ठेचा खाऊन त्यानंा ज्ञानदृवष्ट येते आवण ते 
वाटेस लागतात. आवण माणसू एकदा ंवाटेस लागला म्हणजे तो आज ना उद्या ंमुक्कामास पोंचलाच म्हणनू 
समजा. शास्त्र हा मागम आहे, शास्त्रद्रोह अमागम. ज्ञानी डोळस होत. श्रद्धावतं नम्र भक्त होत. आवण जे ज्ञानी वह 
नाहींत आवण भक्त वह नाहींत ते अज्ञानी व अभक्त जीव किंटे होत. आपले आपण वैिी होत. सवात्मक 
पिमात्म्याला शत्रचु नाहीं. मग तो शत्रूघ्न कसा होणाि? पिंतु तिी वह तो शत्रघु्न म्हटला आहे. कािण जो 
सवांचा शत्रु तो मोहच त्याचा वह शत्रु म्हटला जाईल आवण त्याला तो आपल्या सहज ज्ञानामुळें  ठाि कितो 
म्हणूनच तो शत्रुघ्न म्हणावयाचा. 

 
४१३. व्याप्त 

 
व्याप्त म्हणजे कािणरूपानें सवम ववश्वातं व्यापक असणािा. अथवा कायमरूपानें ववस्तािलेला, 

व्याप्य. कतमवि वा कममवण दोन्ही प्रकािें तो लावता ंयेईल. कायात्मना तो व्याप्य आहे, कािणात्मना व्यापक 
आहे. आवण असें असून तो अनेक नाहीं, एकच आहे कनक-कुण्डलवत. जगाकडे कायमदृष्टीनें पावहल्यास 
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जगातं नामरूपात्मक नानात्व वदसून पडतें. पिंतु कािण दृष्टीनें पावहल्यास सवमत्र एकच एक वचद् वस्तु 
डोळयातं भिते. या दोन दृष्टींनाच पल्लवग्राही दृवष्ट आवण मूलग्राही दृवष्ट म्हणतात. “तत सृष्ट  वा तदेव 
अनुप्राववशत” या श्रुतींत पिमात्मा सृष्टींत अनुप्रववष्ट म्हणजे सहप्रववष्ट असल्याचें म्हटलें  आहे. त्यातं त्याची 
कायमकािणवत व्याप्यव्यापकताच व्यक्त केली आहे. वस्तुतः कायम आवण कािण आवण त्याचं्यातंील 
कायमकािणरूप संबधं कल्पनामात्रच आहे. वजथें एकत्व आहे वतथें भेदाला वाव कुठला? आवण त्या भेदातंील 
संबंधाला तिी वाव कुठून असणाि? आकाशातं अभ्र येतात. त्याचें नाना आकाि होतात. पे्रक्षक त्यानंा नाना 
नामें देतात. वस्तुतः अभ्रावाचंून वतथें दुसिें काहंींच नसतें. वतथें अभ्र-हसहानें अभ्र-गजाला पळववलें  वा ठाि 
केलें  तिी त्यातं हन्तृ-हत-हननावद कल्पनामात्र होत. ‘गजोऽवप वमर्थया पलायनमवप वमर्थया’ तद् वत हा 
सृवष्ट-व्यापाि असल्यामुळें  कायमकािण आवण त्यातंील संबंध सवमच वनि  मूल आहे. आहे केवल केवलता. 
म्हणूनच म्हटलें  आहे गीतेंत− 

 
मया ततणमदुं सिं जगद् अव्यक्तमूर्ततना । 
मत्स्र्ाणन सिथभूताणन न िंाहुं तेष्ििन्स्र्तः ॥ 
न िं मत्स्र्ाणन भूताणन पश्य मे योगमैश्वरम्  । 
भूतभृन् न िं भूतस्र्ो ममात्मा भूतभािनः ॥ 
 

४१४. िायु 
 
सहस्रातं पिमात्म्याला वािंवाि प्राण म्हणनू संबोवधलें  आहे. इथें त्याला वायु म्हटलें  आहे. दोहोंत 

काय ववशषे? ववशषे हाच कीं प्राण नासाभ् यन्तिचािी आहे, ति वायु सवमत्रग महान् आहे. तो 
ववश्वान्तिालसचंािी आहे. आपण झोपलों तिी प्राण झोपत नाहीं तो जागता िाहतो पहािेकऱ्याप्रमाणें. त्याचा 
देहाच्या द्वािातं पहािा चालू असतो, त्याचें चंक्रमण सुरू असतें. तसा हा वायु जग वनिेष्ट असलें  तिी त्याची 
चेष्टा, हालचाल, सुरूच असते. प्राण य या नाड्यानंीं म्हणजे नाल्यानंीं वाहतो त्या इडा हपगला प्राणवावहनी 
नाकपुड्या आलटून पालटून वाहत असतात. तसा वायु वह कधीं दवक्षण रुवावरून ति कधीं उत्ति रुवाकडून 
वाहत असतो. तसाच तो कधीं प्राणापान जसे आंतबाहेि ये जा किीत असतात तसा हा वायु वह 
दयाबंदिातूंन वाहत असतो. या जागवतक प्राणापानालाच उदे्दशून वदेातं म्हटलें  आहे, “द्वौ वातौ वातः 
आसमुद्रात आपिावतः”. एक वायुलहिी बाहेरून आंत जाते, दुसिी आतूंन बाहेि येते. असे हे दोन वायु-
प्रवाह म्हणजे जगाचे प्राणापानच होत. प्राण्याच्या अधीन प्राण असतात. प्राणी जीवात्मा लोकातंिाला गेला 
म्हणजे प्राण वह त्याच्या बिोबि जातात आवण प्राण्याचा देह वनष्प्राण होतो. तसा हा जगदायु वायु वह 
पिमात्म्याच्या अधीन आहे. पण तो पिमात्मा आम्हालंा कुठें वदसतो आहे? त्याची खूण हा वायु तेवढा आम्हीं 
पाहतों. त्याचें अचाट सामर्थयम आम्हीं अनुभवतों. आवण म्हणून त्याच्याच नावानें आम्ही त्या पिमात्म्याला 
ओळखतों. संबोधतों. जो अनाम त्याचें नाम, जो अरूप त्याचें रूप, जो अगुण त्याचे गुण आवण जो अकमा 
त्याचें कमम आम्ही गात असतों. 

 
४१५. अधोक्षज 

 
मनुष्याला जें ज्ञान होतें तें सािें इस्न्द्रयज म्हटलें  पावहजे. मनुष्य कल्पना कितो त्याचा वह आधाि 

इस्न्द्रयद्वािा पचं ववषयाचंा त्यानें पूवीं घेतलेला आस्वादच असतो. तो जगातं िाहतो त्यावरून तो स्वगावद 
लोकाचंी कल्पना कितो. इथल्या वावटकेवरून स्वगीय नंदनवनाची कल्पना कितो. इथल्या गायनावरून 
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स्वगीय गन्धवालापाची कल्पना कितो. इथल्या षड् िसावरून स्वगीय अमृताची कल्पना कितो. इथल्या 
स्त्रीसुखावरून स्वगीय अप्सिाचं्या सहवासाची कल्पना कितो. इथल्या जिा-मृत्यूवरून स्वगीय अजि अमृत 
जीवनाची कल्पना कितो. सािाशं, त्याचें सवमववध ज्ञान इस्न्द्रयजन्यच म्हणावें लागतें. पिंतु पिमात्मा हा या 
इंवद्रयजन्य ज्ञानाच्या कक्षेंत येणािा नाहीं. जें काहंीं तुम्ही पहाल कल्पाल त्या सवाहून तो वगेळा आहे. आवण 
हा वगेळेपणा दाखववण्यासाठीं त्याला अतीस्न्द्रय म्हणावें लागतें. मनुष्य व त्याचें ज्ञान इंवद्रयानंीं इतकें  काहंीं 
गंुडाळलेलें  आहे कीं इस्न्द्रय आवण अतीस्न्द्रय दोहोंची ववभाजक िेखा इस्न्द्रयेंच होतात. आवण म्हणून त्या 
पिमात्म्याचा इस्न्द्रयाशंीं दुरून वह संबधं नसतानंा त्याला अतीस्न्द्रय वा अधोक्षज म्हणावें लागतें. अधोक्षज 
म्हणजे इस्न्द्रयें अंति  मुख केलीं, बंद केलीं वा उपडीं घातलीं असता ं मनुष्याला अन्ति  यामीं येणािा जो 
वनर्णवषय स्वानुभव तो. तेंच पिमात्म्याचें स्वरूप होय. तें अमक्यासािखें आहे असें म्हणताचं येत नाहीं. कािण 
तें जें अमकें  तें इस्न्द्रयगोचि आहे. त्याला आहे नाहीं वह म्हणता ंयेत नाहीं. कािण आहे नाहींच्या आमच्या 
कल्पना वह इस्न्द्रयजन्यच आहेत. जें इस्न्द्रयजन्य नाहीं, इस्न्द्रयजन्य- कल्पनादुष्ट नाहीं असें काहंींच नाहीं. 
म्हणून त्याला नेवत नेवत च म्हणावें लागतें. तें असें वह नाहीं आवण तसें वह नाहीं. तुम्ही कोणता वह 
वक्रयाकािकवान् शब्द वापिा. तो सवम वतथें लटका पडतो. म्हणूनच िामदासानंीं “कळे ना कळे ना कळेना 
कळेना ।” असें म्हणून हात टेकले आहेत. नव्हे, माथें टेकलें  आहे. 

 
४१६. ऋतु 

 
“ऋतुः सुदशमनः कालः” हा सबंध चिण एक संपूणम काल-कल्पना माडंीत आहे. काल ही एक 

अव्यक्त आवण अवचन्त्य अशी वस्तु आहे. पण वतचें अवाचीन रूप म्हणजे कल्प, युग, मन्वन्ति, िाजशक 
इत्यावद कालखंड; संवत सि ऋतु मास पक्ष अहोिात्र इत्यावद कालावयव आवण प्रहि, घवटका, पल, क्षण, 
लव, वनमेष इत्यावद कालाशं हे मात्र व्यक्त आवण वचन्त्य आहेत. कालाचा ववचाि याचं्याच आश्रयानें किावा 
लागतो. ह्याचंीं प्रवतवनवधभतू ऋतु आवण सुदशमन म्हणजे संवत्सि हीं पदें इथें आलीं आहेत. युग, कल्प हे 
कालखंड फाि मोठे म्हणनू कल्पनेच्या कक्षेंत धिता ंयेत नाहींत, तसे लववनमेष हे अवत सूक्ष्म म्हणून ते वह 
बुद्धीच्या वचमटींत धिता ं येत नाहींत. पण ऋतु आवण ऋतुचक्रस्वरूप संवत सि मात्र सहज लक्षातं येणािे 
आहेत. ऋतूच्या पालटानें सृष्टींत स्पष्ट फिक वदसून येतो. वशवशिऋतंूत वनिावज सवम साज टाकून 
वनिाभिण होते. ति वसंतातं ती नटते सवाभिण-भवूषत होते. ग्रीष्मातं सवम सवृष्ट तप्त आवण वषाऋतंूत तृप्त 
होते. भवूम जीवनिसानें सतृंप्त होते, नद नदी वापी कूप तडाग तुडंुब भरून जातात. शिद् ऋतंुत सवम सृवष्ट 
प्रसि होते, संपि होते. मेघाडंबि जाऊन आकाश स्वच्छ होते, जलें  स्वच्छ होतात, कमलें  फुलतात, शतेें 
खुलतात. हेमंतातं शतेातंील सोने घिातं येतें, घिें भितात धनधान्यानें दुधातुपानें; वहिव्या चाऱ्यानें व गाि 
वाऱ्यानें वद्वपाद आवण चतुष्पाद हृष्टपुष्ट होतात. अशा प्रकािें ऋतूमुळें  म्हणजेच क्रवमक वनयवमत 
पविवतमनामुळें  सवमत्र ‘शास्न्तः पुवष्टस् तुवष्टः’ होते. म्हणून पिमात्मा हा ऋतु होय. 

 
ऋच्छवत इवत ऋतुः । ऋत आवण ऋतु ऋधातूपासूनच आलेले शब्द आहेत आवण दोहोंचा अथम समान 

आहे. ऋत म्हणजे अचूक पविणाम. अथात वनयम. ऋतु वह अचूक येतो. त्यातं अंति पडत नाहीं. पिमात्मा 
हा अचूक फलदाता आहे. म्हणून ऋतु होय. फल अचूक पण यथाकाल देतो तो. म्हणनू वह तो ऋतु होय. 
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४१७. सुदशथन 
 
सुदशमन म्हणजे य याचें दशमन शुभ आहे तो पिमात्मा. य याच्या दशमनानें समस्त पापताप नाहींसे 

होतात तोच सुदशमन म्हणावयाचा. मनुष्य अनेक पापें कितो आवण पविणामीं ताप पावतो याचें कािण त्याला 
शाश्वत आवण अशाश्वत याचंा वववके नसतो हें आहे. तो या सासंाविक भोग्यजातास शाश्वत समजून त्याच्या 
लाभासाठीं वाटेल तें पाप कितो. हें भोग्यजात केवळ अशाश्वतच नाहीं, ति दुःखरूप वह आहे. आिंभीं तें 
अमृतासािखें आवण पविणामीं ववषासािखें आहे. पण जीवाला इतका पोंच नसतो इतकी दीघमदृवष्ट नसते. 
त्यामुळें  तो मोहाला बवळ पडतो. भोग्यजाताचें हें अशाश्वतत्व दुःखरूपत्व जि कळलें  आवण वळलें  ति जीव 
पापप्रवृत्त होणाि नाहीं. कालरूप भगवान् जीवानंा त्याचंें आयुष्य बळ रुवच क्षणाक्षणानें क्षीण करून हा बोध 
देत असतो. काळाच्याच योगें भोग्यजाताची क्षणभगुंिता आवण दुःखपविणावमता वह अनुभवाला येत असते. 
ज्ञानी वजह वपे्रमाणे ससंािाची कटुता क्षणातं समजून उमजतात आवण वनवृत्त होतात. अज्ञानी जीवानंा जन्म 
ते जन्म चाटू प्रमाणें संसािातं बुडून िाहून वह त्याची कटुता कळत नाहीं. सपमदष्टाला जसा हनबाचा पाला 
गोड वाटतो तसा त्यानंा हा संसाि गोडच वाटत िाहतो. आवण म्हणनू सुदशमन-चक्रातं ते भिडले जातात. 
ज्ञान्यानंा सुदशमन संसािापासून बचावतें ति अज्ञान्यानंा तें भिडतें. ववश्वरूप भगवान् म्हणतात– 
‘कालोऽस्स्म लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहतुमवमह प्रवृत्तः’ या कालात्मा ववश्वरूपाच्या हातातंील 
सुदशमनचक्र म्हणजे संवत सिचक्र होय. या संवत सिरूप चक्राचा वषममान हा बधुला होय, अयनें त्याचे दोन 
बंध होत. बािा मासाचें चोवीस पक्ष त्याचे आिे होत. सहा ऋतु त्याचीं पाठीं होत. आवण काल हीच त्याची 
वाट वा नेवम होय. हें चक्र भगवतंाच्या हातातं अववित घुमत आहे आवण जीवाचंा यथाकमम यथाश्रतु फलोदय 
होत आहे. आत्मसते्तच्याच आधािें हा स्थलकालात्मक सृवष्टप्रपचं घडत मोडत असल्यामुळें  भगवतंाच्या 
हातातं तत्प्रतीक शखंचक्रें  वदलीं आहेत. संवत्सिात्मक ऋतुचक्र वह सुदशमनच होय. त्याला जो अनुसरून 
वागेल, जो ऋतुचया पाळील, त्याला तें सुदशमन होईल, सुख दाखवील. मग तो वैवदक ऋषींच्या वाणींत 
म्हणेल “वसन्त इत नु िन्त्यो ग्रीष्म इत नु िन्त्यः । वषाण्यनु शिद् हेमन्तः वशवशि इत नु िन्त्येः ॥” सवम काळ 
िमणीय आहेत. सुखद आहेत. 

 
४१८. काल 

 
“कालः कलयता ंअस्स्म” काळ हा सवांची मोजणी, गणवत किणािा आहे. वकती वकती ब्रह्मा ववष्ण ु

महेश होऊन गेले या गणवत काळाजवळ आहे. अथात काळ हा अनन्त आहे. या सान्त सृष्टीचा तो शषे आहे, 
अवशषे आहे. सवम नाहींसे झाले तिी तो नाहींसा होत नाहीं. तो वशल्लक िाहतो. शषे िाहतो. अथात शषे 
आवण अनन्त हीं ह्या काळाचींच नामें होत. हा काल पिमेश्विाची प्रकृवत होय. माणसू जसा आपलाच हात 
उशाला घेऊन झोपतो तसा पिमात्मा आपल्या कालशक्तीच्या शय्येवि पहुडलेला आहे. तो आपल्या 
प्रकृतीला संगें घेऊन स्वस्थ सुखानुभव किीत आहे. काल ही पिमात्म्याची प्रकृवत आहे म्हणजे पिमात्मा 
आवण तो अवभि आहेत. काल अनन्त, वदक् अनन्त, वचत अनन्त, अशीं अनन्तें अनन्त कस्ल्पलीं आपल्या 
आकलनासाठीं तिी तीं वस्तुतः सवम एकमयच होत. कािण अनन्त ही वस्तु सवमव्यापक हकबहुना सवात्मकच 
म्हटली पावहजे. वतथें दुसऱ्याला अवकाशच नाहीं. स्वभावतःच ती अवद्वतीय वस्तु आहे. म्हणनू ववश्वातं 
सवमतोऽनन्तरूप एक पिमात्मवस्तुच आहे. ‘नेह नानास्स्त हकचन’ इथें वगेळें  दुसिें काहंीं नाहीं. मग ह्या 
एकालाच आम्ही कालकल्पना करून काल म्हणतो, वदग् देशकल्पना करून वदक् म्हणतों, वस्तुकल्पना 
करून आत्मा म्हणतों ह्या वत्रपविमाणानंीं िवहत अशी एकवह वस्तु तुम्हालंा दाखववता ं हकवा कस्ल्पता ंतिी 
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येईल का? सुतिाम् नाहीं. म्हणून ह्या वत्रधा कस्ल्पत एकालाच सहस्रनामानंीं, नव्हे सहस्राववध नामानंीं, 
पुकािलें  जातें यथारुवच यथावसि. 

 
४१९. परमेिी 

 
पिमे वतिवत इवत पिमेिी । जो सवोत्तम पदीं वविाजमान आहे तो पिमात्मा पिमेिी होय. वास्तववक 

पिमेि असें रूप व्हायला पावहजे. पिंतु नािी कोणत्या रूपावि भाळेल त्याचा नेम नाहीं. वाणीनें पिमेि 
ऐवजीं इिन्त पिमेिी रूपच पसंत केलें  आहे. आवण स्वयंविवधू-वपत्याप्रमाणें वैयाकिणाला विप्रयोगशिण 
व्हावें लागलें  आहे. पिमेिी प्रमाणें जगजेठी हें मिाठी पद वह इिन्तच आहे. तें वस्तुतः जगज य येि पासून 
आलेलें  आहे. या दोन्ही पदाचंा उल्लखे नामदेवानें आपल्या एका सुंदि अभगंातं एकत्र केला आहे− “गंगा 
वामागुंिीं, नाभी पिमेिी, सवखये जगजेठी देवखयेला” इथें पिमेिी पद ब्रह्मदेवाच्या अथानें आलें  आहे. 
भतूमात्राच्या दृष्टीनें तो प्रजानाथ उघडच पिम म्हणजे सवोच्च पदीं वविाजमान आहे. पिंतु ते पद काहंीं 
सवोत्तम पद, पिम पद नव्हे. कािण “आब्रह्मभवुनाल  लोकाः पुनिावर्णतनोऽजुमन” थेट ब्रह्मलोकापासून 
खालपयंतचे झाडून सािे लोक जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यातं सापंडलेले आहेत. अथात तें अवचिंजीव पद उत्तम 
नव्हे. उत्तम पद तें होय, वजथें गेलें  असता ंपुनिावतमन नाहीं. “यद् गत्वा न वनवतमन्ते तद् धाम पिमं मम” 
अथात आत्मलोक हाच सवोत्तम लोक होय. वतथें पिमात्मा वविाजमान आहे. म्हणून तो पिमेिी. 
भिू  लोकापासून वि आवण खालीं लोककल्पना केली आहे. प्रथम वि विच्या भवूमकाचंी कल्पना केली ती भिू 
भवुि  स्वि  महि  जनस् तपस् आवण सत्यम् अशी सप्तलोकात्मक आहे. ही सप्तलोककल्पना योगािोहाच्या 
सप्त भवूमका होत. ह्या जशा योगाच्या पायऱ्या कस्ल्पल्या तशा भोगाच्या वह कस्ल्पल्या आवण त्यानंा तल 
अतल ववतल तलातल िसातल आवण महातल वा पाताल अशा संज्ञा वदल्या. योगाच्या भवूमका आहेत. 
भोगाचीं तलें  आहेत. भवूमकावंि आिोहण आहे. तलातं अधोगवत आहे. चढत चढत माणसू वशखिाला 
पोंचतो. बुडत बुडत तो िसातलाला महातलाला जातो. िस, कावमनी आवण काचंन हें आहे भोगाचें वत्रववध 
साि. त्या ववषयीं पिम लोभतो तो भोगी. भोगी म्हणजे साप असा वह एक अथम आहे. आवण तो साप िाहतो 
वबळातं म्हणून उत्तिोत्ति अवधक लंपटतेची जी सप्तधा पविकल्पना ती म्हणजे तलावद अधोलोकाचंी कल्पना 
होय. पातालातं, म्हणजे भोग्याचं्या पिम लोकातं, अमृताचीं कंुडें, नागकन्या आवण ित्नाचं्या िावश आहेत. 
अशी ही लोककल्पना ऊध्वममुख आवण अधोमुख पसरून चतुदमश झाली आहे. आत्मसत्ता सवाधाि आवण 
सवातीत आहे. तीच पिमेिी. 

 
४२०. पणरग्रह 

 
पवितो गृह णावत इवत पविग्रहः । जो चोहों बाजूनें जीवाला आवण जगताला वढूेन आहे तो पिमात्मा 

पविग्रह होय. या जीवजगताचं्या जन्मापूवीं आवण ह्याचं्या मिणानंति जो अनावद आवण अनन्त पिमात्मा 
द्रष्टसृ्वरूप, वनिन्त अवस्स्थत आहे तोच पविग्रह होय. 

 
बहूणन मे व्यतीताणन जतमाणन ति िंाजुथन । 
तातयहुं िेद सिाणि न त्िुं िेत्र् परुंतप ॥ 
िेदाहुं समतीताणन ितथमानाणन िंाजुथन । 
भणिष्याणि िं भूताणन माुं तु िेद न कश्चन ॥ 
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या गीतावचनातं पिमात्म्याची पविग्रहता सवमज्ञताच वर्णणली आहे. गृह णावत इवत ग्रहः । जो धितो, 
झपाटतो तो ग्रह होय. पिंतु हा ग्रह म्हणजे झपाटणािा भतूयोवन जीव कोणाला तिी केव्हा ंतिी झपाटतो. 
आवण त्या झपाटण्यातं वा झडपणींत मग जीव ताळयावि िाहत नाहीं. स्वतंत्र िाहत नाहीं. तो त्या ग्रहाच्या 
लहिीप्रमाणें वागत असतो, ग्रह-पितंत्र असतो. हें जीवजगत वह तसें पिमात्म्याच्या सते्तनें पवितः म्हणजे 
सवमतो पवि झपाटलें  आहे. आवण कायमचें झपाटलें  आहे, तो नाचवील तसें नाचत आहे. सवमस्वीं पितंत्र 
आहे. म्हणून तो पिमात्मा पविग्रह म्हणावयाचा. ‘पवितः गृह्यते इवत वा पविग्रहः ’ । अथवा वजकडे पहावें 
वतकडे आढळणािा, चोहों बाजूला जो हा पसिला आहे, तो पसािा म्हणजे पविग्रह होय. हा सगळा ववश्वाचा 
ववस्ताि म्हणजे पिमात्म्याचंा पसािाच होय. पिमात्म्याचा ववग्रह म्हणजे मूर्णत आम्हालंा वदसत नाहीं. पण हा 
पविग्रह म्हणजे प्रपंच आम्हालंा सवमत्र वदसत आहे. तोच पिमात्मा आहे. तोच त्याचा ववग्रह आहे. पृर्थवी त्याचें 
पादपीठ आहे. स्वगम त्याचें मस्तक आहे. चंद्रसूयम डोळे आहेत. वायु त्याचा श्वास आहे. वदशा त्याच्या भजुा 
आहेत. अन्तिाल त्याचें धड आहे. असा हा पिमात्मा पविग्रह रूप पसिला आहे. त्याची संपूणममूर्णत अनन्त 
आवण ववश्वतोमुख असल्यामुळें  आम्ही सामग्र्यानें पाहंू शकत नाहीं. तथावप जें जें वदसतें तें सािें त्याचेंच रूप 
आहे. तीं त्याचींच अंगोपागंें आहेत. 

 
४२१. उग्र 

 
अजुमन ववश्वरूपाला पाहून म्हणतो– “आख्यावह मे को भवान् उग्ररूपः” पिमात्म्याचें जें वनि  गुण रूप 

आहे तें अहचत्य आहे. त्याचा कालतः, देशतः आवण वस्तुतः ववस्ताि अहचत्य आहे. मग अवणमनीय म्हणनू 
काय म्हणायचें? तथावप माणसाला आकलन होण्यासाठीं तो अहचत्याचें हचतन आवण अवणमनीयाचें वणमन 
करंू जातो. आवण तेंच खिोखि उग्र आहे, भयावह आहे. माणसाला गोंधळातं टाकून देणािें आहे. 
इंवद्रयमनोग्राह्य वस्तु माणसाला सुववजे्ञय होते आवण तीच त्याला रुचते व पचते म्हणून वतला तो गोड 
मानतो. पण जी अतीस्न्द्रय अवाङ्मनसगोचि वस्तु आहे ती त्याला आकलन होऊं शकत नाहीं आवण वतची 
ती अनाकलनीयताच त्याला भेडसावते, व्यवथत किते. त्यामुळेंच तो वतला पाहून म्हणतो “दृष्ट  वाद्भतंु 
रूपमुगं्र तवदंे लोकत्रयं प्रव्यवथतं महात्मन्, दृष्ट  वा लोकाः प्रव्यवथतास् तथाहम्” दोन पाय, दोन हात, दोन 
कान, दोन डोळे व एक डोकें  असलेला माणूस सवमसामान्य आहे. पण य याला अनेक डोकीं आहेत असा 
माणूस असामान्य म्हणावा लागेल. भयानक वह म्हणावा लागेल. य याला असखं्य डोकीं आहेत तो ति 
अद् भतुच म्हटला पावहजे. भयावहच म्हटला पावहजे. य या आत्मसते्तनें हें सवमतोऽनन्तरूप वववचत्र ववश्व 
धािण केलें  आहे वतला अद् भतु, भयानक वा उग्र म्हणायचें नाहीं ति काय म्हणावयाचें? तें काहंीं सौम्य रूप 
नव्हे. रुचणािें पचणािें रूप नव्हे. पिमात्म्याचें ववश्वरूप एका बाजूनें वनि  गुण ति दुसऱ्या बाजूनें तें सगुण 
साकाि वह आहे आवण हीं दोन्ही वह दशमनें अनाकलनीयं अतएव व्यवथत किणािींच आहेत. दोन्ही वह दशमनें 
ति अद् भतु आवण भयानकच आहेत. िाक्षस भयानक असतोच पण त्याची छाया वह भयानक असते तद्वत. 
य याशीं गुजगोष्टी किाव्या असें तें दशमन नव्हे. य याला डोळे भरून पहावें, य याला बाहू भरून कवटाळावें, 
य यावि रुसावें, य याबिोबि बसावें, हंसावें असें जें स्वरूप तसें तें सौम्य नव्हे. म्हणनू पिमात्मा हा उग्र होय. 
अग्नींत सवम दग्ध होतें म्हणनू अस्ग्न हा उग्र होय. पिमात्मसते्तच्या तेजातं सवम ववश्व ववतळून पाि नाहींसें 
होते. म्हणनू पिमात्मा हा उग्र म्हणावयाचा. सूयमतेजातं अंधाि उित नाहीं तसा पिमात्मतेजातं हा प्रपचं 
नाहींसाच होतो. म्हणून पिमात्मा हा उग्र म्हणावयाचा. 
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४२२. सुंित् सर 
 
संवत सि हा कालगणनेचा एकम् आहे. म्हणनू तो कालाचा प्रवतवनवध होय. आमचें संपूणम जीवन 

कालाधीन आहे. कालशक्तीनें ग्रहगोल उदयास येतात मावळतात. कालशक्तीनेंच त्याचंें जीवन चाललेलें  
आहे. असा हा काल सवमवनयामक आहे. पण मनुष्याला वाटतें मग आमचें कतृमत्व तें काय िावहलें? आम्ही 
काय वनव्वळ काळाच्या हातातंील बाहुलें  आहों? महाभाितातं ह्याबाबत ववचाि आला आहे. तो वदसायला 
वविोधी आहे. “कालो वा कािणं िाज्ञो िाजा वा कालकािणम्–इवत ते संशयो मा भतू िाजा कालस्य 
कािणम्” काळ हा िाजाचा वनयामक नसून िाजाच काळाचा वनयामक आहे. म्हणजे चागंल्या वा वाईट 
काळाचें प्रवतमन िाजा किीत असतो. पण हा ववचाि गोंडस असला, माणसाचें आत्मस्वातंत्र्य प्रस्थावपत 
किणािा वदसला तिी तो वमर्थया आहे. महाभािताचें साि गीता आहे आवण तींत स्पष्ट म्हटलें  आहे कीं 
“मयैवैते वनहताः पूवममेव वनवमत्तमातं्र भव सव्यसावचन्” अजुमना जें मीं पूवींच योवजलें  आहे, त्याला अनुसि. 
त्या कामीं वनवमत्तमात्र हो. अहंकाि करंू नकोस. हें मी किीन, तें मी किणाि नाहीं. असें म्हणूं नकोस. अिे 
किणािा तंू नाहींस. “ईश्विः सवमभतूानंा हृददेशऽेजुमन वतिवत । भ्रामयन् सवमभतूावन यन्त्रारूढावन मायया ॥” 
तो पिमात्मस्वरूप काळच सवम काहंीं किीत वन किवीत आहे. कृष्णालावह कौिवाचंा वन यादवाचंा ववनाश 
टाळता ंआला नाहीं. पौरुष प्रयत्न जि काळप्रवाह बदलवू ंशकत असता ति कृष्ण या निवीिानंा का ंनाहीं 
वाचंवू ं शकला? कृष्णाला तें नको होतें असें ति नाहींच. दुि  वनवाि कालगतीनें ते वैिवश होऊन ववनाश 
पावले. हा काल म्हणजे कोणी जड प्राकृत शस्क्त नव्हे. ती ईश्विी प्रकृवत होय. अथात ईश्विाहून ती अवभि 
आहे. ती अनन्त आहे, ज्ञानस्वरूप आहे, सद् रूप आहे. वतची प्रवृवत्त सान्त साहंकाि अज्ञ जड जीवाला 
आकलन होऊं शकत नाहीं. जीवाचें सवांत मोठें ज्ञान कतृमत्व हेंच कीं त्यानें त्या पिाशक्तीला वश होऊन 
िहावें. ‘अजुमन शवेटीं तेंच कितो. ‘कविष्ये वचनं तव’ म्हणतो. हा काळच अशा प्रकािे सवम काहंीं यथावत 
कितो. तो कधीं रुकत नाहीं चुकत नाहीं, म्हणून तोच संवत सि म्हणावयाचा. 

 
४२३. दक्ष 

 
दक्ष म्हणजे वक्रयादक्ष, कतमव्यदक्ष. आपल्या कतमव्यातं अप्रमत्त. “सत्यात न प्रमवदतव्यम् । धमात न 

प्रमवदतव्यम् । स्वाध्याय-प्रवचनाभ्या न प्रमवदतव्यम् ।” अशा प्रकािें श्रतुीनें अप्रमादाचा म्हणजेच दक्षतेचा 
उपदेश वदला आहे. “ब्रह्म सत्य,ं जगत वमर्थया, जीवो ब्रह्मवै नापिः” हें जें पिमसत्य आहे जीव जगत आवण 
ईश्वि याचं्या स्वरूपाववषयीचें, त्या ववषयीं अन्यथा धािणारूप प्रमाद होतां कामा नये. त्या जे्ञय ब्रह्मानंति 
तविष्पि कतमव्यब्रह्म जो यज्ञरूप धमम त्याववषयीं प्रमाद होता ंकामा नये. अथात कोणावह जीवाचा द्रोह होता ं
कामा नये. ‘सवमभतूवहते िवत’ धिली पावहजे. आवण ह्या जे्ञय आवण कतमव्य ब्रह्माचा बोध आतं आवण बाहेि 
सतत जागता िहावा म्हणून वदेाध्ययन आवण वदेप्रवचन म्हणजेच स्वाध्याय, प्रवचनरूप ब्रह्मघोष होत 
िावहला पावहजे. त्यातं एक वदवसवह प्रमाद होता ंकामा नये. असें हें वत्रववध ब्रह्मचयम म्हणजेच अप्रमाद वा 
दक्षता होय. पिमात्मा दक्ष आहे. अथात तो ज्ञस्प्त, कृवत आवण उस्क्त या जीवनाच्या वत्रपविमाणाचं्या ववषयीं 
दक्ष आहे, वत्रदक्ष आहे. तो पिमात्मा, सहज वत्रदक्ष आहे. आम्हालंा त्या बाबत प्रयत्न किावयाचा आहे. 
प्रयासपूवमक दक्ष व्हावयाचें आहे. य या ववषयीं आम्हालंा दक्ष असायला पावहजे त्याबाबत आम्ही पूणम ववस्मतृ 
असतों. अशी आहे जीवाची आवण पिमात्म्याची दोन रुवासािखी पिस्पिववरुद्ध स्स्थवत. “दूिमेते ववपिीते 
ववषचूी” असें उपवनषद् म्हणतें ति गीता तेंच “या वनशा सवमभतूाना ंतस्या ंजागर्णत सयंमी । यस्या ंजाग्रवत 
भतूावन सा वनशा पश्यतो मुनेः” या शब्दातं प्रकट किते. साध्या मिाठींत बोलायचें म्हणजे हा असा 
वजवावशवाचा छत्तीसचा आकंडा आहे. पिमात्मा दक्ष आहे, आम्ही प्रमत्त आहों. पण आम्हालंा या प्रमादाच्या 
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अरुवाकडून त्या दक्षतेच्या रुवाकडे प्रगवत किावयाची आहे. असा हा जीवनाचा दक्ष आहे, य या भोवतीं 
जीवलोक भ्रमत आहे. 

 
४२४. णिश्राम 

 
ववश्रम्यते अस्स्मन् इवत ववश्रामः । पिमात्म्याच्या ठाईं सवम ववश्व ववश्राम कितें म्हणून तो ववश्राम होय. 

कल्पातंीं ववश्व ववश्वेश्विाच्या ठाईं ववश्रमतें म्हणूनच केवळ तो ववश्राम नाहीं ति वनत्यच तें त्याच्या ठाई ं
ववश्रमत असतें. जीव आवण जड सुषुप्तींत त्याच्या ठाईं ववश्रान्त होत असतात. त्याच्या ठाईं ववश्रान्त होऊन 
म्हणजे आपला थकवा घालवनू ते वतथून पित सजंीवन घेऊन वनत्यशः पित कायमक्षम होत असतात. असें 
संजीवन जि वमळालें  नाहीं ति जीवाजीव स्वकायमक्षमता जी ते श्रमून क्षीण करून बसले असतात, पित 
भरून काढंू शकणाि नाहींत. जीव उघडच श्रमतात आवण ववश्रान्त होऊन ताय या दमानें पित कामाला 
लागतात हें आपण पहातोंच. पण अजीव जड यतं्र देखील एकसािखें काम किीत िाहंू शकत नाहीं. 
त्यालावह ववश्रान्तीची अपेक्षा असते. तेंवह ववश्रान्त होऊन पित पूवमवत कायमक्षम होतें. यन्त्रज्ञ असें म्हणतात. 
हें ववश्रमण आवण संजीवन य यातं आवण वजथून होतें तोच पिमात्मा होय. पिमात्म्याच्या ठाईं सािें ववश्व 
ववश्रान्त होत असतें. त्यावळेीं प्रत्येक भतू म्हणजे जीवाजीव सत्त्व आपलें  वगेळेपण टाकून एकमय होत 
असतें. सुषुप्तींत ब्रह्मा आवण मशक, व्याघ्र आवण शशक असा काहंींच भेद उित नाहीं. वतथें सवम नानात्व 
नाहीसें होऊन एकाकािता, केवलता नादंत असते. हाच ववश्राम होय. हाच पिमात्मा. नाम आवण रूप धािण 
किणें हा खिोखि श्रम आहे. भाि आहे. मी अमुक आहें, अमुक अमुक माझें कतमव्य आहे, या ववचािानें 
भतूमात्र भािावलें  आहे. हें दडपण गेल्याखेिीज जीवाला ववसावंा कुठला? म्हणूनच ज्ञानदेवासािखे तत्त्वज्ञ 
म्हणतात : “माझें असतेपण लोपो । नाम-रूप हािपो । झणें मज वावसपो । भतूजात” आत्मज्ञाची, 
सवमभतूवहतेिताची, ही पिम गवत होय, पिमाववध होय. आवण “अत्र ववश्वं भव्यत्येकनीडम्” इथेंच ववश्वाला 
पविपूणम ववसावा लाभत असतो. 

 
४२५. णिश्वदणक्षि 

 
दवक्षण म्हणजे अनुकूल. उजवा हात हा उजवा म्हटला आहे याचें कािण तो कामाला अनुकूल, 

उजू पडतो. डावा हात हा डावा म्हटला आहे कािण तो प्रवतकूल पडतो. आडवा पडतो. उजव्या सािखा 
उजू म्हणजे सिळ पडत नाहीं. म्हणून दावक्षण्य म्हणजे सािल्य होय, आनुकूल्य होय. जगातं प्रत्येक जीव 
कोणाला तिी सिळ, कोणाला तिी वाकंडा असा असतो. तो आप्तेष्टाशंीं सिळ वागतो, पिक्याशंी वाकंडा 
वागतो. जीव हा जगातं असा स्वपिभेद करून वागत असल्यामुळें  सवमत्र शत्रुवमत्र वनमाण कितो आवण 
त्याचं्या स्नेहातं आवण वैिातं बद्ध होतो. त्यामुळें  त्याचें सािें जीवन गंुतागंुतीचें व ववषमय होऊन बसतें. हें 
दै्वत, हा भेद गेला ति जीवन सुतासािखें सिळ होऊन जाईल. मग कोणी पिका नाहीं. सवमच आत्मवत 
होऊन जातील आवण आसस्क्त व वैि याचंें वनमूमलन होऊन जीवन अमृतमय होऊन िाहील. पिमात्मा हा 
असा आहे. तो ववश्वदवक्षण आहे. सवांना समान सानुकूल आहे तो. तो कुणालावह प्रवतकूल नाहीं. सवांना तो 
वनि  ववशषे अनुकूलच अनुकूल आहे. “एकलौवतया बालका । ववि पडौवन ठाके अवंबका । तैसा जो सकवलका 
। भतूा ंसमु” असें त्या ववश्वदावक्षण्याचें वणमन ज्ञानदेवानें केलें  आहे. तथावप मातेची माया आसक्त असते, 
एकदेशी असते. त्यामुळें  त्या मायलेकिाचं्या वजव्हाळयाचंी उपमा पिमात्म्याच्या ववश्वदावक्षण्याला देणें 
अवतच गौण होय. पण एकुलत्या एका अपत्याविील आईच्या पे्रमावतशयाला अनासक्त व सवम व्यापक 
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कस्ल्पलें  म्हणजे त्या ववश्वदावक्षण्याची हकवचत कल्पना येऊं शकेल. या ववश्वदावक्षण्यालाच गीतेनें पिमयोग 
म्हटलें  आहे : 

 
“आत्मौपम्येन सिथि समुं पश्यणत योऽजुथन । 
सुखुं िा यणद िा दुःखुं स योगी परमो मतः ॥” 
 

४२६. णिस्तार 
 
ववस्ताि म्हणजे ववश्वववस्ताि. हा ववस्ताि पिमात्मस्वरूपच आहे. पिमात्म-सते्तहून तो वभि नाहीं. 

बीजच वृक्षाकाि धािण कितें, अथात तें बीजाहून वभि नव्हे तद् वत. तत्त्वतः तें अवभि आहे, पण कायमतः ति 
तें वभिच म्हटलें  पावहजे. मुळाहून काहंींच वगेळेपणा ंनसेल ति त्याला ववस्ताि कसें म्हणता ंयेईल? बीज 
‘अणोि  अणीयान्’ आहे ति कायमरूप वृक्ष ‘महतो महीयान्’ आहे. म्हणून पिमात्मा हा ववश्वरूपानें ववस्ताि 
म्हणावयाचा. पण विील दोहोंत, कायम-कािणातं, वदसून येणािें हें अंति, आभावसक म्हटलें  तिी नाकािता ं
येत नाहीं. आवण त्यामुळेंच ववस्ताि पदाला अवकाश झाला आहे. जि आभावसकवह अन्ति नसेल ति मग तें 
स्वरूप केवल एकत्व म्हणावें लागेल. पण तसें केवलत्व मानल्यास कायमकािणरूप वा कसलाच संबधं 
संभवणाि नाहीं. म्हणनू वदेान्त अदै्वततत्त्व प्रवतपावदतो, एकत्व वा केवलत्व नव्हे. हें जग वदसायला जग, 
असायला ब्रह्म आहे. जगत आवण ब्रह्म याचंा हा संबधं अदै्वतरूप आहे. यालाच वववतम म्हटलें  आहे. हा वववतम 
िज्जसूपमवत म्हणावा कीं सुवणमकंकणवत? िज्जसूपमवत म्हटल्यास सपम भ्रावंत ठितो आवण सुवणमकंकणवत 
म्हटल्यास कंकण भ्रावंत नसून वस्तु आहे असें भासतें. वस्तुतः ती वह भ्रावंतच आहे. िज्जवूत सुवणमच सत्य 
आहे. सपमवत कंकणाकाि वमर्थया आहे, भ्रावंत आहे. ही साधाि भ्रावंतच ववस्ताि होय. हा भ्रावंतमय ववस्ताि 
वस्तुतः तदाधािभतू अक्षि वस्तूहून अवभि असल्यामुळें  पिमात्मा हा ववस्ताि म्हटला आहे. तसा या 
ववस्तािानें तो पूणम पिमात्मा घटत नाहीं वा वाढत नाहीं. म्हणूनवह तो ववगतस्ताि ववस्ताि म्हणावयाचा. 

 
४२७. स्र्ािर )स्र्ािु) 

 
स्थाविि असौ स्थाणिु स्थाविस्थाणुः । स्थाविस्थाणु हें एक नाम आहे. आधीं स्थाणु स्थावि म्हणजे 

अचल. जंगमाचा, चलाचा, हा ववपयास होय. या पविवतमनशील जगातं स्स्थि, स्थावि काय आहे? खिोखि 
एका पिमात्म्यावाचंनू काहंीं सुद्धा ं स्स्थि नाहीं, स्थावि नाहीं. म्हणून जें स्थावि तोच पिमात्मा होय. नद्या 
प्रवाह-वनत्य आहेत आवण पवमत कूटस्थवनत्य आहेत. आवण म्हणून वचिस्थायी म्हणून त्याचंा उल्लखे केला 
जातो. िामायणाबद्दल म्हटलें  आहे “यावत स्थास्यस्न्त वगियः सविति महीतले । तावद् िामायण, कथा 
लोकेषु प्रचविष्यवत” अथात जशी गंगा, जसा वहमालय वचिस्थायी आहेत तशी िामायणी कथा वचिस्थायी 
आहे. पवमताच्या स्थावितेबद्दल उत्ति-िामचवितातं पुढीलप्रमाणें उल्लेख आला आहे : 

 
पुरा यि स्रोतः पुणलनमधुना ति सणरताुं 
णिपयासुं यातो घनणिरलभािः णक्षणतरुहाम्  । 
बहोर  दृष्टुं कालाद् अपरणमि मतये िनणमदुं 
णनिासः शैलानाुं तणददणमणत बुचद्ध द्रढयणत ॥ 
 



 

अनुक्रमणिका 

अथात सवम काहंीं बदललें  आहे, पण पवमताच्या टेकड्या वजथल्या वतथें उभ्या आहेत त्यामुळें  खात्री 
पटते आहे कीं तीच ही पंचवटी, तोच हा पविसि ! म्हणजे या पृर्थवीवि सवांत स्स्थि स्थावि काहंीं असेल ति 
त्या डोंगिाचं्या टेकड्या होत. आवण ह्यालाच अनुलक्षून गीतेंत म्हटलें  आहे “स्थाविाणा ंवहमालयः” जगातं 
डोंगि स्थावि आहेत आवण त्या स्थाविातं मोठा आहे वहमालय. म्हणून तो भगवद्-ववभवूत म्हटला. 
भगवतंाच्या अनंत गुणगौिवाचा जो जो अंशभाक् तो तो भगवद्-ववभवूत होय. पिमेश्विाहून स्थावि, 
वचिस्थायी दुसिें काहंीच नाहीं. म्हणून खिोखि तो एक पिमात्माच स्थावि म्हणावयाचा. ‘तस्स्मन् स्थावि 
इत्यनन्यववषयः शब्दो यथाथाक्षिः ।’ पिंतु जगातं त्याचा जो उत्तम प्रवतवनवध तो वह गौिवानें भगवद-ववभवूत 
म्हटला गेला इतकें च. वस्तुतः ति सशलैवनकानना ही पृर्थवी आवण जी वतचा एक अंश आहे ती ही अनंतपाि 
सृवष्ट कल्पान्तीं नाहींशीच होणािी आहे आवण प्रवतक्षणीं वह पविवतमन पावणािी आहे. 

 
४२७. )स्र्ािर) स्र्ािु 

 
स्थावि आवण स्थाणु दोन्ही पदें स्थाधातूपासूनच आलेलीं आहेत. स्थावि म्हणजे अचल, ति स्थाण ु

म्हणजे अवववक्रय. स्थावि पदानें बाह्यतः तो काहंीं हालचाल किीत नाहीं, जागचा हलत नाहीं असें 
सुचववलें , ति स्थाणु पदानें अभ्यन्तितः वह त्याच्यातं काहंीं चलन होत नाहीं, कसली वक्रया होत नाहीं असें 
सूचववलें  आहे. वृक्ष जागचा हलत नाहीं, पण त्याचं्यात ‘जायते अस्स्त वधमते ववपविणमते अपक्षीयते वम्रयते’ 
ह्या षड् वववक्रया वदसून येतात. पिंतु पिमात्मा हा अवक्रय तसा अवववक्रय वह आहे. तो कसलीवह हालचाल 
किीत नाहीं आवण त्याच्यातंवह कसली हालचाल होत नाहीं, पविवतमन होत नाहीं. म्हणून तो स्थाण ु
म्हणावयाचा. स्थाणु म्हणजे खंुट. खंुटाला, लाकंडाच्या दाडंक्याला मुळें  फुटत नाहींत हकवा फळे जुटत 
नाहींत. तो आपला जसाचा तसा असतो–अवक्रय अवववक्रय. पिमात्म्याची ही अवववक्रयता लक्षनू तो 
शालग्राम वा हलग म्हणून पाषाण-प्रतीकातं कस्ल्पला व पूवजला जातो. पण तो पिमात्मा कुठें आवण कुठें तो 
पाषाण, दोहोंचा काय पाड? ज्ञानदेवानें म्हटल्याप्रमाणें ‘तो वनि  शून्य वनरुपम वनिंजन वनवाण । ते दशा 
पाषाण केवीं पावती?’ तो खिोखि वनरुपम आहे. पण त्याचें उत्पे्रक्षण असल्या उपमानंीं मानव किीत असतो. 
वस्तुतः तो पिमात्मा वनि  गुण वनिाकाि सवमव्यापक. त्याची मूर्णत कस्ल्पणें अथात त्याला देश काल नाम रूप 
हलग कमम वचकटववणेंच चकू. पण उपासक उपासनेसाठीं तसें कितो आवण जनतेच्या भ्रमाला तें कािण 
होतें. गीतेंत भगवतंानें स्पष्टच म्हटलें  आहे : 

 
न कतृथत्िुं न कमाणि लोकस्य सृजणत प्रभुः । 
न कमथललसुंयोगुं स्िभािस्तु प्रितथते ॥ 
नादि ेकस्यणिंत् पापुं न िैंि सुकृतुं णिभुः । 
अज्ञानेनािृतुं ज्ञानुं तेन मुह्मन्तत जततिः ॥ 
अव्यक्तुं व्यन्क्तमापन्नुं मतयतते माुं अबुद्धयः । 
परुं भािमजानततो ममाव्ययमनुिमम्  ॥ 
 
सािाशं, पिमात्मा हा जन्मत नाहीं वा जन्माला घालत नाहीं. तो किीत नाहीं वा किवीत नाहीं. तो 

अवक्रय आवण अवववक्रय आहे. त्याचेंच नावं स्थाणु. 
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४२८. प्रमाि 
 
वस्तूचें यथाथम ज्ञान म्हणजे प्रमा. तें करून देणािें जें साधन त्याचें नावं प्रमाण होय. अशीं प्रमाणें 

म्हणजे प्रत्यक्ष, अनुमान शब्द इत्यावद होत. पण हीं सवम आत्मप्रत्यय-पयमवसायीच होत. सवम प्रवाह जसे 
शवेटीं समुद्राला च वमळायचे तशीं सवम प्रमाणें शवेटीं आत्म्याच्या ठाईंच पयमववसत व्हावयाचीं. सवांचा म्हणजे 
सवम ज्ञानाचंा आवण वक्रयाचंा आधाि स्वात्मा आहे. त्याला सोडून कुठलेंच ज्ञान वा कमम होऊं शकत नाहीं. 
म्हणून एकमात्र प्रमाण तो सवान्ति  यामी वनजात्माच होय. म्हणूनच ज्ञानदेवानें म्हटलें  आहे : “ज्ञानदेवा 
प्रमाण आत्मा हा वनधान” हा सवाधाि आत्माच ज्ञानदेवाला प्रमाण आहे आवण पावणनीय वशक्षेंत वाक् प्रवतमन 
कसें होतें याचें ववविण कितानंा म्हटलें  आहे “आत्मा बुध्द्या समेत्यथान् मनो युङ क्ते वववक्षया । मनः 
कायास्ग्नमाहस्न्त स पे्रियवत मारुतम् ॥ मारुतस् तूिवस चिन् मन्दं्र जनयवत स्विम् ।” अथात जीवात्मा 
बुद्धीच्या द्वािा ववषयापंयंत पोंचून त्याचं्या ववषयीं बोलायची इच्छा मनाच्या ठाईं उत्पि कितो. आवण पढुें मन 
कायास्ग्न चेतवनू तद्द्वािा वायलूा पे्रिणा देतें आवण तद्द्वािा वैखिी प्रकटते. या सवम प्रवकयेंत आत्मा च 
स्वतंत्र आहे. इति बवुद्ध मन इस्न्द्रयें वाक् सवम पिाधीन आहेत. साधनीभतू आहेत. आवण म्हणून या संपूणम 
प्रवक्रयेचा कता जसा आत्मा आहे तसा आवण त्या वह आधीं तो ज्ञाता आहे. म्हणूनच गीतेंत म्हटलें  आहे “ज्ञानं 
जे्ञयं पविज्ञाता वत्रववधा कममचोदना । किणं कमम कतेवत वत्रववधः कमम-संग्रहः ।” आधीं कममचोदना आवण मग 
कमम-संग्रह. आवण या दोहोंचा वह आधाि आहे तो आत्मा. म्हणून तोच प्रमाण होय. तोच एक स्वाधीन आहे, 
स्वतंत्र आहे, तो कोणावि अवलंबून नाहीं, पण सवम त्याच्यावि अवलंबनू आहेत अथात खिें प्रमाण तोच 
म्हटला पावहजे. त्याच्या वाचंून कोणतें वह प्रमेय वसद्ध होऊं शकत नाहीं, कोणतें वह प्रमाण होऊं शकत 
नाहीं. तोच एक प्रमेय आहे आवण तोच प्रमाण. कािण तो स्वतःच प्रमास्वरूप आहे संववद् रूप आहे. ही 
संववद्च ववज्ञाता आहे, ववजे्ञय आहे, ववज्ञान आहे. 

 
४२९. )अव्यय) बीज 

 
अव्यय बीज हें एक नाम आहे. सववशषेण ववशषे्य. पिमात्मा हा या ववश्व-कदंबाचें अव्यय बीज आहे. 

त्या अव्यक्त बीजापासून हा व्यक्त वृक्षाकाि सभंतू झाला आहे. ‘यद् दृष्टं तद् नष्टम्’ या न्यायानें हा शवेटीं 
केव्हातंिी म्हणजे कल्पातंीं नाहींसा होणािच. पण तेव्हा ंवह अव्यक्त हें कायमच िाहील म्हणून पिमात्मा हा 
अव्यय बीज म्हणावयाचा. गीतेंत म्हटलेच आहे : 

 
अव्यक्तादीणन भूताणन, व्यक्त-मध्याणन भारत । 
 
अव्यक्त-णनधनाणन 
 
अव्यक्तापासून वनघून हें व्यक्त ववश्व पित अव्यक्तातं लीन होतें. मध्यंतिीं तें काहंीं काळ भासमान 

होत िाहतें इतकें च. व्यक्त येतें आवण जातें. पिंतु अव्यक्त ना येत ना जात. म्हणून तें अव्यय होय. तसेंच हा 
ववश्वकदंब त्याच्याच पासून आलेला म्हणून त्याला बीज म्हणावयाचें. एिव्हीं तो ना बीज, ना फळ. तो 
केवलस्वरूप आहे. त्याच्या ववषयीं सवम ववधानें जीं केलीं जातात तीं असताच्या अपेके्षनेंच होत. तुलनेनें तोच 
आहे म्हणावयाचें. तें वह काहंीं नाहींसें होतें त्या असताच्या अपेके्षनेंच होय. एिव्हीं त्याला आहे तिी कसें 
म्हणणाि. वृक्षाच्या अपेके्षनें त्याला बीज म्हणावयाचें तसेंच व्ययीच्या, नाशवतंाच्या अपेके्षनें त्याला अव्यय 
म्हणावयाचें. एिव्हीं तो ना बीज, ना अव्यय. तो आपला वनिपेक्ष केवलस्वरूप आहे. अव्यय बीज म्हणण्यातं 
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आणखी एक हेतु आहे. बीजाचा अंकुि होऊन तो वाढतो आवण बीज नाहींसें होतें. म्हणजे हें बीज जेव्हा ंव्यय 
पावतें तेव्हा ं त्याच्या बदल्यात उद् वभज ज वमळतें. बीजाचा व्यय झाला नाहीं ति उद् वभज्जाचा आय होणाि 
नाहीं. एकच लाडू खायचा वह आवण हातीं ठेवायचा वह, जमायचें नाहीं. पिंतु पिमात्मा हा तसा आहे. 

 
४२९. अव्यय )बीज) 

 
तो एकाच वळेीं बीज आवण वृक्ष आहे. व्यय न पावतां, ववकृत न होता,ं वृक्षाकाि धािण किणािें बीज 

आहे तो. भागवतकाि म्हणतात, “जातेऽङकुिे कथमु होपलभेत बीजम्” अंकुिाकाि प्रकटल्यावि बीज 
कुठून सापंडणाि? हा ववश्वाकाि प्रकटला मग तें ब्रह्मबीज कुठून वदसणाि? पिंतु वदेान्त म्हणतो, हें ब्रह्म 
तसें नाहीं. तें एकाच वळेीं अव्यक्त आवण व्यक्त आहे. व्यक्ताच्या उत्पवत्तस्स्थवतलयाचं्या योगें अव्यक्ताच्या 
अव्यक्तत्वाचें काहंीं वह वबघडत नाहीं. तें अववकृत जसेंचें तसेंच िाहतें. ज्ञानदेवानें म्हटल्याप्रमाणें “तो 
एकवट एकला, िचला ना वेंचला । आवद-अंतीं संचला” आहे. िज्जवूि सपाचा आभास झाल्यानें, िावहल्यानें 
वा वमटल्यानें िज्जचूें िज्जपूण काहंीं घटतें वाढतें का? त्या आभासाचा त्यावि काहंीं एक पविणाम होत नाहीं. 
पिमात्मा हा तसा अव्यय अवववक्रय असून या ववश्वाकािाचें बीज म्हणजे आधािभतू सत तत्त्व आहे. 
वृक्षबीजरूपकातं आणखी वह एक भाव भिला आहे. कणीस हातीं आल्यावि धाडंा कापूनच फेकायचा 
असतो. संग्राह्य असतें बीजच. त्या प्रमाणें या ववश्वकदंबाचें बीज जें पिमात्मतत्त्व तेंच घ्यावयाचें आवण हा 
सािा पसािा फें कून द्यावयाचा. शतेकिी जो सगळा उदीम कितो तो बीजासाठीं, बीज-संग्रहासाठीं. बीज-
संग्रह झाल्यावि तो इति साऱ्या पसाऱ्याची ववल्हेवाट लावतो. तत्त्वज्ञ वह तसाच उदीम कितो. तो ब्रह्मबीज 
घेऊन ववश्वाचें भसू उपणनू टाकतो. म्हणूनच पिमात्मा हा अव्यय बीज म्हणावयाचा. 

 
४३०. अर्थ 

 
अथम म्हणजे पदाथम, द्रव्य. पदकोशातं पदें म्हणजे शब्द वदलेले असतात आवण त्याचें पयाय वा 

प्रवतशब्द वदलेले असतात, पिंतु त्याचें अथम म्हणजे पदाथम वा द्रव्यें हीं असतात जगातं, कोशातं नव्हे. 
कोशातं म्हणजे त्या पुस्तकातं तुम्हाला तें य या द्रव्याचंें बनलें  आहे तीं द्रव्ये म्हणजे कागद, शाई आवण धागा 
तेवढीं वमळतील. दुसिा कोणता वह अथम तुम्हालंा वतथें सापंडणाि नाहीं. तद् वत या ववश्वामध्यें या अनंतपाि 
आवण वैवचत्र्यपूणम ववश्वामध्यें तुम्हालंा फक्त एकच पदाथम वदसेल, आवण तो म्हणजे ब्रह्म, तो म्हणजे आत्मा. 
बाकी सािीं त्याचीं नामें आवण रूपें म्हणजे वनव्वळ पयाय होत. कंुभािाच्या आव्यातं गाडगीं मडकीं हाडंकीं 
अनेकानेक असतात, पण वतथें पदाथम म्हणाल ति एकच असतो–माती. कंुभािाचें ववश्व मृण्मय असतें. तसें 
हें पिमेश्विाचें ववश्व वचन्मय आहे. इथें वचद् वस्तूवगेळें  ववश्व दुसिें काहंीं नाहीं. ती वचद् वस्तुच तेवढा अथम 
असून बाकी सवम अनथम होय. अथम म्हणजे अथमनीय, प्राथमनीय वस्तु. हा अथमपदाचा दुसिा अथम होय. पवहला 
अथम म्हणजे सद् वस्तु, दुसिा अथम अथमनीय, अवभलषणीय वस्तु. वतसिा अथम द्रव्य. सुवणमिजतावद मूल्यवान् 
वस्तु. सत्ता, पे्रमास्पदता आवण बहुमूल्यता वतन्ही वजथें पयाय होतात वतथें म्हणजे त्या पिमात्म्याच्या ठाई ं
उघडच अथमघनता ंआहे. म्हणून तो पिमात्मा कोणत्या वह अथानें घ्या अथमच आहे. पिम अथम आहे, तो पुमथम 
आहे. तो सवाथम आहे, तो स्वाथम आहे. 
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४३१. अनर्थ 
 
पिमात्मा हा पिमाथमतः अथम आहे, पण लौवकक अथानें तो अनथमच आहे. पिमेश्विाची भस्क्त 

केल्यानें, त्याला प्रसि करून घेतल्यानें, तुम्हालंा का पसैा वमळणाि आहे, का बायको वमळणाि आहे. का 
स्वगम वमळणाि आहे? तुकािाम आपला अनुभव सागंतोः “देवाची ते खूण आला य याच्या घिा । त्याच्या पडे 
वचिा ससंािासी”. त्याची सावकािी गेली, धंदा बसला, घिातंली चीजवस्त गेली, बायको मेली, पोिें मेलीं. 
स्वगम वमळणें दूि, हा लोक वह पािखा झाला. घिीं सदा ददात. नामदेवानें वह हेंच म्हटलें  आहे : 

 
“िैष्ििा घरीं काळ । सदा झिझिती टाळ 
कण्या भाकरीिंें खािें । गाुंठीं रामनाम नािें 
बैसाियासी काुंबळा । द्वारीं तुळसी रुंगमाळा” 
 
म्हणजे काय कीं दाविद्र्य ही त्याचंी वमिास आहे. तें त्याचंें वनत्यववशषेण आहे, जसें श्रीयुक्त हें 

नािायणाचें. तो वनत्य श्रीयुक्तच असावयाचा. नािायण म्हणजे लक्ष्मीनािायणच. तसा त्याचा भक्त म्हणजे 
ददातनािायण. सगळया अथांचा वतथे अभाव असावयाचा. देह, गेह, धन, जन, मान सगळें त्याला सोडून 
जाणाि. उिणाि त्याच्याजवळ एक वनजात्मा. आवण तोच पिमात्मा होय. अशा ह्या पिमात्म्याला अनथम नाहीं 
ति काय म्हणावयाचें? ह्याच्या नादीं लागला तो इह लोक पिलोक दोहोंना वह मुकला. त्याची पुतै्रषणा 
ववत्तैषणा लोकैषणा संपली. त्याला वभक्षाचयम आवण ब्रह्मचयम म्हणजे वनवासच सुचायचा रुचायचा आवण 
अशाचें पािमार्णथक सूत्र म्हणजे “अथममनथं भावय वनत्यम्”. उलट लोकायवतकाचंें सूत्र असतें : 

 
याित् जीिेत् सुखुं जीिेत् ऋिुं कृत्िा घृतुं णपबेत् । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनुं कुतः ॥ 
 
अशा प्रकािें पिमात्मा हा पािमार्णथकाचं्या दृष्टीनें अथम ति लोकायवतकाचं्या दृष्टीनें अनथम आहे. 

आवण म्हणूनच गीतोपवनषदावद आिण्यक गं्रथ का भिल्या घिातं बसून वाचायचे? ते ति आिण्यातंच जाऊन 
वाचले जातील. अधंाि आवण उजेड एकत्र कसे नादंणाि? भक्तीच्या उजेडातं धनजनमान देहगेह हा अधंाि 
िाहंू शकत नाहीं. वतथें बसैावयासी काबंळा आवण कण्याभाकिीचें खाणेंच असावयाचें. 

 
जो स्वतःच अथमरूप आहे म्हणून य याला दुसिें काहंीं अथम, अथमनीय नाहीं, तो अनथम. 
 

४३२. महाकोश 
 
मन्त्र, कोश, दुगम, सेना, प्रजा आवण चाि हे िाय याचें षडंग बल होय. सुगुप्त मन्त्र म्हणजे मसलत 

बुवद्धमान् आवण एकवनि मंवत्रमंडलावि अवलंबनू असते. कोश म्हणजे िाय याचा खवजना. तो िाय यातंील 
कृवष व उद्योग धंदे आवण व्यापाि याचं्यावि अवलंबनू असतो. दुगम म्हणजे वकल्ले. हे पिचक्राच्या वळेीं 
आश्रयाचें स्थान होय. सेना म्हणजे फौज. ती उघडच पिचक्रापासून बचाव किते. प्रजा म्हणजे सतुंष्ट आवण 
स्वावभमानी एकात्म लोक आवण चाि म्हणजे हेि. आपला भेद दुसऱ्या िाष्राला द्यायचा नाहीं. पण दुसऱ्याचंा 
काढायचा. त्यासाठीं चाि-संस्था. हीं षडंगें य या िाय याचीं भक्कम असतात तें िाय य वटकतें. भामाशाह यानें 
प्रताप िाण्याला कोश उपलब्ध करून वदला म्हणून तो मोगलाशंीं टक्कि घेऊं शकला. मिाठ्याचंें कोशबळ 
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तोकडें होतें. म्हणून त्याचंें िाय य स्स्थि होऊं शकले नाहीं. अशा प्रकािें कोश एक महान् बळ आहे. िाय य 
काय, कुटंुब काय, कोशाची उपेक्षा केल्यानें नीट चालत नाहीं. आज भािताचें कोशबल क्षीण आहे. त्यामुळें 
तो पिचक्राला आवण स्वचक्राला म्हणजे दुर्णभक्षावद संकटाला समथमपणें तोंड देऊं शकत नाहीं. बुवद्धपूवमक 
मानवशक्तीचा सम्यक् उपयोग सवम संपत्तीचें मूळ आहे. एका शब्दातं बोलायचें ति बुवद्ध च सवम संपत्तीचें मळू 
आहे. कािण द्रव्य, पशु, मानव या सवांची वनयामक ती बुवद्ध च आहे आवण वतचा वह वनयामक अन्ति  यामी 
आत्मा आहे. आवण म्हणून पिमात्मा हा महाकोश म्हणावयाचा. तो सवांचें मूळ आहे. सवम संपवत्त त्याच्याच 
सते्तनें त्याच्याच कृपेनें लाभत असते. सकाळीं उठल्याबिोबि किदशमन किण्याची प्रथा आहे. तें कितानंा 
मंत्र म्हणतात - “किागे्र वसते लक्ष्मीः किमध्ये सिस्वती । किमूले तु गोववन्दः प्रभाते किदशमनम् ।” त्याचा 
वह आशय हाच. आत्मसते्तच्या आश्रयानें सवम सपंवत्त िाहते. म्हणून सकाळीं किदशमन किावें. अथात त्यातं 
पहावें कीं पिमात्मा हाच गोहवद आहे. तो गो म्हणजे बवुद्ध, गो म्हणजे वाणी आवण गो म्हणजे देहेंवद्रयें अथात 
सवम संपत्ती च्या स्रोताचंा स्वामी आहे. म्हणनू तो महाकोश म्हणावयाचा. 

 
४३३. महाभोग 

 
य या वववहिीला वजवतं झिे नाहींत ती वकतीवह मोठी असली आवण वतच्यातं वकती वह पाणी असलें  

तिी वतला अल्पच म्हणावें लागेल. कािण वतचा जलाचा साठंा अक्षय नव्हे. तो जलाचा महाकोश म्हणता ं
यावयाचा नाहीं. जो पिभतृ नाहीं, पण स्वतःच संपत्तीचा अजस्र स्रोत आहे तोच महाकोश म्हणावयाचा. जो 
समुद्राप्रमाणें सगळीकडचें पाणी गोळा कितो तो नव्हे, ति जो समुद्राप्रमाणें, (मानस) सिोविाप्रमाणें 
आपल्या अनावि जलोदे्रकानंीं वदगंत पवितृप्त करून गंगासागि आवण हसधुसागि वनमाण कितो तोच 
महाकोश होय. अदाता सागि कृपण होय. दाता झिा उदाि होय आवण तोच महाकोश. त्याचप्रमाणें 
महाभाग. य याच्या अधीन भोगाची सामग्री नाहीं तो पिाधीन पुरुष महाभोग असू ंशकत नाहीं. सत्रावजताकडे 
स्यमंतक मवण होता. तो प्रत्यह त्याला सुवणम देई. त्यामुळें  त्याचा भोग सहजच इतिाहूंन आगळा होता. इति 
वमतंपचच होते त्याच्यापुढें. कािण त्याचंा आय पिाधीन असल्यामुळें  मोजका होता. आवण ह्याचा आय होता 
अवमत. काकंीं तो होता स्वाधीन. त्याप्रमाणें य याच्या भोगाचें साधन स्वाधीन आहे तोच महाभोग म्हणावयाचा. 
य याचें भोग-साधन पिाधीन आहे. तो केवढा वह मोठा पगािदाि असला तिी तो अल्पभोगच म्हणावयाचा. 
म्हणूनच जुनी म्हण आहे “उत्तम शतेी, मध्यम व्यापाि, अधम नोकिी” शतेी उत्तम का?ं कािण ती स्वायत्त 
आहे. मेहनत किा आवण खा. व्यापाि मध्यम, कािण त्यातं काहंीं अंशीं पिाधीनता आहे. माल वमळाला 
पावहजे, तेव्हा ं व्यापाि होणाि. नोकिी चाकिी अधम. कािण तीत तुम्ही सवमस्वीं पिाधीन असता.ं मालक 
देईल तेव्हा ंआवण वततका तुमचा तुकडा. म्हणनू म्हणतात “पुस्तकी ववद्या आवण पिस्वाधीन वजणें नाहीं 
कामाचें, नाहीं कामाचें.” पिमात्मा हा सवमस्वीं आत्म-वनि असल्यामुळें  तो महाभोग होय. 

 
“आत्मतयेिात्मना तुष्टो महाभोगः स उच्यते” 
 

४३४. महाधन 
 
य याच्या योगें आपलें  ऐवहक जीवन चालतें त्या द्रव्याला म्हणतात धन. याचें महत्त्व माणसाला वकती 

वाटतें तें सागंायला नको. माणूस शतदविद्र असला तिी तो आपल्या मुलामुलींचीं नावंें हीिालाल, 
मोतीलाल, सोनाबाई, पुतळीबाई अशीं ठेवतो. मी दविद्र असलों तिी माझीं मुलें  वमळववतील संपवत्त, अशी 
तो आशा किीत असतो. त्या आशवेि तो जगत असतो. धन आवण धनाची आशा त्याला जगवीत असते. 
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कािण त्या धनानेंच ऐवहक जीवनातंील सवम सुखें माणसाला वमळववता ं येतात अशी त्याची श्रद्धा असते. 
आवण म्हणनू शकंिाचायांनीं वकती वह सावंगतलें  की “अथममनथं भावय वनत्यम्” तिी त्याचा तो आपल्या 
श्रदे्धप्रमाणें नेमका ववरुद्ध अथमच घेत असतो. अथम हाच अथम आहे, इति सािा अनथम आहे अशी तो मनोमन 
खूणगाठं बाधूंन असतो. आवण या श्रदे्धला अनुरूप असेंच त्याचें जीवन असतें आवण व्यावहाविक सत्य आवण 
पािमार्णथक सत्य अशीं दोन जगें मावनलीं म्हणजे दोहोंची व्यवस्था लागते. एका क्षणाला मनुष्य एकाच 
जगातं जगूं शकतो. ती वनवड त्याला किावयाची असते. ऐवहक पुरुष व्यावहाविक सत्य मानून जगत 
असतो. पािमार्णथक पुरुष पािमार्णथक सत्य लक्षून चालत असतो. त्याचें सूत्र असतें “ब्रह्म सत्य,ं जगत 
वमथ या । जीवो ब्रह्मैव नापिः” आवण ही श्रद्धा, हा बोध आवण तदनुसाि जीवनाची सिणी ही असतें त्याचें 
धन. त्याला च महाधन म्हणावयाचें कािण ऐवहक धन अशाश्वत आहे, ति हें धन शाश्वत जीवनाची पुंजी 
आहे. या पुजंीवि पिमाथाचा उदीम होत असतो. ऐवहक धनानें मनुष्याच्या मुखाला कळोखी फासली जाऊं 
शकते, अथात तें अधन म्हणावयाचें. पिंतु पािमार्णथक धनानें मनुष्याचें मुख उज्जवल होतें, जीवन धन्य होतें. 
म्हणून तेंच खिे धन म्हणावयाचें. आवण जें खिें तेंच महान्. पिमात्मा हा तसा महाधन आहे. महाकोश, 
महाभोग, महाधन हीं वतन्ही पदें बहुव्रीवह आहेत. 

 
४३५. अणनर  णिण्ि 

 
“ब्राह्मणो वनि  वदंे आयात, नास्स्त अकृतः कृतेन” असें उपवनषद् वचन आहे. कमाच्या योगें अकृत 

म्हणजे अकृवत्रम आत्मभाव लाभत नसतो हें ओळखून “ब्राह्मणानें म्हणजे ववज्ञानी परुुषानें वनि  वदेास जावें 
म्हणजे वदेोक्त काम्य कमाच्या पाि व्हावें, कमोत्साह सोडावा.” इथें वनि  वदे शब्द वश्लष्ट आहे. तो वदेोक्त 
कममकाण्डाचा वनषेध कितो आवण त्याच बिोबि उपवनषदुक्त योगाचा वववध सागंतो. हा योग, त्याला तुम्ही 
कोणतें वह नावं द्या, वनि  वदेमूलक आहे. म्हणून तो वनि  वदे या पदानेंच व्यक्त केला जातो. 
उपवनषदापं्रमाणेंच गीतेनें वह हा वनि  वदे शब्द सावभप्राय आवण वश्लष्ट वापिला आहे. त्याचा अनुवाद होऊं 
शकेल, भाषातंि होऊं शकणाि नाहीं. गीताईंत “आलें  येईल जें कानीं तेव्हा ंवजिववशील तू” म्हणून जे “तदा 
गन्तावस वनि  वदंे श्रोतव्यस्य श्रुतस्यच” याचें मिाठी केलें  आहे तें मुळातंील खुबी, श्लेष, व्यक्त न किणािें 
आहे. गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायातंील साखं्यबवुद्ध आवण योगबवुद्ध या दोहींना गंुडाळणािा असा हा वनि  वदे 
शब्द आहे. उपवनषदाचं्या वनि  वदे शब्दाप्रमाणेंच ब्राह्मण शब्द वह गीतेनें ववज्ञानी या वववशष्ट अथानें 
वदेवादीच्या ववरुद्ध अथानें वापिला आहे. बुवद्धशिण तो ब्राह्मण; फलशिण तो कृपण. गीतेच्या दुसऱ्या 
अध्यायातंील ४०-५३ हे श्लोक वदेवाद ववरुद्ध उपवनषद् ववचाि थोडक्यातं पण सामग्र्यानें व्यक्त किणािे 
आहेत. या प्रकिणातं उपवनषदातंील अनेक शब्द गीतेनें जसेचे तसे वापिले आहेत. 

 
पण हें ति सवम वनवेदाचें ववविण झालें . पिमात्म्याला इथें ति अवनि  ववण्ण म्हटलें  आहे. 

पिमात्म्याला कमम-वनवेद नाहीं. वीट नाहीं. तो उत्साहानें अनन्त कमें किीत आहे. पण हा उत्साह 
फलासस्क्त नसल्यामुळेंच आहे. अहंता ममता फलासस्क्त िागदे्वष इत्यावद भाव कममशस्क्त क्षीण किणािे 
आहेत. अज्ञानामुळें  जीव त्यानंा कममपे्रिक समजतो. ईश्वि सवमज्ञ. तो त्यातूंन सहजच मुक्त आहे. आवण 
म्हणून तो अवनि  ववण्ण म्हटला आहे. त्याची कममस्फूर्णत अजस्र आहे. पण त्या कमाचा त्याला यत हकवचत वह 
भाि नाहीं. कािण, ते कमम अकमम झालेलें  असतें. 
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४३६. स्र्णिि 
 
स्थववि म्हणजे अत्यंत स्थूल. हा जो व्यक्त ववश्वाकाि वदसतो आहे तोच स्थववि पिमात्मा होय. 

रुवतािका आवण सूयमचन्द्र ग्रह नक्षत्रें, मेघ आवण ववदु्यद्, वृवष्ट आवण वािे, डोंगि, टेकड्या, नद्या-नाले, 
ताल-तलाव आवण सागिोपसागि व महासागि ह्या उत्तम, मध्यम आवण अधम लोकातंील, स्वि  भवुि  आवण 
भिू  लोकातंील, मुख्य मुख्य घटकानंीं नजिेंत भिणािा जो पिमात्मा तोच स्थववि होय. हा समस्त व्यक्त 
ववश्वाकाि म्हणजे स्थववि पिमात्मा म्हटल्यानंति कवींनीं वत्रभवुनें सप्त भवुनें वा चतुदमश भवुनें घेऊन 
त्याच्या अवयवाचंी आपआपल्या रुचीप्रमाणें कल्पना केली आहे. ह्या स्थूल वन स्थववि पिमात्म्याचें स्वगम 
मस्तक आहे. चदं्रसूयम डोळे आहेत. अस्ग्न मुख आहे. आकाश शिीि आहे. वदशा हस्त आहेत. काल चिण 
आहे आवण ही पृर्थवी पादपीठ आहे असें स्थूल मानानें म्हणता ंयेईल. या ववश्वरूपाला पाहून अजुमन भ्याला. 
त्याला ववश्वरूपाच्या प्रवृत्तीचा काहंीं बोधच होईना. देशतः आवण कालतः या अनंताचा या ववश्वाच्या 
भगूोलाचा आवण इवतहासाचा काय बोध आहे? हा बोध देशकालोपावधक बवुद्ध पेलंू शकत नाहीं. त्याचा 
ववचाि कितानंा वह घाबिी होते. त्यासाठीं वनरुपावधक भवूमकेवि चढावें लागतें. जगद्गुरु भगवान् कृष्ण त्या 
भवूमकेवरून अजुमनाला तो आत्मबोध देत आहे. कोणता आहे तो बोध? “ईश्विः सवमभतूाना ं हृदे्दशऽेजुमन 
वतिवत । भ्रामयन् सवमभतूावन यन्त्रारूढावन मायया ॥ तमेव शिणं गच्छ सवमभावने भाित । तत्प्रसादात पिा ं
शास्न्तं स्थानं प्राप्स्यवस शाश्वतम् ।” पिोक्षतेनें वदलेला हाच बोध सिते शवेटीं भगवान् अपिोक्षत्वें देत आहेत. 
“सवमधमान् पवित्यय य मामेकं शिणं व्रज । अहं त्वा सवमपापेभ्यो मोक्षवयष्यावम मा शुचः” वदक्कालाद्यतीत 
वचन्मात्र होऊन िावहल्या खेिीज या ववश्वातं कुठें वह के्षम नाहीं. इति सािें क्षयी आहे. आवण सािी प्रवृवत्त, 
सािी ववश्वप्रवक्रया संहािाची आहे. हाच तो पिमाथमबोध होय. भगवान् म्हणून म्हणतात “ऋतेऽवप त्वा न 
भववष्यस्न्त सवे ।” 

 
४३७ अभू 

 
भववत इवत भःू । न भःू अभःू । जो होतो तो भ ूहोय. जो भ ूनव्हे तो अभ ूम्हणावयाचा. सवम व्यक्त सवृष्ट 

भ ूआहे. होणािी आहे, जन्मणािी आहे. पिंतु पिमात्मा हा अभ ूआहे, न होणािा, न जन्मणािा आहे. जें होतें 
त्याच्या पाठीमागें षड् वववक्रया लागतात–जन्मणें, असणें, वाढणें, बदलणें, वझजणें, मिणें. पिंतु जो मुळीं 
जन्मतच नाहीं त्याच्या मागें उघडच कोणती वह वववक्रया लागूं शकत नाहीं. पिमात्मा हा तसा अवववक्रय 
होय. म्हणनू तो अभ ू म्हणावयाचा. पिमात्मा हा वस्तुतः सवम-ववलक्षण आहे. जगातंील कोणत्यावह वस्तूनें 
त्याचें वणमन व्हावयाचें नाहीं म्हणून ह्या सवांचा वनषेध किावा लागतो. त्याचें वणमन कितानंा अभःू हा 
नञ समास वह तसाच आहे. नेवत नेवत हाच त्याचा आशय. आत्मतत्त्व जन्मत नाहीं मित नाहीं, असत नाहीं 
नसत नाहीं, वाढत नाहीं घटत नाहीं. तें केवलस्वरूप आहे. अवनवमचनीय आहे. आहे म्हटलें  ति तें वववक्रयेंत 
पडतें. असणें ही षड् वववक्रयेपकैीं एक आहे. दोन स्स्थत्यंतिामंधील स्स्थवत म्हणजे असणें होय. म्हणनू त्याला 
आहे म्हणता ंयेत नाहीं. नाहीं म्हटलें  तिी तें वववक्रयेंत सांपडतें. आवण जी वस्तु सद् आहे वतला नाहीं कसें 
म्हणावयाचें? म्हणून त्याला नाहीं वह म्हणता ंयेत नाहीं. जी वस्तु पूवीं नव्हती ती नंति आली म्हणजे वतला 
झाली म्हणतात. पण जें वनिन्ति आहेच आहे त्याच्या बाबतींत होणें या वक्रयेला वावच कुठें आहे? म्हणून तें 
होत नाहीं, जन्मत नाहीं. तें शाश्वत असल्यामुळें  मिणें वह त्याला लागू पडत नाहीं. वाढणें म्हणजे 
आधींच्याहून मोठें होणें आवण घटणें म्हणजे आधींच्याहून लहान होणें. पण वजथें आधीं मागाहून असा 
कालववभाग संभवत नाहीं त्याच प्रमाणें वजथें नवीन काहंीं जोडता ंयेत नाहीं हकवा मुळांतून काहंीं खोडता ं
येत नाहीं वतथें वाढघट कशी व्हावयाची? त्यामुळें  यावह वववक्रया त्याच्या ठाई सभंवत नाहींत. हें समस्त 
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वववचत्र ववश्व षड् वववक्रयाचंा खेळ आहे. पण त्यातं तो पिमात्मा कुठेंच सापंडत नाहीं. तद्−ववलक्षणता हेंच 
त्याचें लक्षण. अभ ूत्याचाच द्योतक वाचक होय. 

 
४३८. धमथयपू 

 
धममरूप यूप तो धममयूप होय. यूप ही यज्ञीय पविभाषा आहे. यूप म्हणूजे यज्ञीय पशु बाधंावयाची मेढ 

वा खाबं. आमचें जीवन हा यज्ञीय पशु आहे. यज्ञात त्याचा बवळ द्यावयाचा आहे. अथात आमचें संपूणम जीवन 
धमममय म्हणजे यज्ञमय झालें  पावहजे. यज्ञातं खपलें  पावहजे. असें जेव्हा ंहोईल तेव्हाचं यज्ञ संपि होईल. हा 
सामान्य यज्ञ नव्हे. सामान्य यज्ञ स्थूल असतो. भौवतक असतो. मयावदत कालाचा असा असतो. पिंतु हा 
जीवन-यज्ञ आजीवन चालावयाचा आहे आवण ह्यातंील यजमान, यजमान-पत्नी, यज्ञवदेी, यज्ञास्ग्न, यूप, 
पशु, आय य, सवमधा इत्यावद सवम यज्ञसामग्री जीवनरूप असते. हा आध्यास्त्मक यज्ञ होय. ज्ञानी पुरुष हा 
असा यज्ञ किीत असतो. “सवम कमावखलं पाथम ज्ञाने पविसमाप्यते” सवम कामाचंी पविणवत अखेि ज्ञानातंच 
व्हायची आहे. यज्ञ, योग, पूजा इत्यावद वववध अखेि आध्यास्त्मकतेंत पविणत होतात. वत्रसुपणातील पुढील 
वचनाचा हाच आशय आहे. “ॐ तस्यैववंवदुषो यज्ञस्य, आत्मा यजमानः, श्रद्धा पत्नी, शिीिं इध्मं, उिो ववेदः, 
लोमावन बर्णहः, वदेः वशखा, हृदयं यूपः, काम आय य,ं मन्युः पशुः, तपः अस्ग्नः, दमः शमवयता, दवक्षणा वाक् 
होता, प्राणः उद्गाता, चक्षुः अध्वयुमः, मनः ब्रह्या, श्रोतं्र अग्नीत ॥ सवमवदेसं वै एतत सत्रम् ।” धममवगेळा जीवन 
वगेळें  असें दै्वत िाहता ं कामा नये. धमम हेंच जीवन असें झालें  पावहजे. आमचीं आदशम काव्यें िामायण 
महाभाित आहेत. त्याचें नायक िाम आवण धममिाज युवधविि होत. दोघे वह धममपुरुष आहेत. िामिाय य आवण 
धममिाय य हे पयायच आहेत. िाम म्हणतो : “नाहं अथमपिो देवव लोकं आवस्तुमुत्सहे । वववद्ध मा ंऋवषवभस्तुल्य ं
केवलं धमममावश्रतम् ।” धममिाज म्हणतो–धमम फल-लोभानें आचिावयाचा नसतो. मी धमाचा वाणी नाहीं. 
इकबाल म्हणतो “कुछ बात है वक हस्ती वमटती नहीं हमािी”, ती कुछ बात हा धमाचा आदशम, हा धमाचा 
आग्रह आहे. 

 
“य यातं आपलें  संपूणम जीवन होमायचें तो धमम हाच यज्ञ होय आवण त्यातं य याला आपला हा जीवपशु 

बाधंला आहे तो यूप म्हणजे पिमात्मा होय, आमचें जीवन त्याच्या हातीं आहे. 
 

४३९. महामख 
 
य याचा मख मोठा तो महामख पिमात्मा होय. क्षदु्रदेवताचें क्षुद्र मख होतात. पिमात्मा हा महादेव 

म्हणून त्याचा होणािा जो मख तो महामख म्हणावयाचा. एखादा यज्ञ लहान हकवा मोठा कशावरून 
म्हणावयाचा? वजतका सोहळा मोठा वततका तो मोठा यज्ञ म्हटल्यास महत्त्व देवतेला न वदलें  जाता ंबाह्य 
आडंबिाला वदलें  जातें म्हणनू हें लक्षण अन्वथमक नव्हे. ति वजथें महादेवाची, पिमात्म्याची, आिाधना होते 
तोच महामख म्हटला पावहजे. पण एखाद्या यज्ञातं पिमात्मा यवजला पूवजला भजला जातो कीं अन्य कोणी 
देवता हें कसें ठिवावयाचें? त्याची सोपी खूण आहे. वजथें कुठल्या कामनेनें यज्ञ होतो वतथें तो 
अन्यदेवतािाधन आहे असें समजावें. वजथें अशा कुठल्यावह कामनेनें आिाधन होत नाहीं तो आत्मयज्ञ 
समजावा, आवण असा वनष्काम आत्मयज्ञच महामख होय. 

 
य या यज्ञाचा सोहळा दीघमकाल चालतो आवण य यातं असखं्य लोक भाग घेतात तो उघडच महामख 

म्हणावयाचा. पण हा असा मख कोणाचा होतो? एक पिमात्म्याचाच. म्हणनू तो महामख. कामनेनें य या 
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देवताचें यज्ञ होतात ते यज्ञ कामना किणािेच किणाि आवण कामना-पूर्णत होईपयंतच किणाि. म्हणनू हे 
असले यज्ञ अल्प वा क्षुद्रच म्हटले पावहजेत. पिमात्म्याच्या यज्ञाला वनवमत्त नाहीं म्हणून तो वनिववध 
चालणाि आवण सवमच त्यातं भाग घेणाि. म्हणून तो सवान्ति  यामी पिमात्माच महामख होय. सवम जीव 
वनजान्ति  यामीवि अवनवमत्त आवण वनिववध पे्रम किीत असतात. अशा प्रकािें वनिपवाद सवम जीव य यावि पे्रम 
कितात आवण वनत्यवनिन्ति कितात त्याहून मोठा मख, मोठा सोहळा, कोणाचा म्हणावा? 

 
सािाशं, कोणत्या वह दृष्टीनें पहा, मोठी देवता म्हणून पहा वा मोठा सोहळा म्हणून पहा, पिमात्माच 

महामख होय. 
 

४४०. नक्षिनेणम 
 
सूयम-चन्द्रावद ग्रह-गोल य या क्रास्न्तवृत्तातूंन वफित आहेत ते क्रावंतवृत्त बािा िाशींत आवण सत्तावीस 

नक्षत्रातं ववभागलेलें  आहे. अशी य याची नक्षत्रमय नेवम म्हणजे वाट आहे तो नक्षत्रनेवम म्हणावयाचा. नक्षत्र 
म्हणजे वाटेविचा तळ. सवम तेज पिमात्म्याचेंच असल्यामुळें  चंद्रसूयावद तेजोिावश हे भगवद् ववभवूत होत. 
आवण म्हणून त्याचं्या अनुषंगाने पिमात्मा हा नक्षत्रनेवम म्हटला आहे. 

 
शकंिाचायांनीं नेवम म्हणजे नावभ वा मध्य वा केन्द्र अशासािखा अथम घेतला आहे. हें जें तािकामय 

य योवतिक्र आहे त्याला वशशुमाि संज्ञा आहे. त्या वशशुमाि संज्ञक य योवतिक्राचा नावभ, बुधला रुव होंय. त्या 
रुवाच्या ठाई ंहें समस्त य योवतिक्र केस्न्द्रत असून त्याच्याच पे्रिणेनें पे्रवित होत आहे. अशा प्रकािें रुवसंज्ञक 
पिमात्मा हा य योवतिक्राचा अन्ति  यामी वनयन्ता म्हणनू नक्षत्रनेवम म्हणावयाचा. 

 
िथचक्राचीं मुख्य अंगें नावभ म्हणजे बुधला, अि वा शकुं म्हणजे आिे, प्रवध म्हणजे पाठे आवण नेवम 

म्हणजे वाट वा धाव होत. ह्या पविभाषेंत नेवमशब्द चक्रकें द्र-वाचक नाहीं ति चक्रपविवध-वाचक आहे हें 
उघड आहे. “नीचैि  गच्छत्युपवि च दशा चक्रनेवमक्रमेण” “आ मनोि  वत्ममनः पिं न व्यतीयुः प्रजास्तस्य 
वनयन्तुि  नेवमवृत्तयः” इत्यावद उदाहिणातं नेवम शब्द पविवध-वाचकच आहे. नावभ या अथानें तो कुठेंच 
आलेला नाहीं. मग शकंिाचायांनीं तो त्या अथीं कसा घेतला? बहुतकरून तसा अथम “ईश्विः सवमभतूाना ं
हृद् देशऽेजुमन वतिवत । भ्रामयन् सवम भतूावन यन्त्रारूढावन मायया ।” या वचनाकडे दृवष्ट देऊन केला असावा. 
स्वाध्याय-ब्राह्मणगं्रथातं वशशुमािचक्राच्या वणमनातं “ववष्णुि  हृदयम्” असें वचन आलें  असल्याचें त्यानंीं 
म्हटलें  आहे. तथावप नेवमशब्दाचा नावभ असा अथम अपविहायम नाहींच. पुढें वह ‘गभस्स्तनेवम’ आलें  आहे वतथें 
वह त्यानंी” गभस्स्तचक्रस्य मध्यें सूयात्मना स्स्थतः असें म्हटलें  आहे नेवमशब्दाचा अथम मध्य नाहींच. तथावप 
नक्षत्रनेवम गभस्स्तनेवम हे बहुव्रीवह समास कस्ल्पले म्हणजे नक्षत्रें आहेत नेवम म्हणजे पविवध य याचा, गभमस्स्त 
म्हणजे वकिण आहेत नेवम य याचा तो केन्द्रस्थानीय पिमात्मा असा अथम वनष्पि होतो आवण शकंिाचायांचा वह 
आशय तोच. 

 
४४१. नक्षिी 

 
उपकिणाथीं त्र प्रत्यय लागनू वक् त्र श्रोत्र नेत्र गात्र पात्र इत्यावद शब्द साधले आहेत. तसाच नक्षत्र 

हा शब्द नक्ष  म्हणजे जाणें, प्रवास किणें त्याला उपयोगी जें ववश्रामस्थान तें नक्षत्र होय. चदं्रसूयावदकाचंीं 
आपल्या वनत्य प्रवासातंील अशीं हीं घिें सत्तावीस वा अठ्ठावीस मावनलीं आहेत. अवश्वनी भिणी कृवत्तका 
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िोवहणी इत्यावद त्याचंी नावं ेहोत. या नक्षत्राचं्या नावंातील बिीचशीं पदें स्त्रीहलगी आहेत असें वदसून येतें. 
कािण ‘गृवहणी गृहमुच्यते.’ गृवहणी वशवाय घि वसत नाहीं. अथात हीं सत्तावीस अठ्ठावीस घिें म्हणजे 
चंद्राच्या वततक्या पत्नी आवण त्याचंीं तीं वगेवगेळीं भवनें होत. खलाशी हे वनत्य प्रवासी असतात. त्यामुळें 
त्याचंीं देशोदेशीं बंदिाबंदिावि घिें असतात. चदं्र सूयम हे वह तसेंच आकाश-समुद्रातंील दयावदी होत. 
त्याचंी सफि सािखी चालली असते. म्हणून त्याचंीं ही इतकीं घिें आवण गृवहणी. 

 
सवम तेज पिमात्म्याचें आहे आवण चदं्रसूयम ह्या त्या तेजाच्या ठळक ववभवूत आहेत. म्हणून त्या 

ववभतूींना अनुलक्षून पिमात्मा हा नक्षत्री म्हणावयाचा. पण त्याच बिोबि तो पिमात्मा आत्मतेजोरूपानें 
प्रत्येक जीवाच्या हकबहुना भतूाच्या ठाईं य या अथीं ववसावला आहे, वसला आहे, त्या अथी वह तो नक्षत्री 
होय, आवासी होय. त्याचे असे हे आवास सत्तावीस वा अठ्ठावीस नाहींत ति अगवणत आहेत. तो 
जगन् वनवास आहे. सवम त्याचेच वनवास आहेत. अगवणत आहेत. तो “ईशावास्यं इदं सवम यत हकच जगत्या ं
जगत” या जगतामध्यें म्हणजे चतुदमश वह भवुनामंध्यें जें काहंीं जगत म्हणजे येणािें जाणािें आहे तें सािें 
ईश्विाचें आवास्य आहे, आवासस्थान आहे. त्या प्रत्येकाच्या ठाईं ईश्विाची वसवत आहे. ओसाड असें या 
जगातं काहंींच नाहीं. सवमत्र ईश्विाची वसवत आहे. तो वासुदेव वसला आहे. जन तेवढी वसवत आवण ववजन 
म्हणजे ओसाड असें नाहीं. तें वितें नाहीं, पूणम आहे. पिमात्म्यानें पविपूणम आहे. 

 
४४२. क्षम 

 
क्षम म्हणजे समथम, क्षम म्हणजे क्षमावान्. जो समथम असतो तोच क्षमा करंू शकतो. उंदीि माजंिाला 

क्षमा करंू शकत नाहीं. कुत्रा माजंिाला क्षमा करंू शकतो. उंदिाच्या ठाईं माजंिाचें पाविपत्य किण्याचें 
सामर्थयम नाहीं कुतऱ्याच्या ठाई तें आहे. अहहसा ही क्षमा आहे, तो सामर्थयाभाव नव्हे. अक्षमाची, असमथाची, 
अहहसा ही अहहसा नसून तो हहसासामर्थयाभाव आहे, दुबळेपणा आहे. मनानें दे्वष करंू शकत असता ंजो 
आपल्यावि अन्याय वा जुलूम किणाऱ्याचा दे्वष किीत नाहीं, वाणींनें हनदा किीत नाहीं, कृतीनें अपाय 
किीत नाहीं ति त्या ववषयीं आदि पे्रम बाळगतो, त्याचे गुण घेतो, त्याला आत्मीयतेनें उपकितो, पण 
त्याच्या अन्यायाला वश होत नाहीं तो अहहसकच क्षम होय. तोच आपल्या सवमदुःखसहनशीलतेनें आवण 
पिानुकंपेनें प्रहलादवत सत्याग्रही क्षम होय, क्षमावान् होय. पिमात्मा हा सवमसमथम असता ंतो अज्ञान जीवाचें 
अनाचाि आवण अत्याचाि आशावन्त िाहून सहन किीत आहे. क्षमा किीत आहे. अज्ञान आवण अतएव 
दुि  वृत्त मुलगा शहाणा होईल, नीट वागेल अशी आशा बाप सदैव बाळगून असतो आवण मुलाववषयींचें 
वात्सल्य कमी होऊं देत नाहीं, त्याचा वतिस्काि किीत नाहीं, उपचाि कितो, उपकाि कितो. पिमात्मा हा 
तसा वनग्रह-समथम असून आशा बाळगून अनुग्रह च किीत आहे. क्षमा किीत आहे. म्हणून तो क्षम दयानंदानंीं 
महादेवाच्या हपडीवि उंदिानंा उड्या माितानंा पावहलें  आवण हा असा कसा देव जो आपल्या प्रजेला 
दंगामस्ती करंू देतो? त्यानंा आविता ं वह येत नाहीं त्याला? अशा ववचािानें त्यानंीं मूर्णतपूजा वनवषद्ध 
ठिववली आवण आयमसमाजाची स्थापना केली. पण ह्या पंवडताला असें का ं सुचलें  नाहीं कीं महादेव वकती 
क्षमाशील आहे ! तो आपल्या प्रजेचा अववनय पोटांत घालीत आहे? आईच्या अंगावि मुलें  बागडणाि नाहींत 
ति काय भतुाच्या अंगावि बागडणाि? पिमात्मा बापासािखा समथम आवण आईसािखा क्षमाशील आहे. 
म्हणून तो क्षम. 
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४४३. क्षाम 
 
जो क्षम आहे, य याच्या ठाई ं क्षमेची क्षमता आहे, तो धष्टपुष्ट िाहत नाहीं. सतत सहनच किीत 

िावहल्यामुळें  तो क्षाम म्हणजे कृश होतो. म्हणनू “क्षम” बिोबि “क्षाम” पद आलें  आहे. तपस्वी हा क्षामच 
असावयाचा, कृशच असावयाचा. गोिखनाथ गुरूची ओळखण सागंत आहेत. “य याचे हात पाय लठ्ठ आहेत, 
डोळे य याचे ताबंडे आहेत असा कोणी गोसावी भेटला म्हणजे ओळखावें कीं हा काहंीं गुरु नव्हे. पण य याचे 
हातपाय कृश आहेत, डोळे य याचे वनममळ आहेत असा सत्पुरुष भेटला म्हणजे समजावें कीं गुरु भेटला” 
योगी पुरुष हा हपडपोषक असूं शकत नाहीं. मग तो पीन म्हणजे धष्टपुष्ट कसा असणाि? तो क्षामच िाहील. 
तो व्यसनी वह असूं शकत नाहीं. गाजंा, भागं तो वपऊं शकत नाहीं. म्हणून त्याचें नेत्र वनममल असतील. 
व्यसन तसे ववकाि वह त्याच्या ठाईं नसणाि. म्हणून वह त्याचें नेत्र वनममल असतील. त्यातं बाह्य व्यसनें हकवा 
आभ्यतंि क्रोधावद ववकाि याचंें प्रवतहबब पडलेलें  वदसणाि नाहीं. म्हणून गोिखनाथ म्हणतात : 

 
दुबरे गाता णनमथल नेता । भई रे पूता गुरुसों भेंट 
 
गोिखनाथाचं्या या मार्णमक वचनातं वैिाग्य आवण ज्ञान हींच गुरूचीं लक्षणें होत म्हणनू म्हटलें  आहे. 

पिमात्मा हा ति गुरूणा ंगुरुः त्याच्या ठाईं याचंा पिमोत्कषमच असणाि. कृशतेचा पिमोत्कषम म्हणजे ववदेहता 
होय आवण वनममलनेत्रत्वाचा पिमोत्कषम म्हणजे केवल ज्ञस्प्त मात्रत्व होय. पिमात्मा हा अशा प्रकािें क्षाम 
आहे. वतथें सगळे देह गळून पडले आहेत, क्षीण झाले आहेत, उिलें  आहे केवळ एक वचत. त्याहून अवधक 
िोड दुसिें काय असूं शकेल? म्हणून त्याला म्हणावयाचें क्षाम. सवम अनात्म गळून देह गेह स्नेह जळून 
उिलेला जो वनखळ आत्मा तो क्षाम. 

 
४४४. समीहन 

 
सम्यक् ईहते इवत समीहनः । जो सम्यक् ईहा म्हणजे वक्रया कितो तो समीहन म्हणावयाचा. सम्यक् 

वक्रया कोणती म्हणावयाची? वजचा संकल्प ठीक आहे, वजचें वक्रयासंपादन ठीक आहे आवण वजचें फल वह 
ठीक आहे ती वक्रया ठीक म्हणावयाची. वजचा संकल्प अनाशक आहे, वजचे स्वरूप अनाशक आहे, वजचें 
फल अनाशक आहे ती वक्रया समीहा म्हणावयाची, सम्यक् वक्रया म्हणावयाची. जीवाच्या सवम वक्रया 
अववद्या-मूलक कामप्रधान आवण अतएव बंधक होत असल्यामुळें त्यानंा समीहा म्हणता ंयेत नाहीं. त्याचं्या 
योगें आवदमध्यावसानीं हहसा होते म्हणून त्या जीववक्रया हहसक होत, नाशक होत. पिमात्मा आत्मवभि 
काहंीं पहात नसल्यामुळें  आवण वनष्काम असल्यामुळें त्याचें वक्रयाजात अहहसक होय, आवण म्हणनू तो 
समीहन म्हणावयाचा. गीतेच्या पुढील श्लोकातं समीहेचें वणमन आहे. 

 
“यस्य नाहुंकृतो भािो बुणद्धर  यस्य न णलप्यते । 
हत्िाणप स इमाुंल  लोकान् न हन्तत न णनबध्यते ।” 
 
य याच्या कृतींत अहंकाि नाहीं अथात जो कोणत्यावह जन्माचा वा वणाश्रमादींचा अवभमान बाळगीत 

नाहीं, य याला फलकामनेचा वचकटा, संपकम  नाहीं, त्यानें जिी ववश्वसंहाि केला तिी तो हहसा किीत नाहीं 
आवण बाधंला जात नाहीं. अथात आत्मज्ञानमलूक आवण फलेच्छािवहत कमम हेंच सम्यक् होय, आवण तसें जो 
कितो तोच समीहन म्हणावयाचा. असा पुरुष हा ईश्विच होय. ईश्वि म्हणून कोणी वगेळी व्यस्क्त नाहीं 
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जीवाला फलवसद्धीसाठीं सकंल्प कल्प आवण अनुग्रह या प्रवक्रयेंतून या प्रकल्पातूंन जावें लागतें. ईश्विाचा 
संकल्पच सवम काहंीं आहे. त्याच्या सकंल्पानें च हें ववश्व वनमाण झालें  आहे. म्हणनू तो समीहन म्हणजे 
संकल्पन होय. सं संपूणं सम्यक् च ईहवत कल्पते इवत समीहनः । 

 
४४५. यज्ञ 

 
“यज्ञ इय यो महेय यि क्रतुः सतं्र सता ंगवतः” या श्लोकाधांत प्रायः यज्ञप्रकिण आलें  आहे. यज्ञ, क्रतु 

आवण सत्र हे यज्ञाचे ववववध प्रकाि आहेत, ति सामान्य यजनीय म्हणून आवण पिम यजनीय म्हणून इय य 
आवण महेय य पदें आलीं आहेत. सवम यजन-वववध पिमात्मस्वरूपच आहेत, कािण ते सवम शवेटीं 
पिमात्म्यालाच सिळ वा पयायानें पोंचववतात. त्याच प्रमाणें कोणतें वह इय य म्हणजे दैवत हें वह 
पिमात्मस्वरूपच आहे. कािण तें पिमात्म्याच्याच कोणत्या ना कोणत्या गुणाचें प्रतीक होय आवण 
पिमात्म्याचें आकलन किायला उपयोगी होय. अशा प्रकािें सवम पूय य पूजक आवण पूजा ग्राह्यच होत. 
त्याचं्यातं ववववधता आहे. पण वविोध नाहीं. 

 
इय यते असौ इदं अनेन वा इवत यज्ञः । जें यवजलें  जातें तें दैवत, तें हववि  द्रव्य अथवा जेणें यजन 

होतें तें कमम यज्ञ म्हणावयाचें. श्रद्धापूवमक य याचें यजन होतें तो पिमात्मा, तें पिम दैवत, यज्ञ होय. य या 
हववि  द्रव्यानें त्याचें यजन होतें ती सगळी यज्ञसामग्री यज्ञ होय. य या ववधीनें यज्ञ संपि होतो तो सगळा 
यजनवववध यज्ञ होय. यजमान या यज्ञाच्या योगें शवेटीं यज्ञस्वरूप होतो, देवतास्वरूप होतो. याच स्स्थतीला 
वा गतीला स्वगम म्हणावयाचें. या स्वगांत देव म्हणजे पूवींचे साध्योपासक, यज्ञकते, वसतात. या स्वगालाच 
प्रस्तुत श्लोकाधात ‘सतागंवतः’ म्हटलें  आहे. सज्जन सत्कमानें सतागंतीला पोंचत असतात. सज्जन यज्ञकते, 
सत्कमे नानाववध यज्ञ आवण सतागंवत म्हणजे पिमात्मा म्हणावयाचा. 

 
४४६. इज्य 

 
इय य म्हणजे यजनीय. प्रत्येक श्रद्धावान् आपल्या श्रदे्धप्रमाणें एका दैवताची एका महनीय आदशाची 

कल्पना किीत असतो आवण त्याच्या प्राप्तीचा प्रयत्न किीत असतो. तो आदशम त्याला आपल्या स्स्थतीपासून 
गवत देऊन प्रगत किीत असतो, उित किीत असतो. सतत चालना देऊन जीवाला स्वरूपस्स्थतीकडे प्रगत 
किणािा प्रत्येक आदशम हा पिमात्मस्वरूपच होय. म्हणून प्रत्येक इय य, प्रत्येक दैवत, प्रत्येक ध्येय हें 
पिमात्मस्वरूपच म्हणावयाचें.बालजीव बालपणीं शखं हशपले गोळा कितो. पुढें ते फेकून देऊन मोठेंपणी तो 
सोनें नाणें गोळा करंू लागतो. पुढें त्याची वह खैिात करून तो नावंलौवककाच्या मागें लागतो. पढुें 
नावंलौवकक वह तुच्छ मानून तो अंति  मुख होतो, आवण शवेटीं अंतिति पिमात्म्याला ओळखून स्वस्थ होतो, 
शातं होतो. या प्रत्येक अवस्थेंत जें त्याला मोलाचें वाटतें तें दुसऱ्या अवस्थेंत त्याला फोल वाटतें. म्हणनू तें 
टाकून तें नवें मूल्य शोधून त्याच्या प्राप्तीचा प्रयास करंू लागतो. अशा प्रकािें किता ंकिता ंतो शवेटीं पिम 
मूल्य, पिम अथम जो सवात्मा स्वात्मा त्याला गाठंतो. अशा प्रकािें तो पिम अथम असलेला पिमात्माच 
अथमनीयतेच्या तद् रूपानें पायिी पायिीनें जीवाला प्रचोदना देत असतो, आपल्याकडे ओढीत असतो, 
आत्मसात किीत असतो. म्हणून अल्प वह मूल्य तुच्छ म्हणता ंकामा नये. काकंीं तें काहंीं झालें  तिी मूल्य 
आहे. तसेंच अत्युच्च वह मूल्य, तें वकतीवह महान् असलें  तिी, मूल्यच आहे, मूल्याहून अवधक काहंीं नाहीं. 
म्हणून त्याचा वह फाि बडेजाव किण्याचें कािण नाहीं. 
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दणध मधुरुं मधु मधुरुं द्राक्षा मधुरा णसताणप मधुरैि । 
तस्य तदेि णह मधुरुं यस्य मनो यि सुंलग्नम्  ॥ 
 
बालकाला हशपल्याची जेवढी हकमत तेवढीच पालकाला मोत्याची. कोणी कोणाला हीन लेखायला 

नको. कोणी आपल्याला आगळें लेखायला नको. का ंकीं “वनि  ववशषेो ववशषेः”. लहान ही मूल्यच, मोठें वह 
मूल्यच. 

 
४४७. महेज्य 

 
अथममात्र तत्त्वतः पिमाथमच आहे. पवमत आवण पिमाणु दोन्ही पृर्थवीतत्त्वच. माते्रचा फिक असो, 

तत्त्वतः तीं दोन्ही एकच. हें जिी खिें असलें  तिी पवमत तो पवमतच. मेरूची तुलना मोहिीशीं किता ं येणाि 
नाहीं. त्याप्रमाणें इय य आवण महेय य एक म्हणता ं येणाि नाहीं. ताकवणी आवण अमृत याचंी तुलना होऊं 
शकत नाहीं. “बहुना ंजन्मना ंअन्ते ज्ञानवान् मा ंप्रपद्यते । वासुदेवः सवमवमवत स महात्मा सुदुि  लभः ।” अनेक 
जन्माचं्या पुण्याईनेंच य याला महात्मे प्राप्त करून घेतात तो पिमात्मा हा महेय य होय. महात्मेच त्याला 
भजतात. इति पामि जीव क्षदु्र देवताचं्या भजनीं लागतात, कािण त्याचं्या भक्तीनें त्याचं्या कामना पूणम होत 
असतात–– 

 
“वक्षप्र ं वह मानुषे लोके वसवद्धि  भववत कममजा.” कममवसवद्ध त्ववित होते. िाय य वमळवायचें आहे. तें 

वमळववण्याचे मागम आहेत. ते मागम अंगीकािले साम, दाम, दंड, भेद कीं िाय य वमळतें. पिंतु ही कममवसवद्ध 
त्ववित वमळते याचा अथम असा नव्हे कीं प्रयत्न केल्यावाचून च ती वमळते अथवा तीसाठीं आवश्यक 
कालाववध लागत नाहीं. त्ववित याचा अथम इतकाच कीं ज्ञानवसद्धीच्या मानानें अवतच सुलभ आहे ती. 
ज्ञानवसवद्ध कममवसद्धीच्या मानानें अत्यंत दुलमभ आहे. सुळाविची पोळी आहे ती. ज्ञानदेवानें वतचें अद् भतु 
वणमन केलें  आहे– “शीत वढेावें । उष्ण पाघुंिावें । वृष्टीवचया असावें । घिा आंतु ॥” इत्यावद. अहंता अस्स्मता 
अववद्या याचं्या कचाट्यातूंन आपली सुटका करून घेणें सोपें नाहीं. एक वळे ज्ञानदेवानंीं वर्णणलेलें  अशक्य 
कमम होईल, पण ज्ञानवसवद्ध कोणा वविळाच भाग्यवतंाला विावयाची. “गत-संगस्य मुक्तस्य 
ज्ञानावस्स्थतचेतसः यज्ञायाचितः कमम समगं्र प्रववलीयते ॥ तद् बुद्धयस् तदात्मानस् तन् वनिास् तत्पिायणाः । 
गच्छन्त्यपुनिावहृत्त ज्ञानवनि  धूत- कल्पषाः” असे वनत्ययुक्त य याची उपासना कितात तो पिमात्माच महेय य 
होय. तवदति सवम इय य अन्यदेवता होत. 

 
४४८. क्रतु 

 
यज्ञ, मेध, क्रतु, सत्र इत्यावद अनेक शब्द समानाथमक आहेत, पिंतु ते एकाथमक नव्हेत. यजनरूप तो 

यज्ञ. पावनरूप तो मेध. संकल्परूप तो क्रतु. सदनरूप तें सत्र. असे वववशष्ट भाव लक्षनू हे यज्ञवाचक शब्द 
प्रचवलत झाले आहेत. यज्ञ आवण क्रतु दोन्ही एकच असतील ति दोन शब्द झालेच कां? पिमात्मा हा यज्ञ 
आहे आवण तो क्रतु वह आहे. य या यज्ञातं यपू असतो तो क्रतु होय असें शकंिाचायांनीं वववविलें  आहे. आज 
आम्हालंा यज्ञ लाक्षवणक माहीत आहे. प्रत्यक्ष यज्ञ केव्हाचंाच लोपला आहे. त्याची गिज उिली 
नसल्यामुळेंच तो अव्यक्तलीन झाला आहे असें म्हणायला हिकत नसावी ! वकत्येक वदेावभमानी वशळया 
कढीला ऊत आणण्याचा प्रकाि कधीं कधीं कितानंा आढळतात. पण गेलेला क्षण जसा पित कधीं आणतां 
येत नाहीं त्याप्रमाणें यज्ञधमम वह पनुः आणता ं येणाि नाहीं. जो ओढून ताणनू आणला जाईल तो अस्सल 
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असणाि नाहीं. तो नक्कलच असणाि. तो सहज वा स्वभाव-वनयत नसल्यामुळें  तो रुजणाि नाहीं, वटकणाि 
नाहीं. दयानन्दाचंा तो प्रयत्न दयाजनकच आहे. गीतेच्या काळींच तो संपुष्टातं आल्यासािखा झाला होता. 
म्हणून गीतेंत “एव ंबहुववधा यज्ञा ववतता ब्रह्मणो मुखे । कममजान् वववद्ध तान् सवांन् एव ंज्ञात्वा ववमोक्ष्यसे ।” 
असें म्हणून समािोवपलें  आहे. सवम यज्ञातं ज्ञान-यज्ञ च श्रयेस्कि, म्हटला आहे– “श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाज 
ज्ञानयज्ञः पिंतप” “यज्ञाना ं जपयज्ञोऽस्स्म” असें आणखी पुढें म्हटलें  आहे. सािाशं, यज्ञाची सािखी 
पुनि  व्याख्या वन व्यवस्था होत आली आहे. सवाचा साि हा कीं (१) श्रद्धामलूक (२) मनोयोगपूवमक (३) 
मन्त्रोच्चािसवहत (४) हस्तद्वािा केलेलें  (५) भगवदपमण (६) कमम म्हणजे यज्ञ होय. या षडंगापंकैीं एक वह 
न्यून िावहल्यास तो यज्ञ हीन होतो. क्रतु हा असा कममज यज्ञ आहे आवण तद्द्वािा साधक साध्यदेव बनतो. 
म्हणून पविणतीच्या दृष्टीनें पिमात्मा हा क्रतु म्हटला आहे. 

 
४४९. सि 

 
दीघमकाल चालणाऱ्या यज्ञाला सत्र म्हणतात. यज्ञाची दीक्षा घेणाऱ्या यजमानाला यज्ञ संपेपयंत 

व्रतस्थ िहावें लागतें. जो आजीवन व्रतस्थ िावहला त्याहून मोठा सत्री कोण म्हणावा? सहस्रसम सत्र 
चालल्याचें पुिाणातंिीं वाचतों. ह्या ंसत्रातं दीवक्षत कोण? तो सहस्र समा वाचायला पावहजे ना? असलीं सत्रें 
हीं सामावजकच म्हणावीं लागतील. म्हणजे एक यजमान यज्ञसात झाला कीं दुसिा त्याची जागा घेतो आहे 
आवण सत्र अखंड चालतें आहे. िाय य हें असेंच एक सत्र आहे. िाय याचा एक िाजा वा प्रधान पडला तिी 
दुसिा त्याच्या जागीं येतो आवण तो िाय य चालवतो. त्यातं कधीं खंड पडावयाचा नाहीं. पिचक्र आलें , 
पिाभव झाला, तिच त्यातं खंड पडावयाचा. तसा होईपयंत तो पडंू न देणें हें िाजाचें कतमव्य होय. सत्र 
सुफल संपूणम होईपयंत दीवक्षत यजमान आवण अध्वयुम प्रभवृत यावज्ञक स्वकममक्षम िावहले पावहजेत. जीवन हें 
एक सत्रच आहे. त्याचीं तीन सवनें : प्रातःसवन गायत्र, माध्यंवदन-सवन तै्रष्टुभ, सायसंवन जागत. गायत्र 
सवन चोवीस वषांचें, तै्रष्टुभ सवन चव्वचेाळीस वषाचें आवण जागत सवन छप्पि वषांचें. एकूण एकशें चोवीस 
वषांचें हें आयुःसत्र होतें. दीवक्षत होऊन जो हें असें सत्र किील तो सत्री सत्ररूप पिमात्म्याला पोंचेल यातं 
काय नवल? यज्ञाचीं षडंगें मागील हचतनातं ग्रवथत केलींच आहेत. पिंतु यज्ञाची दीक्षा ही देखील वततकीच 
महत्त्वाची आहे. दीवक्षताला यज्ञ संपेपयंत व्रतस्थ िहावें लागतें असें वि म्हटलें  च आहे आवण ही व्रतस्थताच 
यज्ञसाफल्याची वकल्ली आहे. मौन, ब्रह्मचयम, अहहसा, सत्यवचन इत्यावद ह्या सत्राची दीक्षा होय. दीके्षचा भगं 
झाल्यास यज्ञ सफल न होता ंववफल होतो. इतकें च नव्हे ति तो यज्ञकत्यावि उलटतो सुद्धां, तो अवभचितो. 
उदाहिणाथम टेंभा जि नीट धिला नाहीं, उलटा धिला, ति त्याच्या य वालानंीं तो धिणाऱ्याचाच हात 
भाजेल, त्या प्रमाणें. म्हणून यज्ञाइतकीच हकबहुना त्याहून अवधक दीक्षा महत्त्वाची ठिते. 

 
४५०. सताुंगणत 

 
गवत म्हणजे मिणोत्ति स्स्थवत. आगवत म्हणजे इहलोकस्स्थवत. अथात सतागंवत म्हणजे सज्जन 

मिणोत्ति य या स्स्थतीला पोंचतात ती स्स्थवत. मिणोत्ति जीवाची काय स्स्थवत होते तें कोण सागंणाि? 
गेलेला पित येऊन सागंत नाहीं. तेव्हा ंतो केवळ श्रदे्धचा आवण अनुमानाचा ववषय िाहतो. चागंल्या कमाचें 
चागंलें  फळ, वाईटाचें वाईट अशी श्रद्धा बाळगून लोक सत्कमाच्या गतीला स्वगम, दुष्कमाच्या गतीला निक 
म्हणतात. या दोहोंहून स्वतंत्र आवण कममफल-मुक्त स्स्थतीला मोक्ष म्हणतात. सज्जन निकाला जात नाहींत. 
ते जाणाि म्हणजे स्वगाला वा मोक्षालाच. स्वगाला सज्जन सत्कमानें जातो ति तोच ज्ञानाच्या योगें मोक्षाला 
जातो. अथात पिम सत्कमम म्हणजे ज्ञानच होय. कािण त्यायोगें गवत आवण आगवत याचें हेलपाटे चुकतात 
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आवण म्हणूनच वैवदक सकाम यज्ञकमाच्या योगें क्षवणक स्वगम वमळववण्याचा ववचाि गौण होय. सषवनषवदक 
वनष्काम उपासनेच्या योगें आत्मज्ञान वमळवनू अनंत मोक्ष वमळववण्याचा आदशमच मानवोवचत होय असा 
आचायांचा वनष्कषम आहे. पण त्यातं सकाम कममयोगाला गौणत्व वदलें  असलें  तिी त्याचा वनषेध नाहीं, वनषेध 
फक्त दुष्कमाचा आहे. वनममल आत्मज्ञान एकाएकीं होत नाहीं. त्यासाठीं सत्कममयोग आचिीत हळंूहळंू 
ज्ञानवनिायोग्यता वमळवीत िावहलें  पावहजे. यथाकाळीं ती लाभनू जीव ज्ञानवान् होतो आवण ब्रह्मज्ञ नव्हे ति 
ब्रह्मच बनतो. या पिम गतीला गाठंीपयंत वतच्या सकट य या साऱ्या गवत यथाकमम आवण यथाश्रुत या 
सत्कममयोग्याला लाभतात त्या सवम सतागंवत होत. पिमात्म्याचेच ते सवम आववि  भाव होत. पिमात्मचदं्राच्याच 
त्या सवम कला होत प्रवत- पदे पासून पौर्णणमेपयंतच्या. 

 
४५१. सिथदशी 

 
‘यज्ञ इय यो−सतागंवतः’ या श्लोकाधंात मुख्यतः यज्ञ आवण यज्ञफळ, याचंा ववचाि आला आहे ति 

‘सवमदशी–ज्ञानमुत्तमम्’ या त्याच्या पढुील श्लोकाधांत ज्ञान आवण ज्ञानफल याचंा ववचाि आला आहे. कमम 
आवण ज्ञान याचं्या ववषम फलाबंद्दल फाि जुन्या काळापासून मीमासंा होत आली आहे. कमम−मीमासेंला पूवम 
मीमासंा, ति ज्ञान मीमासेंला उत्ति मीमासंा सबंोवधलें  जातें. पूवम मीमासंा आवण उत्ति मीमासंा दोन्ही 
वदेाथाचा वनणमय कितात. “आम्नायस्य वक्रयाथमत्वात आनथमक्यं अतदथानाम्” असा पूवम मीमासेंचा वनणमय 
आहे ति उत्ति मीमासंा तें सूत्र ‘आम्नायस्य दशमनाथमत्वात आनथमक्यं अतदथानाम्’ असें वाचतें. अथात उत्ति 
मीमासेंच्या मतें ज्ञानवनिासाधन कममच कतमव्य आहे आवण तोंविच कतमव्य आहे जोंवि ज्ञानवनिा उत्पि 
झालेली नाहीं. ती उत्पि झाल्यावि कमम वनिथमकच होय. ‘न यावज जीव ंकतमव्यप्रास्प्तः कस्यवचदवप कममणः’ 
असा वतचा वनणमय आहे. पूवम मीमासंा अचिम आहे, हें वतला वदलेल्या पूवम ह्या ववशषेणावरून सूवचत होतें. 
तसेंच उत्ति मीमासंा ही चिम आहे. हें वतला वदलेल्या उत्ति ह्या ववशषेणानें सूवचत होत आहे. प्रस्तुत 
श्लोकातं वह त्या प्रमाणेंच प्रथम यज्ञावद कममकाडं आवण अनंति ज्ञानकाडं आलेलें  आहे. उपासना ह्या 
दोहोंचा साधंा आहे. ती कममप्राय पण ज्ञानप्राण असते. तींत कमम असतें पण तें सकाम असत नाहीं, तींत ज्ञान 
असतें पण तें अवक्रय असत नाहीं. कममकाडंातंील सकामता ज्ञान सहन करंू शकत नाहीं. ज्ञानकाडंातंील 
वनस्ष्क्रयता कममकाडं सहन करंू शकत नाहीं. उपासना त्या दोहोंचे दोष वगळून गुण घेते आवण दोहोंचा 
समन्वय किते. ही ज्ञानाथमक वनष्कामकममयोगरूप उपासना यावज्जीव चालू शकते. जोंवि देह आहे तोंवि ती 
कतमव्यच आहे. 

 
वचत सते्तवाचंून कशाचीवह उपलस्ब्ध होत नसल्यामुळें  पिमात्मा हा सवमदशी म्हणावयाचा. त्याची 

लस्ब्ध म्हणजे सवोपलस्ब्धच होय. ‘वदे अनंत बोवलला । अथम इतुका वच सावधला, ववठोबासी शिण जावें, 
वनजवनिे नाम गावें ॥’ 

 
४५२. णिमुक्तात्मा 

 
पिमात्मा आवण त्याचा पिम भक्त सवमदशी होय. तो सवमकाहंीं पहातो, पण वलप्त कुठेंच होत नाहीं. 

“यथा पुष्किपते्र आपो न वश्लष्यन्ते एव ंवै तत” कमलदलाला जल-स्पशम होत नाहीं, तसें त्याला कोणतें वह 
दृश्य वचकटत नाहीं. त्याची सदैव ववववक्तदृवष्ट असते. त्याला कुठलें  वह कमम वा त्या कमाचें फळ केव्हा ंवह 
स्पशमत नाहीं. सूयम जगाचे सवम व्यवहाि पाहतो, पण तो ते व्यवहाि कित नाहीं. किायला सागंत नाहीं वा 
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त्याचं्या सुखदुःखानंीं हषमशोक पावत नाहीं. तें काहंींएक त्याच्या गावंीं असत नाहीं. तसा पिमात्मा हा 
ववमुक्तात्मा आहे. त्याच्या द्रष्टृत्वाला कतृमत्व भोक्तृत्व दुरून वह वशवत नाहीं : 

 
न कतृथत्िुं न कमाणि लोकस्य सृजणत प्रभुः । 
न कमथलल-सुंयोगुं स्िभािस् तु प्रितथते ॥ 
नादि ेकस्यणिंत् पापुं न िैंि सुकृतुं णिभुः 
अज्ञानेनािृतुं ज्ञानुं तेन मुह्यन्तत जततिः ॥ 
 
ववमुक्तात्मा या सामावसक पदातं ववमुक्त आवण आत्मा दोन शब्द आहेत. ववमुक्त कुणाला 

म्हणायचें? ववमुक्तीचें स्वरूप काय? ववमुस्क्त म्हणजे प्रकृतीच्या गुणधमाचा आपल्या ठाईं अववदे्यमुळें  करून 
घेतलेल्या अध्यासाचें वनिसन होणें. य याचा आत्मा म्हणजे बवुद्ध अववद्याध्यािोवपत अध्यासातूंन मुक्त झाली 
तो ववमुक्तात्मा होय. वस्तुतः ति आत्मा हा सदैव मुक्तच आहे. तो बंधनातं पडला आवण मग मुक्त झाला 
अशी स्स्थवत नाहीं. तो ति वनत्यशुद्धबदु्धमुक्तस्वभाव आहे. “न वा बद्धो न वा मुक्तो, इत्येषा पिमाथमता” 
चंद्राला ग्रहण लागत नाहीं हकवा त्याचा त्यातूंन मोक्ष वह होत नाहीं. ग्रहण होत असतें तें आमच्या दृष्टीला, 
आवण मोक्षवह होत असतो वतचाच. एकाच वळेीं काहंींना ग्रहण आवण काहंींना अग्रहण हा अनुभव वनत्याचाच 
आहे. य याच्या दृष्टीआड छाया आली त्यालाच ग्रहण आहे, य याच्या दृष्टीआड छाया आलेली नाहीं त्याला 
अग्रहणच आहे. पिमात्मा हा असा चदं्रवत वनत्यच ववमुक्त आहे, आवण त्याच्या दृष्टीवि केव्हा ंवह छायापटल 
येत नसल्यामुळें  तो ववमुक्तात्मा वह आहे. 

 
४५३. सिथज्ञ 

 
सवमदशी आवण सवमज्ञ वस्तुतः दोन्ही एकच. तथावप धात्वथानें त्यातं फिक केला आहे. दशमन म्हणजे 

पाहणें आवण ज्ञान म्हणजे जाणणें. साखि पाहता ंयेते. ती आपण पाहतों. पण नुसत्या पाहण्यानें वतचें ज्ञान 
होत नाहीं. ती चाखावी लागते, ती चाखतो तेव्हाचं वतचें ज्ञान होते. पण आपण म्हणतों, पहा बिं सिबतातं 
साखि बेताची झाली कीं कशी? या प्रयोगातं दशमन हें केवळ दशमनवाचक नाहीं तें लक्षणेनें ज्ञानवाचक आहे. 
दशमन, श्रवण, िसन स्पशमन घ्राण हीं सवम ज्ञानेंवद्रयेंच होत ना? इंवद्रयातं दशमन प्रधान असल्यामुळें तें 
ज्ञानवाचक, सवमववषयग्रहण−वाचक झालें  आहे. आवण त्यामुळेंच सवमदशी आवण सवमज्ञ एकच होत असें 
वाटतें. पण वस्तुतः दोन्ही वभिाथमक आहेत. पचं बाह्य ज्ञानेस्न्द्रयें आवण पचंधा आभ्यंति अंतःकिण 
याचं्यायोगें आवण याचं्या ववयोगें म्हणजे याचं्या वाचंून वह जो जाणतो तो जाणणािाच सवमज्ञ म्हणावयाचा. 
वनहिवद्रयापंासून सवेस्न्द्रयापंयंत असंख्य जीवयोवन आहेत. त्या सवम योनींतील जीवानंा होणािें ज्ञान हें सगळें 
एका के्षत्रज्ञालाच होत असतें, आवण म्हणून सवांचा स्वात्मा तो पिमात्मा हा सवमज्ञ म्हणावयाचा. 

 
जागवित वैश्वानि, स्वप्नस्थ तैजस, सुषुप्त प्राज्ञ हीं य याचीं वत्ररूपें आहेत तो तुिीयच जागृवत-

स्वप्न-सुषुस्प्तरूप वतन्ही जगें जाणत असल्यामुळें  सवमज्ञ म्हणावयाचा. तुिीयेति वैश्वानि तैजस आवण प्राज्ञ 
हे केवळ एकएकच जग जाणणािें म्हणून असवमज्ञ होत. 

 
तुिीय हा केवळस्वरूप असल्यामुळें  वतथें जे्ञय-ज्ञातृ-ज्ञान ही वत्रपटुी, हा प्रपंच संभवत नाहीं. म्हणनू 

त्याला सवमज्ञ म्हणणें नीट नाहीं. त्यामुळें  सुषुप्त प्राज्ञ हाच सवमज्ञ पदवीस पात्र म्हणावयाचा. कािण सुषुप्तींत 
त्याच्या ठाईं सािें ववश्व एकीभतू असतें आवण त्याला तो आनंद म्हणनू अनुभवीत असतो. म्हणनूच ‘प्राज्ञ’ ला 
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उदे्दशून माडुंक्यातं म्हटलें  आहे “एष सवेश्विः । एष सवमज्ञः । एषोऽन्तयामी । एष योवनः सवमस्य प्रभवाप्ययौ वह 
भतूानाम् ।” 

 
४५४. )उिम) ज्ञान 

 
उत्तम ज्ञान हें सववशषेण एक नाम आहे. ज्ञानातं ति-तम-भाव कसा किायचा? वस्तुतः ज्ञानातं 

अधम मध्यम उत्तम असा काहंीं फिक नाहीं. ज्ञान हें ज्ञान आहे. तें लहान-मोठें, हलकें -भािी, अधम उत्तम 
असें काहंीं नाहीं. तथावप उपावधवशात तें अधमोत्तम भासतें. अस्ग्न सधूम असतो, ववदु्यत वनि  धूम पिंतु चचंल 
असते. सूयम वनि  धूम आवण स्स्थिप्रभ असतो. हें वत्रलोकातंील वत्रववध तेज आहे. प्रकाशक आहे. पवहल्याचा 
प्रकाश धूवमल धूसि, ति दुसऱ्याचा क्षवणक असतो. पिंतु वतसऱ्याचा ना अंधुक ना क्षवणक असा स्वच्छ आवण 
सतत असतो. आवण म्हणून तो उत्तम म्हणावयाचा. तसें जें ज्ञान वनःसंदेह आवण शाश्वत आहे तें उत्तम 
म्हणावयाचें. जीवाला आत्मवभि जें ज्ञान होतें तें स्वायत्त नसतें. तें जे्ञयाधीन िाहतें त्यामुळें  तें संदेहास्पद 
आवण अशाश्वत असतें. बाह्य पदाथांचें यथाथम ज्ञान होत नाहीं आवण तो पदाथम बाह्य असल्यामुळें  तो बदलतो 
आवण नाहींसा वह होतो. त्याची स्मृहत वह जीवाला भािरूप असल्यामुळें  ती तो ववसितो. पिंतु आत्मज्ञान हें 
असें नाहीं. त्यातं ज्ञातृजे्ञय अवभि असतात. आवण त्याची ववस्मवृत कधीं वह होत नाहीं. त्यामुळें  तें स्वायत्त 
वनःसंदेह आवण शाश्वत होय. आवण म्हणून त्याला उत्तम म्हणावयाचें. “यज ज्ञात्वा नेह भयूोऽन्यज ज्ञातव्य ं
अववशष्यते” “जें जाणवून पुढें येथें जाणावेंसें न िाहतें” असें जें ज्ञान तें हें आत्मज्ञान होय. आवण तेंच उत्तम. 
ज्ञातृजे्ञय-भेदानें होणाऱ्या ववषयज्ञानाला ज्ञान आवण ज्ञातृ-जे्ञय-ज्ञान-ववभागिवहत एकिस ज्ञानाला अनुभव 
अथवा ववज्ञान अशी पविभाषा आहे. इथें ‘उत्तम ज्ञान’ पदानें त्या अनुभवाचा वा ववज्ञानाचा वनदेश केला आहे. 
“अनुभव िहणीववण कायसें श्रवण? गभमअंध नेणे ित्न-वकिण” “ब्राह्मणस्य ववजानतः” इत्यावद वचनातं ही 
पविभाषा आली आहे. 

 
४५४. उिम )ज्ञान) 

 
उत्तम हें स्वतंत्र पद नाहीं तें ज्ञानाचें ववशषेण म्हणनू आलें  आहे. म्हणनू त्याचा स्वतंत्र ववचाि 

किण्याचें कािण नाहीं. तथावप त्याचा थोडा अवधक ववचाि करंू या. व्याकिणातं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, 
उत्तम पुरुष अशा संज्ञा येतात. प्रथम पुरुष म्हणजे पिोक्ष वा दूिचा हा अथम. वद्वतीय परुुष म्हणजे य याच्याशीं 
आपण साक्षात बोलतों तो प्रत्यक्ष अथम आवण उत्तम पुरुष म्हणजे अंतिति स्वतः बोलणािा स्वतंत्र पुरुष हा 
अथम, म्हणजे वक्त्याचा वनजात्मा. या पविभाषेच्या मुळाशीं जो वजतका वनकटचा तो वततका विचा अशी 
कल्पना आहे. आवण वनकटतम ति प्रत्येकास त्याचा वनजात्माच होय. आवण म्हणनू तो उत्तम म्हटला. 
स्वात्म्याहून वनकटति दुसिें काय आहे? तसेंच जो दुसऱ्यावि अवलंबनू नाहीं पण य यावि दुसिें अवलंबनू 
आहे, तोच य येि श्रेि वविि आवण उत्तम म्हणावयाचा. म्हणून आत्मज्ञान हेंच उत्तम. आपल्याला उपलब्ध 
होणाऱ्या सवम ज्ञानाचंा आधाि आत्मज्ञान आहे. म्हणून तें उत्तम होय. तें दुसऱ्या कशाविवह अवलंबनू नाहीं, 
पण त्यावि मात्र सवम ज्ञानें अवलंबून आहेत. कोणती वह उपलस्ब्ध आत्म्यालाच होते. म्हणून सवोपलब्धीचा 
हा मूलाधाि उत्तम म्हटला आहे. 

 
उत या उपसगाला तितम प्रत्यय लागनू उत्ति आवण उत्तम शब्द झाले आहेत. एका मतं्रातं हे वतन्ही 

एकत्र आढळतात. तो मंत्र असा : 
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उद् ियुं तमसस् पणर । ज्योणतः पश्यतत उत् तरम्  । 
देिुं देििा सूयथम्  । अगतम ज्योणतर  उत् तमम्  ॥ 
 
सकाळीं सूयोदयाला नैश तमाच्या मार्थयावि पाय देऊन वि आलेलें  तेज उत ति म्हणजे विवि 

चढत असलेलें  ध्यात मध्याह नीं तळपणाऱ्या, सवम देवातं थोि देव असलेल्या सूयाला, त्या सवोत तम तेजाला 
पोचूं या. अथात साधनेच्या आिंभीं अज्ञान भेदून प्रकाशमान झालेल्या चढत्या तेजाचा मागोवा घेत, त्याचें 
अनुसधंान किीत, आम्ही त्या देदीप्यमान आत्मसूयाला, आत्मतेजानें ववश्व प्रकाशमान किणाऱ्याला, गाठंूं. 
आत्मवभि काहंीं उरंू न देणाऱ्या त्या तेजाला, त्या उत्तमाला गाठंूं या. 

 
४५५. सुव्रत 

 
“सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत” हा सुकािाचा श्लोकाधम आहे. एक सूक्ष्म पद सोडलें  

ति बाकीचीं सवम सु” पूवम आहेत. सवांचे तात्पयम, तो पिमात्मा सुरूप आहे, सवमतोभद्र आहे, हें आहे. 
 
स्वचे्छेनें विण केलेला आवण प्राणपणानें पाळावयाचा वनयम म्हणजे व्रत होय. कोणीं काहंीं वह 

मावगतलें  तिी त्याला नाहीं म्हणावयाचें नाही हें कणाचें व्रत होतें. काहंीं झालें  तिी सत्यच बोलायचें हें 
युवधवििाचें व्रत होतें. “वद्वः शिं नावभसंधते्त िामो वद्वि  नावभभाषते” असें िामाचें व्रत होतें. अशीं हीं नाना व्रतें 
आहेत. आवण तीं आचिणािे सगळे सुव्रत होत. या सवम व्रताचं्या मुळाशीं आत्मवनिा वदसून येते. म्हणून 
आत्मवनिता हेंच एक सुव्रत होय. आवण तें जो पाळतो तो सुव्रत म्हणावयाचा. आत्मा आत्मवनि नाहीं 
िाहणाि ति काय िाहील? तो आत्मवनिेहून वगेळें  काहंीं करंूच शकत नाहीं. म्हणून पिमात्मा हा सुव्रत 
होय. सुव्रत म्हणजे स्वव्रत. स्वहून म्हणजे आत्म्याहून अवधक सुरूप दुसिें काहंीं नाहींच. तो आत्मा वनि  दोष 
आवण सवममंगल-वनवध आहे. तवििता हेंच एक व्रत आहे. इति सगळीं व्रतें त्याचे अशं होत. आत्मपिायण 
पुरुषच वृवजनाणमव तरून जातात : 

 
तद् बुद्धयस् तदात्मानस् तन् णनिास् तत् परायिाः । 
गच्छन्तत अपुनरािृचि ज्ञानणनर  धूत-कल्पषाः ॥ 
 

गीतेंत भगवान् शवेटीं हीच एक वनिा उपदेवशतात. 
 
सिथ-धमान् पणरत्यज्य माुं एकुं  शरिुं व्रज । 
अहुं त्िा सिथ-पापेभ्यो मोक्षणयष्याणम मा शुिंः ॥ 
 

जो आत्मवनि झाला त्याला दुसिे वकिकोळ धममवववध लागू नाहींत. भागवतातं म्हणूनच म्हटलें  आहे :– 
 
तो देिता णपतर िा ऋणष आप्त भूतें 
याुंिंा न सेिक नृपा ! न ऋिी असे तो । 
सिात्मना शरि जो िंरिाुंस गेला 
साुंडूणन सिथ शरिप्रद श्रीहरीच्या ॥ 
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४५६. सुमुख 
 
सु म्हणजे शोभन मुख आहे य याचें तो सुमुख होय. मुखाची शोभनता त्याच्या वणाकृतींवि अवलंबनू 

नाहीं. ति तद् दशमनानें होणाऱ्या लाभावि “पविणामावि अवलंबून आहे. य याच्या मुखावलोकनानें सवम 
अमंगल टळतें वन सवम मंगल वळतें तो सुमुख म्हणावयाचा. ॐकािस्वरूप, गणपवत हा सुमुख म्हटला आहे 
“सुमुखिैकदन्ति” इत्यावद. सवम अमंगलाचंें वनिसन व सवम मंगलाचंें संपादन ज्ञानामुळें  होतें. म्हणनू 
ज्ञानस्वरूप गणपवत, सवम अक्षि-गणाचा मुख्य ॐकाि, सुमुख म्हटला आहे. आवण पिमात्मा हा केवळ 
ज्ञानस्वरूप असल्यामुळें  ॐकािस्वरूप गणपवत हें त्याचेंच नामरूप होय. 

 
ॐकािस्वरूप गणपवत हा पिमात्म्याचा अक्षिावताि आहे. पुरुषावतािातं प्रभ ुिामचदं्र सुमुख होत. 

ते सवम प्रजाजनानंा चदं्रवत वप्रयदशमन होतेच. पण त्यावशवाय त्याचंी सुमुखता म्हणजे स्स्थतप्रज्ञता होय. 
सुख-दुःखानंीं त्याचं्या मुखावि, मुदे्रवि, ववकािदशमन होत नसे. ते कोणत्या वह प्रसंगीं आत्मवनि िाहत. 
स्स्थतप्रज्ञाचीं लक्षणें गीतेंत वदलीं आहेत. पण त्याचें चवित्र म्हणजे िामायण होय. अजुमनानें ववचािलें  : 

 
न्स्र्रािला समाधींत न्स्र्तप्रज्ञ कसा असे । 
कृष्िा साुंग कसा बोले कसा राहे णलरे कसा ॥ 
 

भगवान् म्हणाले– 
 
कामना अुंतराुंतील सिथ सोडूणन जो स्ियें । 
आत्म्याुंत णिं असे तुष्ट तो न्स्र्तप्रज्ञ बोणलला ॥ 
नसे दुःखाुंत उदे्वग सुखािंी लालसा नसे । 
नसे तृष्िा भय क्रोध तो न्स्र्तप्रज्ञ सुंयमी ॥ 
 

संयमी स्स्थतप्रज्ञाचें चवित्र म्हणजे िामायण. तुलसीदासाचं्या एकश्लोकी िामायणातं तें असें गाईलें  आहे : 
 
प्रहृष्टताुं या न गताणभषेकतस् 
तर्ा न मम्ले िनिास-दुःखतः । 
मुखाम्बुजश्री रघुनुंदनस्य मे 
सदास्तु सा मुंजुलमुंगल-प्रदा ॥ 
 

४५७. सूक्ष्म )सुक्ष्म) 
 
पिमात्मा हा प्रथम सुव्रत म्हणजे सुशील म्हटला. त्यानंति तो सुमुख म्हणजे प्रसिवदन म्हटला. 

आता ं त्याला सूक्ष्म म्हटलें  आहे. हें पद सुमुख आवण सुघोष याचं्या मध्यें आलें  आहे. तेव्हा ं त्याचा अथम 
सूक्ष्मदृवष्ट असा वदसतो. त्याचें दशमन सूक्ष्म, तेव्हा ं त्याचा अथम सूक्ष्मदृवष्ट असा वदसतो. त्याचें दशमन सूक्ष्म 
आहे. शुभ आहे. तो तत्त्वदशी आहे. म्हणनू तो सूक्ष्म. सूक्ष्म पाहतो तोच उत्तम पाहतो. त्यालाच पिमलाभ 
होतो. “ववशालाभ्या ंआभ्या ं वकवमह नयनाभ्या ंखलु फलं, न याभ्या ंआलीढा पिमिमणीया तव तनूः” य या 
नेत्रानंा भगवद् दशमन, तत्त्वदशमन, आत्मदशमन झालें  नाहीं त्यानंा सूक्ष्मेक्षण वा सुलोचन कसें म्हणता ंयेईल? 
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पण कोणी आके्षप घेतील, कीं इथें सु वह नाहीं आवण ईक्षण वह नाहीं. तुम्ही सूक्ष्म म्हणजे स्वीक्षण असा कसा 
अथम किता?ं त्यावि उत्ति हेंच कीं हा श्लोकाधम सुच्या पाढ्याचा आहे आवण त्यातं हें पद आलें  आहे, सुव्रताचें 
हें ववविण आहे. सुव्रत म्हणजे सुशील कसा? ति त्याचें दशमन भलें  आहे, त्याची दृवष्ट भली आहे, त्याची 
वाणी भली आहे, त्याची प्रत्येक कृवत भली आहे. त्याचें हें सािें बाह्य भलें  आहे कािण त्याचें अंति भलें  आहे. 
तो सुहृद् आहे. अथात तो अतंि -बाह्य सुरूप आहे. या सुप्रवाहातं “सूक्ष्म” स्वीक्षणवत झाल्यास नवल नाहीं. 

 
अथवा “सूक्ष्म” पद हें “सुक्ष्म” समजावें. “सु शोभना क्ष्मा येन सः सुक्ष्मः” य याच्या योगें ही क्ष्मा 

म्हणजे पृर्थवी शोभन झाली आहे तो पिमात्मा ‘सुक्ष्म’ म्हणावयाचा. पिमात्मा हा या परृ्थवीचा, या सृष्टीचा पवत 
आहे आवण म्हणनू ती सौभाग्यवती आहे. सृष्टीची नश्विता वह सुंदि आहे कािण वतला शाश्वताचा आधाि 
आहे. ह्या जात्या जगातं काहंींच िाहतें नसेल ति मग सािेंच मुसळ केिातं म्हणावें लागेल. पण तसें नाहीं. 
एका पिमात्म-सते्तचा बळकट आधाि आहे या सवाला. म्हणून तो पिमात्मा “सुक्ष्म” होय. सु म्हणजे भक्कम 
आवण क्ष्मा म्हणजे आधाि आहे जो तो सुक्ष्म म्हणावयाचा. अववजे्ञय असल्यामुळें  पिमात्मा हा सूक्ष्म म्हटला 
जातो. हा अथम ति प्रकटच आहे. “सूक्ष्मत्वात तद् अववजे्ञयम्” हें गीतेचें वचन प्रवसद्धच आहे. 

 
४५८. सुघोष 

 
“शोभनः घोषः यस्य सः सुघोषः” य याचा घोष शोभन आहे तो तो सुघोष म्हणावयाचा. 

वदेोनािायणाचा घोष शोभन होय म्हणनू तो वदेस्वरूप पिमात्मा सुघोष म्हटला आहे. या सुघोषतेचें कािण 
ज्ञानदेवानें असें वदलें  आहे : “पैं अवहतापासौवन कावढती । वहत देसवन वाढववती । नाहीं गा श्रतुीपिौती । 
माउली जगा ।” 

 
आध्यास्त्मक ज्ञानस्वरूप असलेले वदे मानवाचा पिम पुरुषाथम मानवाला कंठिवानें सागंत आहेत. 

म्हणून ते उघडच सुघोष होत. इथें सु म्हणजे वहततम आवण सु म्हणजे सुवनवित दोन्ही अथम एकवटले 
आहेत. “प्रज्ञानं ब्रह्म । अयं आत्मा ब्रह्म । तत त्व ंअवस । अहं ब्रह्मास्स्म ।” हा जो चतुि  मुखानें चौफेि केलेला 
उपदेश त्यामुळें  पिमात्मा हा सुघोष म्हटला आहे. 

 
नकुलाचा शखं वह “सुघोष” होता. शखं सुघोष का?ं ति त्यातूंन वनघणािा घोष हा ॐ काि स्वरूप 

आहे म्हणून. हा एकाक्षि ब्रह्म म्हणजे वदे होय. शखंासुिानें समुद्रतळाशीं चोरून नेलेला वदे तो हाच. 
मत्स्यावतािातं भगवतंानें प्रलय-पयोधींतून शखंोद्धाि करून य या वदेाचें िक्षण केलें  तो हाच. मत्स्यावताि 
य यामुळें  अवताि म्हटला गेला ती महनीय घटना हीच. वहलाच अनुलक्षनू जयदेवानें गाइलें  आहे– 

 
“प्रलय-पयोणध-जले धृतिान् अणस िेदुं । 
णिणहत-िणहििंणरिमखेदम्  ॥” 
 
पत्राची हकमत त्याच्या मजकुिावरून होते. मजकूि तुच्छ असेल ति पत्र तुच्छ आवण उच्च असेल 

ति उच्च म्हटलें  जाईल. तसाच कोणता वह मंत्र त्याच्या अथावरून, अवभप्रायावरून उच्चावच ठित असतो. 
हा एकाक्षि मंत्र संपूणम वदेाथाचा वाचक असल्यामुळें  तो एकाक्षि ब्रह्म म्हटला गेला आहे. ब्रह्म शब्द वदे 
आवण वदेाथम दोहोंचा वह वाचक आहे. त्यामुळें  एकाक्षि ब्रह्म म्हणण्यातं ववशषे स्वािस्य आहे. अक्षिब्रह्म हा 
वश्लष्ट प्रयोग आहे. त्यातंील दोन्ही पदें अक्षि आवण ब्रह्म वश्लष्ट म्हणजे द्व्यथम आहेत. 
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वचिका, वचडका नसलेला गभंीि घोष सुघोष होय. असा ब्रह्म घोष हा उघडच सुघोष म्हणावयाचा. 
पिमात्म्याचेंच तें एकरूप होय. 

 
४५९. सुखद 

 
य याचें शील शोभन आहे, य याचें दशमन शोभन आहे, य याचें पे्रक्षण शोभन आहे, य याची वाणी शोभन 

आहे तो सुखद नाहीं ति काय असेल? तो पिमात्मा आपल्या नाम, रूप, गुण, शील या सवांच्या योगें सवांना 
सुख देणािा आहे. नामानें, कीतीनें तो श्रवणानंा सुखावह होतो, रूपानें तो नेत्रानंा सुखावह होतो, गुणानें तो 
अंतिाला सुखावह होतो, शीलानें तो शत्रु वमत्र उदासीन आवण मध्यस्थ या चतुि  ववध समाजाला सुखावह 
होतो. शत्रु म्हणजे प्रवतकूल लोक. त्याचं्या अज्ञानजन्य. प्रवतकूलतेचाच वविोध करून आवण एिव्हीं त्याचं्या 
ववषयीं आत्मौपम्य बागळून तो शत्रूंना सुखावह होतो. िाम “मिणान्तावन वैिावण” म्हणून िावणाचें 
सध्वमदैवहक यथासागं किवतो. वमत्र म्हणजे अनुकूल लोक. िाम सुग्रीवासािख्या वमत्राला िाय य व पत्नी 
वमळवनू देतो. उदासीन म्हणजे कोणाला च शत्रु वा वमत्र न मानता ंतटस्थ िाहणािा यवत-वगम. आज वह 
आपण पाहतों कीं तटस्थतेची नीवत चालवणािीं िाष्रें आहेत. आवण त्यानंा वविोधी िाष्रें चाहत आहेत. 
त्याचं्या तटस्थतेच्या नीतीची कदि किीत आहेत. त्याच प्रमाणें समाजातंील दं्वद्वापासून पूणम अवलप्त 
असणािे जे यवत त्याचंें वह समाजातं महत्त्वाचें स्थान आहे. त्याचंें िक्षण झालें  पावहजे. िामानें अशा उदासीन 
ऋषींचें िक्षण केलें . या वतन्ही वगांहून वभि आणखी एक वगम आढळून येतो. तो उदासीन नाहीं, पण दोन्ही 
पिस्पि-वविोधी असलेल्या आपल्या शत्रूंत आवण वमत्रातं सलोखा व्हावा यासाठीं मनापासून झटत असतो. 
हा मध्यस्थवगम होय. िामायणातं मध्यस्थ नाहीं आवण भाितातं वह मध्यस्थ नाहीं. हुडकूनच काढावयाचें 
म्हटल्यास बलिामाला उदासीन व ववदुिाला मध्यस्थ म्हणता ं येईल. पण आधुवनक भाितात गाधंी-इंग्रज 
ह्याचं्यातंील लढ्यातं जयकि सप्रू हे मध्यस्थ म्हणनू होते. आवण त्यानंा सहायक तो मध्यस्थ वगम 
म्हणावयाचा. या सवांना पिमात्मा प्रत्यागात्मरूपानें सानुकूल असल्यामुळें  सुखद होय. सुखद हा 
वनरूपपदप्रयोग आहे म्हणनू त्याचा अथम सवम-सुखद होतो. तो अमक्याला सुखद असें नाहीं. 

 
४६०. सुहृत् 

 
पिमात्मा हा सुहृद् आहे. सवांववषयीं वनिपेक्ष वनिवतशय आवण वनिन्ति सद् भावच त्याच्या ठाई ं

वसत आहे. जगातं माता ही आपल्या अपत्याववषयीं पे्रमपूणम असते असें मानलें  जातें. म्हणूनच म्हणतात 
“कुपुत्रो जायेत क्ववचदवप कुमाता न भववत”. कुपुत्र असू ंशकतो पण कुमाता मात्र कुठें वह आढळावयाची 
नाहीं. आपल्या अपत्या ववषयीं अत्यतं वात्सल्य असलेल्या मातेचें पे्रम वह वनिपेक्ष म्हणता ं येत नाहीं. “हा 
आपले पागं फेडील, आपल्याला सद् गवत देईल, आपलें  नावं जगातं चालवील” अशी अपेक्षा वतची असतेच. 
पुत्राहून अवधक पे्रम ती आपल्याविच किीत असते. पुत्रावि वह ती तो आपला पोटचा गोळा, आपला जीवाचा 
जीव म्हणनूच पे्रम किीत असते. “आत्मा वै पुत्र नामावस” म्हणून पे्रम किीत असते. आवण हें पे्रम पुष्कळदा ं
खंवडत होतें, आजीवन वह चालत नाहीं आवण मिणोत्ति वा जन्मपूवम त्याचा ववसि पडतो, अभाव असतो. 
पिंतु पिमात्मा हा सवांचा वनजात्मा आहे आवण म्हणून त्याचें पे्रम हें वनिपेक्ष वनिवतशय आवण वनिंति आहे 
आवण तें सावमवत्रक आहे, ववश्वव्यापक आहे. त्याला हा आपला पिका असला भेदच ठाऊक नाहीं असें त्याचें 
वात्सल्य महोदाि आहे. त्याच्यासािखें हृदय, त्याच्या सािखें वात्सल्य, त्याचेंच. म्हणून तो सुहृद्. 
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सुव्रत पासून सुरू झालेला सुकाि इथें सुहृत मध्यें संपला आहे. कोणतें वह व्रत वह असेंच कायावाचा 
मनें वत्रशुद्धी आचिावयाचें आहे. इथें सुहृत पदानें त्यातंील मनःपूवमकता श्रद्धापूवमकता अवभपे्रत आहे. 
सुघोषपदानें समंत्रता सुचववली आहे. आवण सुव्रतावद पदानंीं सुतंत्रता उल्लवेखली आहे. जीवनाची ही अशी 
वत्रपथगा आहे. या श्लोकाधांत ती समग्र आली आहे. 

 
४६१. मनोहर 

 
“मनोहिो वजतक्रोधो वीिबाहुि  ववदािणः” या श्लोकाधांत धीिोदात्त नायकाचें वणमन आलें  आहे. 

पिमात्मा हा पुरुषोत्तम आहे. आदशम पुरुष आहे. त्याचें नाम-रूप मनोहि आहे. नाम श्रुवतहि, रूप नेत्रहि 
आवण तद् द्वािा तो मनोहि. िामाचें नाम श्रुवतसुभग, तसें िामाचें रूप नयनिम्य आहे. आवण या बिोबिच 
त्याचें शील वह तसेंच मधुि आहे. तो वजतक्रोध आहे. नाम रूप गुण शील सवमच सुखद असल्याखेिीज त्याला 
मनोहि म्हणता ंयावयाचें नाहीं. पण खिोखि एखादा परुुष मनोहि आवण वजतक्रोध म्हणजे गोिा गोमटा 
आवण गोड स्वभावाचा असला ति तेवढ्यानें का तो वप्रय आवण पूय य होईल? नाहीं. वतथें पिाक्रमाची वह 
अपेक्षा आहे. गोिीगोमटी आवण गोड स्वभावाची एखादी अबला वह असूं शकेल. म्हणनू वजतक्रोधाला जोडून 
वीिबाहु पद आलें  आहे. तो पिाक्रमी असेल. दुवृमत्ताचंें शासन आवण धममवनिाचंें पालन किणािे त्याचे भजु 
असतील. आपल्या प्रजेंतील, समाजातंील दुि  जन-सज्जनाचें वनग्रहानुग्रह किण्याचें सामर्थयम हवेंच, पण 
तेवढ्यानें संपलें  नाहीं पिचक्र पितवनू लावण्याचें, आक्रमण मोडून काढण्याचें, आक्रामक शस्क्त फोडून 
टाकण्याचें आंतििाष्रीय ववदािक सामर्थयम वन बळ वह त्याला हवें. तिच तो पुरुषोत्तम ठिावयाचा. िामाच्या 
ठाईं हें समस्त होतें. त्यानें आपल्या मधुि नामरूपगुणशीलानें स्वजनानंा सुखववलें , भजुबळानें दुि  जनानंा 
नमववलें  आवण पिाक्रमानें िावणासािख्या दुष्टानंा नेस्तनाबूद केलें . आधुवनक काळातं गाधंींनीं वह असेंच केलें  
आवण पुढें वह तो पिमात्मा असेंच किीत िाहणाि. कािण त्याच्या अवतािाचें हेंच प्रयोजन आहे. तो जि असा 
सवोत्तम नसता ति सवांचें मन कसा हिण करंू शकला असता? पिमात्मा हा मनोहि आहे. कािण 
कोणत्यावह दृष्टीनें पहा त्यातं कोठलें  वह वैगुण्य आढळावयाचें नाहीं. त्याच्यातं सवम सद् गुण एकवटले असून 
त्याचंें तो वनधान आहे. नको तें अणुमात्र नाहीं, हवें तें पविपूणम आहे. म्हणनू मनोहि. 

 
४६२. णजतक्रोध 

 
क्रोध म्हणजे काय? नुसतें िागावणें म्हणजे क्रोध नव्हे. क्रोध हा सवम ववकािाचंा मलू ववकाि होय. 

ववकाि म्हणजे, चलन, स्वरूपापासून जें चळणें त्याचेंच नावं क्रोध, त्याचेंच नावं ववकाि. क्रोध शब्दापेक्षा ं
कोपशब्द हा या अथाला अवधक जवळचा आहे. कुप् म्हणजे चळणें. वदेातं कुप् धातु चळणें या अथानें येतो. 
वतथें “चुकोप” म्हणजे चळला, ढळला, हलला असा अथम होतो, िागावला असा नव्हे. पिंतु िागातं मनुष्य 
ताळयावि िाहत नाहीं असें पाहून िागावण्यास कोप क्रोध हे शब्द रूढ झाले आहेत. तेव्हा ं वजतक्रोध या 
शब्दाचा अथम होईल जो स्स्थतप्रज्ञ आहे, य याची आत्मवनिा डगमगत नाहीं, असा वनष्कंप आत्मबुद्धीचा 
पुरुष. असा पुरुष आपले सवम व्यवहाि ववकािवश न होता ंस्वाधीनपणें कितो आवण म्हणून तो अमोघवीयम 
असतो. त्याचें वचन कधीं ववतथ व्हायचें नाहीं. त्यानें उचलेलें  पाऊल कधीं मागें हटायचें नाहीं. त्याचा 
मनोिथ मुक्कामाला पोंचणािच. त्याचा क्रोध हा क्रोध नसतो ति तो त्याचा वनिय असतो आवण म्हणून त्याला 
देव वह घाबितात. ‘कस्य ववभ्यवत देवाि जात-िोषस्य संयुगे?’ ‘नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमवप कषमवत’ 
स्वस्थानाच्या आश्रयानें मगि हत्तीला वह मात देतो. तसा वजतक्रोध पुरुष आपल्या भवूमकेवि दृढ िाहून, 
स्वस्थ िाहून, जगाला जेि कितो. तो आपली आत्मवनिा कधीं सोडीत नाहीं. त्यामुळें  तो रुव असतो आवण 
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जगाला त्याच्या भोवतीं वफिणें भाग पडतें. सिळाला सिळ किता ंयेत नाहीं. जें वाकंडे असेल तेंच सिळ 
होणाि. 

 
पिमात्मा हा वनत्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव असल्यामुळें  सदैव वजतक्रोधच आहे. जे त्याची उपासना 

कितात ते वह तसेच होतात : 
 
न क्रोधो न िं मात्सयं न लोभो नाशुभा मणतः । 
भिन्तत कृतपुण्यानाुं भक्तानाुं पुरुषोिमे ॥ 
 

४६३. िीरबाहु 
 
वीिौ पिाक्रम-शावलनौ बाहू यस्य सः वीिबाहुः । य याचे भजुदंड पिाक्रमशाली आहेत तो वीिबाहु 

होय. वीि कोण? जो ‘घिच्यावंिी खाय दाढा, बाहेिीं दीन बापुडा’ तो? नाहीं. जें वजथें उवचत तेंच जो कितो 
तो वीि होय. िाम सीता-ववयोगानें ववह वल होतो. कौटुस्म्बक जीवनातं तो असा कुसुम-कोमल आहे पिंतु 
िणातं? िणातं तो वशलासंघात-ककम श आहे. अथात वजथें कोमलता हवी वतथें तो कमालीचा कोमल आहे 
आवण वजथें कठोिता हवी वतथें तो कमालीचा कठोि आहे. न्यायसभेंत तो न्यायवनिुि आहे. वतथें सीता 
त्याला पत्नी नाहीं, ती एक सवम सामान्य प्रजाजन आहे, युिोवपयन न्यायदेवता आंधळी आहे (कववसमया 
प्रमाणें) ती तोंड पाहून न्याय देत नाहीं. ती व्यस्क्त-वनिपेक्ष न्याय देते. पण भाितीय कववसमय असा नाहीं. 
भाितीय न्यायदेवता आंधळी नाहीं ती डोळसच आहे. पण ती समदृक् आहे. न्यायासनासमोि िाजािंक सवम 
सािखे. सवम स्वकममफलभाक् आहेत. जसें कमम तसें फळ. न्यायासन हें पाहत नाहीं कीं कमम कोणीं केलें . तें 
फक्त कमम पाहतें आवण कमानुसाि फळ देतें. पिमेश्विी सत्ता आवण त्या सते्तचे प्रवतवनवध िाजे धममलंडाचंा 
वनग्रह आवण धममवनिाचंा अनुग्रह, कितात, म्हणून पिमात्म्याला वीिबाहु म्हणावयाचें. 

 
‘बाहू िाजन्यः कृतः’ असें जें पुरुष-सूक्तातं आलें  आहे त्याचा वह आशय हाच. वनग्रहानुग्रहाचें कायम 

क्षवत्रय कितात. म्हणून ते पिमात्म्याचे भजु होत. ब्राह्मण त्याचें मुख होत. कािण ते पिमेश्विी आज्ञा, वदे 
बोलतात. वैश्य त्याचें उदि होत. कािण पिमेश्विी दयेचा ते संग्रह आवण ववस्ताि कितात. सवांना धनधान्य 
पुिववतात. शदू्र त्याचे पाद होत. कािण ववश्वरूपाचे ते पाईक आहेत. वजथें सेवचेी गिज वतथें ती ते पुिवीतच 
असतात. अशा प्रकािें पिमात्माच चतुि  वणमरूपानें अवतिला आहे. आवण म्हणून वीि म्हणजे क्षवत्रय आहेत 
बाहु य याचे तो पिमात्मा वीिबाहु म्हणावयाचा. 

 
४६४. णिदारि 

 
ववदाियहत इवत ववदािणः । जो कोंडी फोडून जातो तो ववदािण म्हणजे कोंडीफोड्या होय. 

पिमात्मतत्त्व हें अत्यंत स्वतंत्र वृत्तीचें तत्त्व आहे. तें कुठें वह वगिफदाि होत नाहीं, कैद होत नाहीं. त्याला 
वजथें वजथें कोंडून पकडावें वतथून वतथून तें वनसटलेंच म्हणून समजा. असें तें हातावि तुिी देणािें आहे. 
देहेस्न्द्रयमनोबवुद्ध या कोणाच्याच पकडींत तें येत नाहीं. म्हणजे पकडींत न येणें हेंच त्याचें लक्षण. 

 
यस्यामतुं तस्य मतुं मतुं यस्य न िेद सः । 
अणिज्ञातुं णिजानताुं णिज्ञातमणिजानताम्  ॥ 
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असें तें ववलक्षण आहे. अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु पकडता ं येत नाहीं. तशी अत्यन्त ववशाल वस्तु वह 
पकडता ं येत नाहीं. पिमात्म-तत्त्व हें तसेंच सुसूक्ष्म आहे तसेंच असीम आहे. ज्ञानदेवानें त्याची सुसूक्ष्मता 
आहे आवण असीमता उपमा-दृष्टातंानंीं अशी वर्णणली आहे : 

 
“मोणतयािंें पािी । भरूुं  न ये िो राुंजिीं । 
गगनासी गिसिी । घाणलताुं न ये ॥ 
 
पाणीदाि मोत्याचें पाणी िाजंणातं भरून ठेवता ंयेत नाहीं हकवा आकाश थैलींत भरून घेऊन जाता ं

येत नाहीं. त्याची मोट बाधंता ंयेत नाहीं. सवम कोंड्या फोडून पाि होणािें तें अवत पटाईत तत्त्व आहे. म्हणनू 
त्याला ववदािण म्हणावयाचें. 

 
ववदािणाचा अवताि, प्रवतवनवध, त्याचा भक्तवह कोणाच्या कचाट्यातं सापंडत नाहीं. तो ससं्था सघं 

संघटनें याचं्या जाळयातं सापंडत नाहीं. आपल्या आत्मबुद्धींत भक्कम तो कोणत्यावह प्रपंचातं पडत नाहीं. 
कोणाच्या वह भलूथापेंत येत नाहीं. आपल्या आत्मबदु्धीच्या योगें सवम कोंड्यातूंन तो सही सलामत बाहेि 
पडतो. 

 
आदशमभतू पुरुषोत्तम शत्रूंच्या कोंड्या फोडून आवण जाळीं तोडून पाि होतो आवण आपल्या िाष्राचा, 

समाजाचा आवण मानवतेचा उद्धाि कितो. तो मनोहि म्हणजे रूपवान्, वजतक्रोध म्हणजे धीि बुवद्धमान्, 
वीिबाहू म्हणजे बलवान् आवण ववदािण म्हणजे सवम संकटावंि मात किणािा पिाक्रमी पिम पुरुषाथमवान् 
असतो. 

 
४६५. स्िापन 

 
स्वापन म्हणजे स्वाप वा झोप आणणािा. सवम जीव वजच्या अधीन होऊन िोजच्या िोज श्रास्न्त-

पविहाि पावनू ताजे तवाने होतात त्या वनदे्रला, ती तमोगुण कायम असली तिी, वाईट कसें म्हणायचें? ती 
सवम जीवानंा आपल्या अंकावि झोपववणािी जननीच होय. श्रम हचता भय सवम ववसरून जीव वतथें ववश्रान्त 
होतात आवण सुखावतात. 

 
“यदगे्र चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । वनद्रालस्यप्रमादोत्थं” म्हटलें  आहे खिें, पण त्यावशवाय 

जीवाचें चालणािें नाहीं. माणसाला एक वदवस जिी जागिण झालें  तिी तो अस्वस्थ होतो. वनद्रानाश हा िोग 
आहे, ववकृवत आहे. य याला िोज सुखानें झोपायला वमळतें त्याच्या सािखा भाग्यवान् तोच. तो आलस्य 
म्हणजे कममस्फूतीचा अभाव आवण प्रमाद म्हणजे जागृतीचा स्मतृीचा दक्षतेचा अभाव. पण हे दोष वनद्रा नीट 
न झाल्यामुळें  होतात, वनदे्रमुळें  नव्हे. म्हणून वनद्रा हें मोठें विदानच होय. तें वदव्य सषध आहे, अद् भतु 
िसायन आहे. जणूं सवेस्न्द्रयानंा वतथून सजंीवनच वमळतें. हें संजीवन पुिववणािा जो पिमात्मा तो म्हणूनच 
स्वापन म्हटला आहे. 

 
आलस्य आवण प्रमाद हे दोष आहेत तशी वनद्रा नाहीं. वनद्रा ही गिज आहे. ती पूणम झाल्यानंति 

लगेंच शय्यात्याग करून उत्साहानें कामाला न लागणें हा आळस आहे. कामाला लागल्यानंति त्यातं 
यत हकवचत अनवधान हा प्रमाद आहे. आळस आवण प्रमाद याचंा त्यागच वववहत आहे. वनदे्रचें यावदथम वमत 
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सेवन अवनवषद्ध आहे. झोप भकू तहान मथुैनेच्छा इत्यावद जन्ममृत्युजिाव्याधींप्रमाणें देहस्स्थतीचीं अगंें 
आहेत. समूळ देहाचें वनिाकिण झाल्याखेिीज त्याचंें वनिाकिण होऊं शकत नाहीं. त्याचंें वनयंत्रण वनयमन 
तेवढें शक्य आहे आवण तें युस्क्तपूवमक किणेंच इष्ट. ही युस्क्तच पुढील स्ववशपदानें सुचववली आहे. 

 
४६६. स्ििश 

 
“कामात्मता न प्रशस्ता नचवैहेास्त्यकामता” कामात्मता इष्ट नाहीं आवण जीवाला अकामता जमत 

नाहीं. हें आहे जीवनाचें कोडें. आत्मा हा वनरुपावध असल्यामुळें  आमचा आदशम तो आहे. आदशम देहवनिपेक्षच 
असायला पावहजे. कािण तेंच पिम सत्य आहे. पिंतु जीवन ति देहसापेक्षच आहे. म्हणून देहाची उपेक्षा वह 
किता ं येत नाहीं. या दोहोंचा समन्वय धमम कितो. तो आत्म्याचें आत्म्याला आवण देहाचें देहाला द्यायला 
सागंतो. आत्मा साध्य आहे. देह साधन आहे. ‘या देहाचेवन साधनें सवच्चदानंद पदवी घेणें’ हें आपलें  कतमव्य 
आहे, असें धमम वशकववतो. देहधािणा तों पयंत आवश्यकच आहे, जोंवि चिम देहानें सगळे मागील पुढील 
जन्म छेदले नाहींत, सगळे देह समूळ काटले नाहींत, तोंवि देह हें साधन साभंाळलें  पावहजे. त्यासाठीं 
त्याची झोंप भकू तहान पावहली पावहजे. पण गिज भागवणें वनिाळें  वन चोचले पुिववणें वनिाळें. पवहल्या 
प्रकािाला प्राणवृवत्त व दुसऱ्याला इवंद्रय-वृवत्त म्हणतात. धमम प्राणवृत्तीनें जगायला सागंतो. इवंद्रयवृत्तीचा 
वनषेध कितो. “भकेुला कोंडा, वनजेला धोंडा” ही म्हण प्राणवृत्तीची आहे. “भोजनीं न युक्त त्याग हकवा िाग 
। युक्त ती वनःसंग कायमदृवष्ट” ही जीवनाच्या कोड्याची सोडवणूक आहे. स्ववशपदानें हेंच अवभपे्रत आहे. 
स्ववश कोण? जो इवंद्रयाधीन न होता ं स्वाधीनपणें त्यानंा िाबवनू घेतो तो स्ववश होय. गीतेच्या पुढील 
श्लोकातं त्याचेंच वणमन आलें  आहे. 

 
रागदे्वषणियुक्तैस्तु णिषयान् इन्तद्रयशै्चरन् । 
आत्मिश्यरै  णिधेयात्मा प्रसादुं अणधगच्छणत ॥ 
यस् न्त्िन्तद्रयाणि मनसा णनयम्यारभतेऽजुथन । 
कमेन्तद्रयःै कमथयोगुं असक्तः स णिणशष्यते ॥ 
 
हा जो ववधेयात्मा, हा जो अनासक्त कममयोगी, तोच स्ववश होय. आवण गीतोक्त योग तो हाच. 

ववदेह पिमात्मा सहजच स्ववश आहे. पिंतु त्याचा उपासक देहधािी असल्यामुळें  त्याला तािेविची कसित 
किावी लागते. आत्मदशमनासाठीं वजजीववषा बाळगून जगायचें ति आहाि घेणें भाग आहे. आहाि घ्यावा ति 
त्यातं िागदे्वष वशिकाव कितात. तेंव्हा िागदे्वषाचं्या आहािीं न जाता ंआहाि घेणें हीच साधकाची युस्क्त. ही 
युस्क्त किीत असता ंआत्मदशमनाच्या उवद्दष्टाचा ववसि पडंू न देणें हीच त्याची भस्क्त आवण युस्क्त. भक्तीच्या 
संगतीची पविणवत म्हणजे मुस्क्त होय. - “नाहीं देवापाशीं मुक्तीचें गाठंोडें । आणुनी वनिाळें  द्यावें हातीं ॥’ 

 
४६७. व्यापी 

 
कायाला कािण व्यापून असतें म्हणून कािण हें व्यापी म्हणावयाचें. पिमात्मा हा जगत कािण 

असल्यामुळें  तो जगद् व्यापी अथवा ववश्वव्यापक म्हणावयाचा. 
 
मया ततणमदुं सिं जगद् अव्यक्तमूर्ततना । 
न िं मत्स्र्ाणन भूताणन पश्य मे योगमैश्वरम्  ॥ 
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कािणानें सगळीं कायें व्यापून टाकलेलीं आहेत. म्हणून कायें कािणातं भिलीं आहेत म्हणावयाचें. 
पण कािण कायांत भिलें  आहे. असें नाहीं म्हणता ं यावयाचें. कािण, कािण हें कायाहून मोठें असून 
कायापूवीं आवण कायानंति वह अस्स्तत्वातं असतें. त्या स्स्थतींत तें स्वस्थच असतें. पिस्थ असूं शकत नाहीं, 
कायमस्थ असूं शकत नाहीं. कािण, त्याचा ति अभावच असतो. यापुढें जाऊन म्हटलें  आहे, कायें वह 
कािणस्थ नाहींत, कािण त्यानंा कािणाहून मुळीं वगेळें  अस्स्तत्वच नाहीं. य यानंा स्वतंत्र अस्स्तत्वच नाहीं तीं 
कायें कािणातं असतात म्हणण्यातं काय अथम? सताच्या ठाईं असत भिलें  आहे असें कसें म्हणता ंयेईल? 
‘एकं सत’ हेंच पूणम वचन आहे. जें एकमेवावद्वतीय आहे तें दुसऱ्याच्या ठाईं व्यापून आहे अथवा दुसिें त्याच्या 
ठाईं भिलें  आहे असें म्हणणें म्हणजे दुसऱ्याचें अस्स्तत्व मान्य किणेंच होय. तें दुसऱ्याच्या ठाईं नाहीं हें 
म्हणणें वह तेंच होय. सािाशं, दुसऱ्याचा संपकम , दुसऱ्याची छाया, दुसऱ्याचें नावं वह त्या पिमात्म्याला सहन 
होणािें नाहीं. असा तो असवहष्णु आहे. एकमेवावद्वतीय. पिंतु ताितम्यानें बोलावयाचें झाल्यास कािण म्हणून 
तो व्यापी म्हटला आहे. गीतेच्या विील वत्रपदींतील हेंच तें पवहलें  पद होय. (१) मी सवम भतूानंा गंुडाळून 
बसलों आहें. (२) भतूें मला गंुडाळून बसलेलीं नाहींत (३) मी वह भतूानंा गंुडाळून बसलेलों नाहीं. पवहलीं 
दोन पदें कायमभाव मान्य करून ताितम्यवाचक आहेत. शवेटलें  वतसिें पद कायमकािण, भावाचें दै्वत अमान्य 
करून केवलत्व-वाचक आहे. 

 
४६८. नैकात्मा 

 
नैकात्मा म्हणजे नैकस्वरूप. पिमात्मा केवलस्वरूप म्हटला म्हणजे मग जें हें वववचत्र जग वदसतें तें 

काय आहे म्हणून म्हणावयाचें? तें वह पिमात्मस्वरूपच जि आहे, ति उघडच तो पिमात्मा नैकात्मा झाला. 
मागील व्यापी पदानें तो कािण-स्वरूप असल्याचें म्हटलें  ति इथें नैकात्मा पदानें तो कायमरूप वह आहे असें 
म्हटलें  आहे. कािण एक असतें, कायें अनेक असतात, कायम आवण कािण दोन्ही वमळून तो पिमात्मा 
नैकात्मा होतो. घट आवण मवृत्तका दोन्ही एकच आहे म्हणाल ति आमचा घट देऊन टाका आवण आपली 
मृवत्तका घेऊन जा भिा पाणी ! पण तें शक्य नाहीं म्हणून नैकात्मता मानणें भागच आहे. 

 
ब्रह्मा म्हणून तो सृष्टीची उत्पवत्त कितो, ववष्णु म्हणून तो वतचें पालन कितो, महेश म्हणून तो वतचा 

लय कितो आवण गुणातीत होऊन स्वस्थ होतो. आवण म्हणून तो म्हणावयाचा नैकात्मा. 
 
सृष्टीच्या वैववध्यामुळें  आवण तदतीततेमुळें  स्रष्टा नैकात्मा झाला तसा हा समाज-पुरुष वह कायमभेदानें 

नैकात्मा झाला आहे. ज्ञानोपासनेसाठी तो ब्राह्मण, प्रजापालनासाठीं क्षवत्रय, धनोपाजमनासाठीं वैश्य आवण 
सेवाचाकिीसाठीं तो शदू्र झाला आहे. 

 
समाजपुरुषाप्रमाणें व्यस्क्त वह ववकासावस्थाभेदानें नैकात्मा आहे. ती ववद्याध्ययनासाठीं ब्रह्मचािी, 

प्रजोत्पादनासाठीं गृहस्थ, तपस्येसाठीं वनस्थ आवण देहावभमानमुक्तीसाठीं सनं्यासी होत असल्यामुळें  
नैकात्मा आहे. 

 
जीवात्मा पूतात्मा पिमात्मा अशी वह आत्म्याची नैकात्मता उघडच आहे. देहाद्यवभमानी जीव 

जीवात्मा होय. अनहंवादी वा सोऽहंवादी जीव पूतात्मा होय आवण वनत्य शुद्ध बदु्ध मुक्त-स्वभाव वनरुपावधक 
आत्मा पिमात्मा होय. नामदेवानें ‘जीव ववठ्ठल आत्मा ववठ्ठल पिमात्मा ववठ्ठल ववठ्ठल’ या अभगंात ही 
नैकात्मता च उल्लवेखली आहे. अशा प्रकािें नैकधा नैकात्मता वदसून येते. 
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४६९. नैककमथकृत् 
 
पिमात्मा हा सवात्मक असल्यामुळें  तो सवमववध कमम किणािा आहे. एकच वा एकववधच कमम तो 

किीत नाहीं. म्हणून तो नैककममकृत म्हटला आहे. नैककममकृत म्हणजे सवम-कमम-कृत समजावयाचें. सवम 
कमम गुणानुसाि वत्रधा ववभागलें  जातें. िाजस सावत्त्वक तामस. िजसुपावधक चेतना कडून होणाऱ्या 
कमममात्राला ववश्वोत्पवत, सत्त्वोपावधक चेतनाकडून होणाऱ्या कमममात्राला ववश्वपालन आवण तमसुपावधक 
चेतना कडून होणाऱ्या कमममात्राला ववश्वसंहाि अशा वैवश्वक संज्ञा आहेत आवण तत्तद् गुणोपावधक चेतनाला 
ब्रह्मा ववष्णु महेश. गुणोपावध घेऊन नैकात्मा झालेला तो चेतन नैककमें कितो. तोच वत्रगुणातीत चेतन 
प्रपंचोपशम शान्त वशव अदै्वत चतुथम म्हटला जातो आवण चतुि  मूर्णत म्हणनू त्याचें वणमन होतें : 

 
बहलरजसे णिश्वोत्पतौ भिाय नमोनमः 
प्रबलतमसे तत्सुंहारे हराय नमोनमः । 
जनसुखकृते सत्त्िोणद्रक्तौ मृडाय नमोनमः । 
प्रमहणस पदे णनस् िैगुण्ये णशिाय नमोनमः ॥ 
 
पिमात्मा हा असा नैकात्मा आवण नैककममकृत असल्यामुळें  ववश्वात्मभावानें तो म्हणूं शकतो “बहूवन 

मे अकृता कृतावन” “तस्य मे तत्र न लोम च नामीयत ।” कौषीवतक ३·१ करंू न नयेत अशा वह बहुत गोष्टी मीं 
केल्या आहेत पण माझा बाल वह वाकंडा होत नाहीं. सवमकतृमत्व आवण वस्तुतः तदतीतत्व दोन्ही त्यातं 
एकसाथ प्रवतपावदलें  आहे. पिमात्म्याची सवाधािता आवण वनरुपावधक केवलता लक्षनू असें पिस्पि ववरुद्ध 
प्रवतपादन व्यवस्स्थतच होय. पिमात्म्याला तुम्ही एकात्मा म्हणा कीं नैकात्मा म्हणा, तो एकदेशी होऊं शकत 
नाहीं. आवण म्हणनू तो नैकात्मा नैककममकृत इत्यावद म्हटला आहे. 

 
‘स्वापनः स्ववशो व्यापी’ हा चिण स्वतंत्र आहे ‘नैकात्मा नैककमम कृत’ हा स्वतंत्र. कुठें चिण, कुठें 

श्लोकाधम, कुठें श्लोक, कुठें युग्मक, कुठें कुलक अशी ऱ्हस्वदीघम संगवत वा सूत्र वववके्षनुसाि आढळून येतें. 
वजथें अशी संगवत नसेल वतथें, प्रत्येक पद स्वतंत्र आहेच. संगवतसूत्रातं वह प्रत्येक पदाचें स्वातंत्र्य अबावधत 
आहेच ‘सूते्र मुक्तामणेविव.’ 

 
४७०. ित्सर )१) ित्स-र, (२) ित्-सर 

 
“वत्सिो वत्सलो वत्सी” हा चिण वत्स-केस्न्द्रत आहे. क्रमशः ि ल आवण इन् प्रत्यय लागनू वत्सि 

वत्सल आवण वत्सी हे शब्द बनले आहेत, आवण त्याप्रकािें ते समानाथमक वदसतात. तथावप रूढाथानें ते वभि 
आहेत. वत्सि म्हणजे वषम, वत्सल म्हणजे अपत्य-सदय आवण वत्सी म्हणजे वत्सवान्, वत्सप. 

 
वत्सि हा शब्द वत्सअि असा अथवा वतअसि असा वह लावता ं येईल. प्रवतवषम नवें पीक घिातं 

गोठ्यातं शतेातं िानातं येत असतें, त्यामुळें  वषम हें ‘वत्सान् िावत ददावत इवत वत्सिः’ अशा व्युत्पत्तीनें वत्सि 
म्हटलें  गेल्यास काय नवल? काल-स्वरूप पिमात्मा च प्रवतवषम पाऊस पीक प्रजा देत असतो. त्यामुळें  तो 
वत्स-ि होय. प्रत्येक जीवाच्या दृष्टीनें त्याचा वशं हा सवांत महत्त्वाचा ववषय आहे. वशंकि पुत्र नसेल ति 
त्याची सािी धनदौलत िाय यवैभव त्याला वनिथमक वाटतें. तें सािें लावाविश होणाि. म्हणून आमचें सवमस्व 
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पुत्र आहे. तद् द्वािा आम्ही सतंत िाहतों आवण या समस्त वमळकतीचे मालक होतों. असें हें सवमस्वरूप संतान 
देणािा पिमात्मा म्हणून वत्सि होय. 

 
वत्सि म्हणजे वषम हें यथावत सित असतें म्हणनू तें वत्सि म्हणावयाचें. आधीं पावसाळा येतो, मग 

येतो वहवाळा, नंति उन्हाळा येतो आवण पित पनुः पावसाळा, वहवाळा, उन्हाळा. हें कालचक्र असेंच 
वषानुवषें युगानुयुगें सतत चालत िाहतें म्हणून तो कालात्मा पिमात्मा वत्सि होय. वत्सि हें सामान्य वषम 
होय. संवत सि आवण पविवत्सि हीं वववशष्ट वषें होत. चादं्र बािा मास अथवा ३६० वदवसाचंें वषम म्हणजे 
वत्सि, सौि बािा मास अथवा ३६५ वदवसाचंें वषम म्हणजे संवत्सि आवण नाक्षत्र बािा मास उफम  तीनशें 
सहासष्ट वदवसाचंें वषम म्हणजे पविवत्सि होय. 

 
४७१. ित्सल 

 
वत्स घिीं असतें आवण गाय िानातं चिायला जाते. वत्साला भिपूि दूध पाजायला यावें म्हणून ती 

कोंवळें लुसलुशीत गवत आवण अग्रअग्रें खात असते. जातानंा खातांना म्हणजे दोन्ही अथांनीं चितानंा वतला 
सतत वत्साचें ध्यान असतें. वतच्या दृष्टीसमोि सतत तें वत्स असतें. त्याच्या स्मिणानें सायंकाळीं ती घिीं 
पिततानंा धावंत असते आवण वतला आपला पान्हा आवित नाहीं. वतच्या स्तनातूंन दूध गळंू लागतें. त्याची 
धाि लागते. धावत हंबित येऊन जेव्हा ंती वत्साला चाटते त्याला पाजते तेव्हाचं वतला चैन पडते. अशा 
अपत्यपे्रमाला म्हणतात वत्सलता. पिमात्मा हा असा वत्सल आहे. ‘वत्सं लावत आददावत इवत वत्सलः ।’ 
वत्साला अपत्याला घेतो कुिवाळतो म्हणून वत्सल. प्रत्येकाला आपल्या ववषयीं जें पे्रम वाटतें तसें तें दुसऱ्या 
कोणाला वाटंू शकत नाहीं. असें अकािण अवनवाि प्रत्येकावि पे्रम किणािा सवांचा प्रत्यगात्मभतू पिमात्मा 
हा वत्सल नाहीं म्हणायचा ति काय म्हणायचा? त्याच्याहून अवधक वत्सल कोण आहे? सवम नातीं पे्रमाचीं 
असलीं तिी तीं अकािण नाहींत. तुम्ही माझे कोणी असाल ति तुमच्या ववषयीं मला पे्रम वाटेल. सवम पे्रमाच्या 
नात्यातं मायलेकिाचंें पे्रम सवोपवि मावनलें  जातें. वतथें पे्रमाला दुसिें काहंीं कािण लागत नाहीं. हा माझा 
पुत्र आहे, ही माझी आई आहे एवढेंच कािण त्या पे्रमाला पुिेंसें आहे. नाम रूप गुण कमम कशाची वह अपेक्षा 
वतथें नाहीं. इति नात्यातं तसें नाहीं. म्हणून तीं नातीं कवनि होत. पिंतु मायलेकिाचं्या नात्याहून वह 
पिमात्म्याचें नातें आगळें आहे. वतथें जन्माचा, िक्ताचा वह संबधं नाहीं. पिमात्मा तुमची माता नाहीं, 
पिमात्मा तुमचा पुत्र नाहीं, ति तो तुमचा वनजात्मा आहे. तोच तुम्ही आहा.ं ‘तत त्व ं अवस’. त्याहून वह 
अवधक वनकट, अंतिति दुसिें काहंीं असूं शकत नाहीं. दुसिें अवधक वप्रय आवण पे्रमळ असूं शकत नाहीं. 
म्हणून पिमात्मा हा वनिवतशय वत्सल होय. त्याला वत्सल म्हणणें वह गौणच. पण गाईच्या वत्सलतेहून 
अवधक वत्सलता आम्हालंा आढळत नाहीं. म्हणून आम्ही पिमात्म्याला वत्सल म्हणनू संबोवधतों इतकें च. 

 
४७२. ित्सी 

 
वत्सी म्हणजे वत्सवान्, य याला सतंान आहे तो. जगातं सवम वस्तंूचें वनःसतंान होईल पण 

पिमात्म्याचें कधीं व्हायचें नाहीं. तो सनातन आहे, त्याची संतवत आत्मरूपानें कधींच कंुवठत होत नाहीं. 
म्हणून त्याला वत्सी म्हणावयाचें. 

 
दुसऱ्या वह अथानें तो वत्सी आहेच. धममरूप तो वृष असून या गोरूपधािी पृर्थवीचा तो पवत आहे. 

अथात पृर्थवीवि जे सािे जीव आहेत, आवण मुख्यतः मानव, ते सवम त्याची प्रजा म्हणजे वत्सच होत. 
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कृष्णावतािातं भगवान् वत्सप होता, बालपणीं वासिाचंा कळपच तो िाखीत असे म्हणून वह तो 
वत्सी म्हणावयाचा. 

 
भगवान् ववष्णु श्रीवत्स-लाञ्छन म्हणून प्रवसद्धच आहे. तेव्हा ं त्या वह अथानें तो वत्सी म्हटला 

जाईल. 
 
“न वह वधं्या ववजानावत गुवीं प्रसववदेनाम्” या न्यायानें य याला वत्स नाहीं, अपत्य नाहीं तो 

वात्सल्य काय जाणणाि? पण पिमात्मा हा तसा नाहीं. त्याला असंख्य वत्स आहेत आवण त्या सवांवि 
त्याची समान माया आहे. आवण म्हणनू तो वत्सी होय, प्रजावान् होय. श्रुतीनें म्हटलें  आहे. “मातृमान् 
वपतृमान् आचायमवान् वदे” य याला आई आहे, बाप आहे, गुरु आहे त्यालाच ससं्काि लाभत असतात आवण 
अशा ससं्कृत जीवालाच ज्ञान लाभत असतें. वनगुऱ्याला नव्हे. पिंतु वत्सी शब्द असें सागंत आहे कीं य याला 
पुत्र पुत्री आहेत छात्र छात्रा आहेत त्यालाच वात्सल्य काय आहे हें कळत असतें आवण अशा वात्सल्यवान् 
पुरुषालाच कृताथमता लाभत असते. वत्सी अपत्यवान् परुुषानंाच प्रजामतृत्व लाभत असतें. वनपवुत्रकानंा तें 
अमृतत्व लाभत नाहीं. ते अलब्ध-हपडोदक अकीर्णतमान् जणूं देहाबिोबिच भस्मीभतू होतात. त्याचंें नावं-
वनशाण िाहत नाहीं. पिमात्म्याची सृवष्ट जीवजगत आहे तोंवि पिमात्म्याचें नाम प्रत्यहीं घेतलें  जाणाि. 
म्हणून तो वत्सी. 

 
४७३. रत्मगभथ 

 
प्रस्तुत श्लोकातं प्रत्येक चिण स्वतंत्र सूत्राचा आला आहे. ‘स्वापनः स्ववशो व्यापी । नैकात्मा 

नैककममकृत । वत्सिो वत्सलो वत्सी ।’ हे तीन चिण आपण पावहले. आता ंचौथा चिण पहावयाचा आहे. 
‘ित्नगभो धनेश्विः ।’ या चिणातं ित्न आवण धन हे शब्द समानाथमकच समजावयाचे आहेत. आवण त्यामुळें  हीं 
दोन्ही पदें पिस्पि-पूिक झालीं आहेत. मुक्ता प्रवाळ कौस्तुभा सािखीं ित्नें समुद्रातूंन वनघालीं आहेत. 
सुवणम िजत वहिे माणकें  डोंगि खाणींतून आलीं आहेत. म्हणजे काहंीं जलज काहंीं भवूमज अशीं हीं ित्नें 
आहेत. आकाश वायु अस्ग्न याचं्यातून आम्हालंा अशीं ित्नें वमळत नाहींत. तीं फक्त जल आवण भवूम या 
दोनच महाभतूातूंन वमळतात. ित्नगभम पदानें ित्नाकि समुद्राचा आवण धनेश्वि पदानें मुख्यतः हेमवगवि 
मेरूचा संकेत केला आहे. दोन्ही भगवद्-ववभवूतच आहेत. ‘सिसा ंअस्स्म सागिः ।’ ‘मेरुः वशखविणा ंअहम् ।’ 
असा गीतेंत त्याचंा वनदेश आला आहे. 

 
धान्य पशु याचंी पैदास माणसू कितो. पिंतु सोनें रुपें वहिे माणकें  याचंी पैदास माणसाला किता ंयेत 

नाहीं. ती ईश्विी सवृष्ट आहे. म्हणून पिमात्मा हा ित्नगभम म्हणावयाचा. ित्नावद त्याचे गभम होत. 
त्याच्यापासूनच त्याचंी पैदास होते. 

 
ित्नें ही मौल्यवान् आहेत, कािण तीं दुि  वमळ आहेत, अववनाशी आहेत. इति वस्तु कुजतात, नाश 

पावतात, पिंतु वहिा हा लक्षाववध वषें जसाचा तसा िाहतो. 
 
अच्छेद्योऽयुं अदाह्योऽयुं अक्लेद्योऽशोष्य एििं । 
णनत्यः सिथगतः स्र्ािुः अिंलोऽयुं सनातनः ॥ 
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हीं आत्म-लक्षणें त्याला काहंीं अंशीं लागू पडतात. 
 

४७४. धनेश्वर 
 
“भौमं वदव्यं चान्तविकं्ष ववत्तं अच्युतवनर्णमतम्” जें सगळें धन आहे भवूमगत अन्तविक्षगत वा 

आकाशगत तें सगळें ईश्विवनर्णमत आहे. आवण म्हणनू पिमात्मा हा धनेश्वि होय. धनाची काय व्याख्या आहे? 
जें जीवनोपकािक तें धन. या व्याख्येप्रमाणें य याला सामान्यतः धन म्हणतात ते बहुमलू्य पाषाणखंड आवण 
कृवमवनिीवनरूप प्रवालमुक्तावद जलज द्रव्य आवण हेमिजतावद चकचकीत मृत हपड खिोखि धन नसून 
वनधन होत आवण यानंाच अनुलक्षून शकंिाचायम “अथममनथं भावय वनत्यम्” म्हणून उपदेवशतात. हा उपदेश 
इति कोणी ऐको वा न ऐको, इसापाचा कोंबडा मात्र. बिोबि ऐकतो. तो उवकिड्यावि पडलेल्या ित्नाला 
लाथाडतो आवण धान्याचा कण तेवढा वटपून घेतो. शकंिाचायम कुकु्कटमंत्रच मानवाला समजावनू सागंत 
आहेत. ित्नावदकाचं्या वन सोन्याचादंीच्या मागें लागून मानवानें जीवन ववकृत व क्षीण करून टाकलें  आहे. 
वहिकणी खाऊन जीव जातो ति दाण्याची कणी खाऊन जीव जगतो. त्यामुळें  अगदीं अक्षिाथानें वह अथम हा 
अनथम कसा आहे तें लक्षातं यावें. सूयमप्रकाश वह वदव्य धन होय, वषा हें आन्तविक्ष धन होय आवण सवमववध 
अि हें भौम धन होय. आवण या सगळया धनाचा स्वामी तो पिमात्मा आहे. कािण सवम जीवन आवण 
जीवनोपकािक सवम त्याच्याच पासून उत्पि झालेलें  असून तोच त्याचंा स्वामी आहे. 

 
‘ववते्तशो यक्षिक्षसाम्’ म्हणून कुबेि हा भगवद् ववभवूत मानला आहे. कोषाध्यक्ष आहे तो. सवम नव 

वनवध त्याच्या अधीन आहेत. पण धनसंग्रहामुळें  त्याचें वह जीवन ववकृत झालें  आहे. तो कु-बेि बनला आहे. 
‘कु कुस्त्सतं बेिं शिीिं यस्य सः कुबेिः’ अशी आहे कुबेिाची व्युत्पवत्त. हें असलें  सवम धन कुबेिाला समपमण 
करून मानवानें यक्षिाक्षसाचं्या धन-तृष्णा आवण भोगासस्क्त याचं्या तावडींतून आपली सुटका करून घ्यावी. 

 
४७५. धमथगुप् 

 
‘धममगुब् धममकृत धमी’ हा चिण उघडच धममसूवत्रत आहे. या पुढील चिणातं दोन वार्णतकें  आलीं 

आहेत “सदसत” आवण “क्षिमक्षिम्” ह्रस्व तें वार्णतक, दीघम तें सूत्र म्हणावयाचें. 
 
पिमात्मा हा धममगुप् म्हणजे धमाचें िक्षण किणािा आहे. तो धममकृत म्हणजे धमम-ववधान किणािा 

आहे. तो धमी म्हणजे धममवान् आहे. 
 
य या गुणधमामुळें  एखादा पदाथम नामरूपास येतो तो कािणभतू स्वभावधमम होय. उदाहिणाथम 

गुडाची गोडी हा गुडाचा धमम होय. त्या गोडी ह्या गुणधमामुळेंच त्या पदाथाला गुड हें नाम आवण रूप वमळालें  
आहे. प्रत्येक पदाथाचा धमम त्याचा जीवनहेतुभतू होऊन त्याला धािण किीत असतो. म्हणनू तो धमम 
म्हणावयाचा. या धमाचें िक्षण प्रत्यगात्मरूपानें पिमात्मा किीत असतो म्हणनू तो धममगुप् होय. व्यस्क्त-धमम 
तसा समाज-धमम वह असतो. हा समाज-धमम म्हणजे व्यक्तींची पािस्पविक व्यवस्था होय, वजच्या योगें व्यस्क्त 
आवण समाज दोन्ही यथाकाल कृताथम होतात. या सामावजक व्यवस्थेलाच वणाश्रमधमम म्हणावयाचें. या 
धमाचा िक्षक म्हणून पिमात्मा धममगुप् म्हणावयाचा. पिंतु व्यस्क्त व समाज वह स्वतंत्र नाहींत. तीं 
ववश्विचनेचीं अंगभतू आहेत. तें जें ववश्व त्याची वह एक व्यवस्था आहे, धमम आहे. त्या धमाचें तो पिमात्मा 
िक्षण किीत आहे. म्हणून हें ववश्व चाललें  आहे. ववश्व चाललें  आहे, म्हणून समाज वटकला आहे. समाज 
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वटकला आहे म्हणनू व्यस्क्त नादंते आहे. म्हणनू तो पिमात्मा धममगुप् होय. यालाच अनुलक्षून म्हटलें  आहे. 
“यथातर्थयतोऽथान् व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः”त्या पिमात्म्यानें हें सािें ववश्व अनावद कालापासून 
यथावत धािण केलें  आहे. वटकवनू धिलें  आहे. “त्वमव्ययः शाश्वतधममगोप्ता” गीतावचन वह त्याचाच 
अनुवाद किीत आहे. 

 
४७६. धमथकृत् 

 
जनता ही धमी आहे. वतचा काहंींएक जीवनाचा आदशम असतो. त्या आदशाला अनुलक्षून वतचे 

ववचािक आवण कािभािी जनतेसाठीं एक सवंवधान तयाि कितात. आवण ह्या संववधानाचें, ह्या धममसवंहतेचें 
पविपालन जनतेची संसद् किीत असते. या त्रयीलाच इथें ‘धमी धममकृत आवण धममगुप्, म्हटलें  आहे. 
भाितीय जनतेचा धमम म्हणजे भाितीयता होय. या भाितीयतेच्या संगोपनासाठीं आवण ववकासासाठीं गाधंी, 
नेहरू, आंबेडकि यानंीं जें सवंवधान िचलें  तें भाितीय संववधान होय आवण त्याचें पविपालन किवनू घेण्याची 
व्यवस्था म्हणजे भाितीय पिमोच्च न्यायासन आवण संसद होय. ही त्रयी सुसंस्कृत व ववकवसत िाष्रानंाच 
असते असें नाहीं. एखादी वन्य जावत घेतली तिी वतच्यातं वह तुम्हालंा ही त्रयी आढळून येईल. सािाशं वजथें 
जीवन आहे वतथें आदशम आहे आवण वतथें न्याय व दण्ड ही व्यवस्था वह आहेच. आहे. मग तशी ती या 
ववश्वाची कशी नसेल? हें ववश्व धमी आहे. त्याचा एक आदशम आहे, धमम आहे तदनुसाि त्याची धममसवंहता 
आहे, आवण आहे एक धममशासन. जें वजतकें  मयावदत वततकें  त्याचें स्वरूप स्थूल, जें वजतकें  व्यापक वततकें  
त्याचें स्वरूप सूक्ष्म. हें ववश्व अवत व्यापक आहे म्हणनू त्याचें स्वरूप अव्यक्त आहे. त्याचा धमम, त्याची 
धममसवंहता, त्याचें धममशासन अव्यक्त आहे. सत्य हा त्याचा धमम आहे, सत्यच त्याचें संववधान आहे, आवण 
सत्यच त्याचा गोप्ता आहे. या पिम सत्याला धरून सवम सवंवधानें िचलीं आहेत. म्हणून पिमात्मा हा धममकृत 
म्हणावयाचा. कोणती वह सवंहता वदेाची अवसे्त्याची बायबलची कुिाणाची वा माक्समची तदुपजीवीच आहे. 

 
४७७. धमी 

 
धमी म्हणजे धममवान् . वजथें वजथें धमम आढळून येतो वतथें वतथें धमी हा असलाच पावहजे. धमम हा 

केव्हावंह धर्णमपितंत्रच असणाि. वस्तु असेल तिच वतला नाम असेल, रूप असेल, गुण असतील. लाबंी रंुदी 
उंची म्हणजे आकृवत. पाढंिा वा केशिी वणम. आवण ही आकृवत व वणम दोहों वमळून रूप होते. ह्या रूपाला 
बफी असें नावं वमळतें. सुगधंी, गोड म्हणून वतचे गुण वर्णणले जातात. शिे सव्वा शिे म्हणून वतचें वजन होते. 
४०/५० रुपये वतची हकमत केली जाते. पण हें सगळें होतें तें त्या खव्याचें, त्या मलू द्रव्याचें. तें मलू द्रव्य 
नसेल ति नाम रूप गुण कुणाचा आश्रय कितील? म्हणून धमी हा सवममूल होय. जनता नसेल ति वतचा 
आदशम कुठला? तदनुसाि संववधान कुठलें  आवण शासन तिी कुठलें  आवण कुणाचें किणाि? प्राय याची 
व्याख्या केली जाते : 

 
Government of the people, for the people and by the people. 
 
प्रजाघवटत, प्रजाप्रावतवनवधक आवण प्रजाकतृमक. पिंतु प्रजाच नसली ति मग काहंींच असणाि 

नाहीं. अथात सत असेल ति सत्ता असणाि. आवण हा सत च धमी होय. सद् रूप पिमात्माच या 
ववश्ववैवचत्र्याचा आधाि आहे. हें सािें धममवैवचत्र्य आहे, कािण तो धमी आहे. जगद् रूप हा पविणाम, हा 
वववतम वदसतो आहे, कािण तदाधािभतू सद् वस्तु तो पिमात्मा ववद्यमान आहे. िज्ज ूनसेल ति सपाभासवह 
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होणाि नाहीं. या ववश्वाचें अवधिान तो पिमात्मा धमी होय आवण तद् रूप जीव वह जीवनावधिानभतू धमी 
म्हणावयाचे. इथें ‘धमी धममकृत आवण धममगुप्’ या पदत्रयीनें जीवनाचा एक संपूणम ववचाि व्यक्त झाला आहे. 
मग तुम्ही तो वैयस्क्तक सामावजक वैवश्वक कोणत्यावह भवूमकेवि पहा आवण पडताळा. 

 
४७८. सत् 

 
‘सदसत क्षिमक्षिम्’ हा चिण एका दृष्टीनें मागील चिणाशीं जोडलेला आहे आवण स्वतंत्र वह आहे. 

त्यातंील दोन वार्णतकें  ‘सदसत’ आवण ‘क्षिमक्षिम्’ हीं म्हटल्यास संबद्ध आहेत, म्हटल्यास स्वतंत्र आहेत. 
सबंध सहस्रालाच हें लागू आहे. 

 
मागील पदातं धमम आवण धमी याचंा सबंंध आपण पावहला आवण पिस्पिववरुद्ध ववधानें केलीं. धमम हा 

धमीचा जीवन-हेतु असल्यामुळें  तो कािणभतू होय आवण धमी हें कायम होय असें एकदा ंम्हटलें . पनुः असें वह 
म्हटलें  कीं धमम हे धर्णमपितंत्र असतात, द्रव्यावश्रत असतात म्हणून धमम गौण होत, आवण धमीच वास्तव आहे. 
अशा प्रकािें वृक्षबीजन्यायानें इथें अवनणमयाची आपवत्त येते असें वाटेल, पिंतु त्याचा पविहाि सूक्ष्म ववचािानें 
सहज होणािा आहे. कािण आवण कायम याचंा ववचाि केला म्हणजे हें कोडें उलगडतें. कािण हें सदैव मूल 
म्हटलें  पावहजे आवण म्हणून तेंच एकमेव सत होय. कायम हें काहंीं झालें  तिी मागाहून उत्पि होऊन आवण 
हकवचत काल दृग् गोचि होऊन पित कािणातं ववलीन होणािें असें असतें. म्हणजे त्याची स्स्थवत ही स्वतंत्र 
नाहीं. म्हणून तेंच असत म्हणावयाचें. असा ववचाि केला म्हणजे ववश्व हें कायमरूप असल्यामुळें  तें असत होय 
आवण ब्रह्म हेंच एकमात्र सत होय. वदेान्ताचा हाच वनणमय आहे. केव्हा ं सदसत ह्या संज्ञा उलट सुलट 
झालेल्या आढळून येतात. त्याचें कािण सदसत ह्या सजं्ञा सापेक्ष आहेत हें होय. सत म्हणजे हें दृश्यमान 
ववश्व असा अथम घेतल्यास ब्रह्माला असत म्हणावें लागतें. अथात जें कायम नव्हे तें. पण वस्तुतः जें स्वतंत्र 
आहे, ववश्वाचें अवधिान आहे, अपविवतमनशील आहे, तेंच सत ह्या पदवीस पात्र आहे आवण म्हणून ववश्वाला 
असत म्हटलें  जाईल. पिंतु ह्या सवम सापेक्ष कल्पना वा शास्ब्दक कोलाटं्या होत. वस्तुतत्त्व असतें तसेंच 
असतें म्हणजे कािण तें कािणच िाहतें आवण कायम तें कायमच म्हटलें  जातें. पिमात्मा हा कािण रूपानें सत 
आहे आवण कायम रूपानें असत आहे. आवण हेंच पुढील पदानंीं ‘क्षिमक्षिम्’ स्पष्ट केलें  आहे. 

 
४७९. असत् 

 
“असदेव इदं अग्र आसीत, ततो वै सद् अजायत” आिंभीं हें सगळें असत होतें आवण त्यातूंन पुढें मग 

हें सत झालें , असें उपवनषदातं म्हटलें  आहे ति दुसिे एके वठकाणीं नेमकें  याच्या ववरुद्ध म्हटलें  आहे– ‘कथं 
असतः सत जायेत’ अहो य याला मुळीं अस्स्तत्वच नाहीं त्यापासून हें जग कसें वनमाण होणाि? संख्येपासून 
असंख्य सृवष्ट होईल, पण शून्यापासून कशी होणाि? पवहलें  ववधान व्यावहाविक आहे, दुसिें तावत्त्वक आहे. 
हें दृश्यमान व्यक्त जगत अव्यक्तातूंन आलेलें  आहे, हा पवहल्या वचनाचा आशय. दुसिें वचन त्याचा वनषेध 
किीत नाहीं पण त्याला नेमकें  कितें. तें म्हणतें तें जें अव्यक्त तेंच सत म्हणजे वत्रकालाबावधत आहे. आवण 
त्या वत्रकालाबावधत सत पासूनच हें असत म्हणजे वत्रकालाबावधत नसलेलें  कायमरूप स्थूल जगत वनमाण 
झालें  आहे. उत्पवत्तपूवम आवण लयोत्ति स्वरूपानें ववद्यमान नसलेलें  कायम हें सत सजें्ञस पात्र नाहीं. त्याला 
असतच म्हटलें  पावहजे; आवण म्हटलें  पावहजे सतापासूनच हें सािें झालें  आहे, असतापासून नव्हे. तात्पयम 
दोन्ही ववधानें यथाथम असून त्याचं्यातं वविोध नाहीं. त्याचंी व्यवस्था भवूमकाभेदानें लागते आवण वविोध-
पविहाि होतो. जें व्यावहाविक भवूमकेवरून सत म्हटलें  जातें तेंच पािमार्णथक भवूमकेवरून असत आवण 
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असत तें सत . सदसताची ही वभिभवूमक पविभाषा व्यावमश्र आहे, गंुतागंुतीची आहे. म्हणून त्यालाच पुढील 
पदातं क्षिाक्षि म्हटलें  आहे. वतथें हा घोटाळा नाहीं. जें क्षितें तें क्षि (असत ) आवण जें क्षित नाहीं, 
वत्रकालाबावधत अववकृत िाहतें तें अक्षि (सत ) होय. 

 
४८०. क्षर 

 
‘क्षिः सवावण भतूावन कूटस्थोऽक्षि उच्चते’ अशा शब्दातं क्षिाक्षिाची व्याख्या गीतेंत केली आहे आवण 

ती ठीकच आहे. पिमात्मा कायम-कािणरूपानें सत आवण असत, क्षि आवण अक्षि दोन्ही म्हटला जातो. 
कायमकािण या शब्दप्रयोगातं कायम आधीं आलें  आहे आवण कािण मागाहून. कािण, प्रथम नजिेंत भितें तें 
स्थूल. स्थूलाकडून मग ववचािानें मनुष्य सूक्ष्माचें ग्रहण कितो. ही जी स्वाभाववक ज्ञान-प्रवक्रया वतलाच 
अनुसरून सदसत आवण क्षिाक्षि ही पविभाषा आलेली आहे. तेव्हा ंकायम म्हणजे सत, कायम म्हणजे क्षि आवण 
कािण म्हणजे असत, कािण म्हणजे अक्षि–असें हें समीकिण वनष्पि होतें. य याला इथें सत वा क्षि म्हटलें  
त्यालाच गीतेंत अवधभतू अशी व्यापक संज्ञा आली आहे. भतू म्हणजे झालेलें . झालेलें  अथात व्यक्त झालेलें , 
व्यक्तीभतू. आवण या व्यक्तमात्राला अवधिून िाहतें. तें अवधभतू म्हणावयाचें, दुसऱ्या शब्दातं, अवधभतू 
म्हणजे भतूत्व, भतूभाव. या भतूाचा अवभमान बाळगणािा जो भाव तो अवधदैव म्हटला आहे. जो हा असा 
व्यक्ताचा अवभमान सोडून देणािा ववववक्तभाव अथवा वववके तोच अवधयज्ञ होय. या ववववक्तभावाला 
“अवधयज्ञ म्हणण्याचें कािण असत-त्याग हा यज्ञाचा गाभा आहे. “अग्नये स्वाहा, इदं न मम” असें म्हणनू 
आहुवत वदली जाते. ज्ञानयज्ञातं या हवनाचें पयमवसान अज्ञान-त्यागातं होतें आवण म्हणून तविष्पि जो भाव 
तो अवधयज्ञ म्हटला जातो. यातं जडावभमान नसला तिी चेतनावभमान आहे, सोऽहंभाव आहे. हा वह आठव 
जेव्हा ं मुितो तेव्हा ंब्रह्मवनवाण वनष्पि होतें. त्यालाच अक्षि अशी संज्ञा आहे. जीवाच्या उत्क्रातंीचा हा क्रम 
आहे : जडता अहंता सोहंता वनिहंता. हें अखंडमंडल असें सतत चाललें  आहे. सवम जीवजगत त्यावि 
आरूढ पविभ्रमत आहे. 

 
४८१. अक्षर 

 
जें क्षि नाहीं तें अक्षि म्हणजे कूटस्थ म्हणावयाचें. सवम कायें “जायते अस्स्त वधमते ववपविणमते 

अपक्षीयते वम्रयते” या षड् भावानंीं ग्रासलेलीं आहेत. म्हणनू तीं क्षि म्हणावयाचीं. जें तसें नाहीं, तद् ववलक्षण 
आहे तें अक्षि होय, कािणरूप होय, कूटस्थ होय. ब्रह्म हें तसें या जगत-कायाचें कािण आहे. म्हणनू त्याला 
अक्षि म्हटलें  आहे गीतेंत, ति ब्रह्माला अक्षि म्हणण्याऐवजीं अक्षिालाच ब्रह्म म्हटलें  आहे : 

 
“अक्षिं ब्रह्म पिमम्” 
 
वदेाला वह ब्रह्म संज्ञा आहे. कािण, तो ब्रह्मप्रवतपादक आहे. या वदेाचें ववश्लेषण केलें  ति काय 

वदसून येतें? वदे म्हणजे वाणी. वतचा प्रवतवनवध म्हणजे वाक्य. तें बनलें  असतें शब्दाचंें. ते शब्द बनले 
असतात अक्षिाचें आवण हीं मूलाक्षिेंच तेवढीं अक्षि म्हणजे अववनाशी आहेत. त्याचं्या पासून बनलेले शब्द, 
त्या शब्दाचंीं बनलेलीं वाक्यें सगळीं अक्षिशषे होतात. म्हणून अक्षि म्हणजे कािण होय. 

 
छापखान्यातं आपल्याला अक्षिाचंें हें अक्षित्व चागंलें  प्रत्ययास येतें. हजािों पुस्तकें  छापलीं जातात 

पण तीं सगळीं आयसाक्षिातं पविणत होतात. अखेि हीं आयसाक्षिें गाळून त्याचंा अयःहपड बनतो. तो 
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आणखी गाळला म्हणजे मृण्मय होतो. ती मृद् अखेि वचन्मय होते. हें जें असें कािणाचंें कािण तेंच पिम 
अक्षि म्हणजे अस्न्तम तत्त्व होय. आवण तेंच सवमकािण ब्रह्म म्हटलें  आहे. 

 
“अक्षिं ब्रह्म पिमम्” या वाक्यातं पिमं हें ववशषेण कुणाचें? तें साहचयानें ब्रह्माकडे जातें. म्हणनू 

त्याचा अथम होतो जें अक्षि तें ब्रह्म असून तें अस्न्तम होय. 
 

४८२. अणिज्ञाता 
 
“ववज्ञातािं अिे केन ववजानीयात” या वचनातं श्रवुत त्या पिमात्म्याला ववज्ञाता म्हणत आहे. जें ज्ञान 

होतें तें सगळें ज्ञातृजे्ञय-ववभागानें होतें. म्हणजे वजथें कुठें ज्ञानोपलस्ब्धप्रवक्रया होते वतथें ती या ववभजनानेंच 
होते. असें कोणतें वह ज्ञान होणें संभवनीय नाहीं कीं वजथें हा असा ववभाग होत नाहीं. म्हणून श्रवुत म्हणते कीं 
या प्रवक्रयेंत जें ववज्ञातं्रग तेंच य याचें स्वरूप आहे तोच ववज्ञाता होय आवण तो केव्हावंह ववजे्ञयागं होत नाहीं. 
आवण म्हणून ती म्हणते, ववज्ञाता िे कसा ववज्ञानववषय होणाि? तो जि ववज्ञान-ववषय झाला ति तो 
ववज्ञातृरूपानें वमटेल. आवण स्वरूप-त्याग त्याला शक्यच नाहीं म्हणून तो सदैव ववज्ञाताच िाहतो. पण इथें 
ति त्याला अववज्ञात म्हटलें  आहे, तें कसें? तें असें : जे्ञय ववषय सवम नश्वि असल्यामुळें  य या वळेीं ज्ञातृवभि 
जे्ञयच मुळीं नसतें तेव्हा ंकाय जाणणाि? आवण ज्ञात्याला तिी ज्ञाता म्हणण्यातं काय अथम िावहला? आवण 
म्हणून जो ववज्ञाता, तोच वस्तुतः अववज्ञाता म्हणावयाचा. “प्रपचोपशमं शान्तं वशव ंअदै्वतं चतुथं मन्यन्ते”. 
वजथें प्रपंचाला वाव नाहीं वतथें ज्ञातृजे्ञयज्ञान ही वत्रपुटी मावळली. वतथें सवम च मावळलें , उदेलें  एकच एक 
शातं तेज, य याचें वणमन ज्ञानदेव पुढीलप्रमाणें कितात : 

 
“मावळवीत ववश्वाभासु । नवल उदेला चण्डाशुं । अद्वयास्ब्जनी-ववकाशु । वदंूं आता ं॥ जो अववद्या-

िाती रुसोवनया । वगळी ज्ञानाज्ञान-चादंवणया ॥ जो सुवदन किी ज्ञावनया । स्वबोधाचा ॥” इत्यावद. यातं 
वर्णणलेला जो हा अद् भतु वचत्सूयम, जो ववश्वप्रपंच प्रकट किीत नाहीं सामान्य सूयाप्रमाणें, पण तो सवम भेद-
प्रपंच वगळून एकला एक िाहतो, तो हा अववज्ञाता होय. 

 
अथवा ववववधं गुणवववचतं्र ववश्वं जानावत इवत ववज्ञाता, न ववज्ञाता अववज्ञाता वनत्यवनिस्तप्रपंचत्वात 

स्वदृक् त्वात । जो ववववध पाहतो तो ववज्ञाता. जो एकववध पाहतो तो अववज्ञाता. जीव ववज्ञाता म्हणावयाचा. 
पिमात्मा तवद्वलक्षण अववज्ञाता. 

 
४८३. सहस्राुंशु 

 
सहस्र पद सहस्राचें स्वाभाववकच आवडतें पद आहे. त्यामुळें  तें वािंवाि आलें  आहे. सहस्राशुं 

म्हणजे सहस्रिवश्म. सहस्रशः अंशवः यस्य सः सहस्राशुंः । य याचे अंशु म्हणजे भानु अथात वकिण सहस्रशः 
म्हणजे हजािों पसिले आहेत तो सहस्राशुं होय. ही अनंतपाि सृवष्ट म्हणजेच पिमात्म्याचे सहस्राशुं होत, 
त्याचा अनंत ववस्ताि होय. हा ववस्ताि देशतः जसा अनंत, तसा कालतः वह अनंतच आहे. आवण वस्तुतः ति 
तो अनन्त च आहे. आवण म्हणून अनन्त हें त्याचें एक ववशषे नाम आहे. आवण सहस्र पदाचें जें वािंवाि 
आवतमन झालें  आहे तें वह त्याचमुळें होय. असंख्येयत्व दाखववण्यासाठीं वह संख्येचा उपयोग किावा लागतो. 
कशी ववलक्षणता आहे पहा ! हा असा वविोधाभास पिमात्म्याच्या वणमनातं वािंवाि उत्पि होतो. कािण 
खिोखि तो आियममूर्णतच आहे. म्हणून गीतेनें ठीकच म्हटलें  आहे–आियमवत पश्यवत कविदेनं, आियमवत 
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वदवत तथैव चान्यः । आियमवत चैनमन्यः शृणोवत, श्रुत्वाप्येनं वदे न चैव कवित ॥” एखादा अष्टपलूै वहिा 
पाहंू लागलों ति कोणता पलूै अवधक सुंदि आहे हें सागंणें कवठण होऊन बसतें. जो पहावा तो सुंदिच 
वाटतो, अप्रवतम वाटतो. तुलना कशी ती किताचं येत नाहीं. मग जो सहस्रपलूै आहे, सहस्राशुं आहे त्या 
पिमात्म्याबद्दल बोलतानंा बोबडी वळली ति काय नवल? एक साधें मोिाचें पीस घेतलें  व त्याचा डोळा पाहंू 
लागलों ति, त्याचे ते नाना िंग, त्या िंगातंील नाना तिंग त्या िंगतिंगातंील नाना आकृवत आवण भाव पाहंू 
लागलों ति माणसू दंग होऊन जातो, मग त्या पिमात्म्याबद्दल काय बोलावयाचें? बोलावयाचेंच नाहीं. 
तद् गतेन मनसा सवात्मना त्याच्या चिणीं लीन व्हायचें. 

 
४८४. णिधाता 

 
सृष्टीचीं जीं प्रत्यक्ष कािणें आहेत तीं सृष्टीचे धाते होत. ब्रह्मा, ववष्णु, महेश, प्रजापवत, मनु इत्यावद 

सृष्ट्यनुग्रहकािी देवता, त्या देवताचं्या अधीन असलेलीं सृष्टु्यपादानें आवण उपकिणें म्हणजे धाते वा 
धातृतत्त्वें होत. साखं्यातं याचंें संख्यान झालें  आहे. या तत्त्वववचािाला पौिावणकानंीं लोकिोचक रूप वदलें  
आहे. दोन्ही मलूतः एकच. एक तावत्त्वक रूप, दुसिें लौवकक रूप. सृष्टीचीं हीं सवम कािणें वचन्त्य आहेत. 
पिंतु ह्या पलीकडे जें अवचन्त्य मूल कािण आहे तेंच इथें ववधाता म्हटलें  आहे. त्याचाच उल्लेख गीतेंत पुढील 
प्रमाणें केलेला आहे. 

 
कचि पुरािुं अनुशाणसतारुं 

अिोर  अिीयाुंसमनुस्मरेद् यः । 
सिथस्य धातारमणिंतत्यरूपुं 

आणदत्यििं तमसः परस्तात् ॥ 
 
या समग्र श्लोकातंील प्रत्येक पद मोठें अथमपूणम आहे, पिंतु ‘सवमस्य धातािं अवचन्त्यरूपम्’ यातं 

सवाथमसाि येऊन जातें. तो पिमात्मा या वनवखल ववश्वाचा धाता म्हणजे कता आहे आवण तो अवचन्त्य आहे. 
अवचन्त्य आवण धाता पदें एकत्र केलीं म्हणजे ववधाता होतो. इसापनीतींतील बेडकी आवण वतचें वपलंू या 
कथेंतील मोठा प्राणी जो बलै त्याचें मोठेपण जसें बेडकीला आपलें  पोट फुगवनू दाखववता ंआलें  नाहीं आवण 
त्या प्रयासातं प्राणास मात्र मुकावें लागलें  तसें मानवी बुद्धीचें ईश्विाच्या महते्तचें आकलन कितानंा होतें. 
वतच्या हचध्या होऊन जातात, आवण बेडकीच्या वपला सािखें ईश्विी महते्तच्या अवचन्त्य वैभवानें भािावलेलें  
ववनम्र श्रद्धामय व्यस्क्तत्व तेवढें उितें. ववष्णुसहस्र त्याचाच पविपाक आहे. त्याचेंच वनदशमन आहे. या 
सहस्रमुखानें सहस्रशः वणमन करून आवण त्या महते्तचा पाि न पावनू शवेटीं नमः म्हणून डोकें  टेकलें  आहे. 

 
४८५. कृतलक्षि 

 
कृतात्मा कृतबवुद्ध कृताथम कृतकृत्य इत्यावद शब्दापं्रमाणें हा कृतलक्षण शब्द आहे. कृतं वनत्यवनष्पि ं

चैतन्यरूपं लक्षण ंयस्य सः कृत-लक्षणः । कृत म्हणजे सहजसपंावदत आहे य याचें लक्षण म्हणजे स्वरूप तो 
कृतलक्षण पिमात्मा होय. पिमात्मा हा वनत्यशुद्धबुद्धमुक्त-स्वभाव आहे. त्याचें हें लक्षण स्वतःवसद्ध आहे. तें 
बाह्य नाहीं, म्हणून संपादनीय नाहीं. तें स्वरूप आहे म्हणनू स्वतःवसद्ध आहे, सहज आहे. जें वमळववलें  जातें 
तें गमववण्याची शक्यता असते. त्याच्या योगके्षमाची हचता वहावी लागते. पण कृतलक्षणातं ही भानगड 
नाहीं. आवण ह्या स्वरूपलक्षणाला अनुलक्षनूच भगवतंानें आश्वासन वदलें  आहे आपल्या भक्ताला ‘योगके्षम ं
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वहाम्यहम्’ म्हणून. भगवतं भक्ताचा हा स्वरूपलक्षणरूप योगके्षम वहात असतो. तो त्याच्या ससंािाची हचता 
नाहीं वहात. तुकािामाचा योगके्षम त्यानें कसा वावहला? धन गेलें , मान गेला, बायको पोिें अिाि होऊन 
मेलीं. तो केवळ ववदेह होऊन िावहला, आत्मवनि होऊन िावहला. हाच त्याचा भगवतंानें वावहलेला योगके्षम 
! भाितसाववत्रीचावह कंठिव हाच नाहीं काय? काय म्हणतात व्यास? ‘धमे मवति  भवतु वः सततोस्त्थताना,ं 
स ह्यके एव पिलोकगतस्य बन्धुः । अथाः वस्रयि वनपुणैिवप सेव्यमाना नैवाप्तभावमुपयस्न्त न च स्स्थित्वम् ॥ 
जीव बाहेरून जें जें वमळववतो तें तें त्याचें आपलेसें होत नाहीं, त्याच्याजवळ स्स्थि िहात नाहीं. मग िाहतें 
काय? िाहतें त्याचें लक्षण, त्याचें वनजधन. म्हणून त्या वनजधनाचीच काळजी घ्या. धमाची आस्था बाळगा. 
इति तुमचे सािे उद्योग अथम आवण काम संपादनाचे, श्री आवण स्री यानंा प्रसि किण्याचे फुकट आहेत असें 
व्यास महर्णष एक लक्ष सवंहता वलहून शवेटीं तात्पयम म्हणून कंठिवानें सागंत आहेत. हा मानव-
जीवनेवतहासाचा व्यास-मुवनकृत सनातन संदेश आहे, वनष्कषम आहे. पिमात्मा हा वसद्ध आहे. पिंतु त्याचे 
उपासक साधक आहेत. वसद्धाचें जीवन सहज असतें. साधकानंा तें वववकेववचािपूवमक प्रयत्नानें 
संपादावयाचें असतें. वसद्ध कृतलक्षण म्हणजे सहज स्वरूप आहे. साधक संपावदत स्वरूप आहे. 

 
४८६. गभन्स्तनेणम 

 
गभस्तयः वकिणाः, नेवमः पविवधः, यस्य सः गभस्स्तनेवमः । गभस्स्त म्हणजे वकिण हेच य याची नेवम 

म्हणजे पविवध वा धाव आहेत तो केन्द्रभतू सूयम गभस्स्तनेवम म्हणावयाचा. मागें नक्षत्रनेवम पद आलें  आहे. 
त्यानें चदं्र पविलवक्षत होतो, ति इथें गभस्स्तनेवम पदानें सूयम. तै्रलोक्याचें िाय य किणािें िाजे खिोखि दोनच 
आहेत : एक, नक्षत्रनेवम चदं्र आवण दोन, गभस्स्तनेवम सूयम. वदवसा ंसूयम ति िात्रीं चंद्र सत्ता गाजवीत असतो. 
दोघे वमळून िातं्रवदवस तै्रलोक्याचें िाय य किीत असतात. त्यामुळें  खिे िाजे हे दोनच होत. त्याचं्या वरूनच 
क्षवत्रयाचें सूयमवशं आवण चंद्रवशं असे दोन वशं कस्ल्पले आहेत. या मुख्य दोन वशंावंशवाय अस्ग्नवशं वह 
कस्ल्पला जातो. जेव्हा ंसूयम चंद्र नसतात तेव्हा ंअस्ग्न हा त्याचंा प्रवतवनवध िाय य कितो. म्हणून तो वतसिा वशं 
मानला गेला. पण खिें म्हणजे तो िाजा नव्हे, ति िाजाचा प्रवतवनवधच होय. तथावप, तो आमच्या फाि 
उपयोगाचा आहे. चदं्रसूयम वदव्य आहेत, हा भौम आहे. भौमच नव्हे ति अगदीं घिगुती, हातचा; म्हणून ऋवष 
त्याची फाि पे्रमानें उपासना कितात. म्हणतात– “स नः वपतेव सुनव े । अग्ने सूपायनो भव । सच स्वानः 
सुअस्तये ॥ हे अस्ग्नदेवा तंू वपत्याप्रमाणें आमच्या भेटीसाठीं आमच्या सवंनध िहा आवण आम्हालंा चागंल्या 
चागंल्या भेटी दे. आमचीं कोडें पुिव. तेजोिावश पिमात्म्याच्या सूयम, चंद्र आवण अस्ग्न ह्या तीन ववभवूत आहेत. 
म्हणून त्यानंा अनुलक्षून पिमात्म्याला कुठें नक्षत्रनेवम कुठें गभस्स्तनेवम म्हटलें  आहे. त्याला य वालानेवमवह 
म्हणता ं येईल. खिोखि जो कोणता प्रकाश आहे तो त्या पिमात्म्याचा आहे. म्हणनू त्याला वतन्ही पदें 
सहजच शोभतात. म्हटलेंच आहे गीतेंत : “यद् आवदत्यगतं तेजो जगद् भासयतेऽवखलम् । यत चन्द्रमवस 
यत चाग्नौ तत तेजो वववद्ध मामकम् ।” 

 
४८७. सत्त्िस्र् 

 
सत्त्व म्हणजे सत ता. सत्त्व म्हणजे सत्त्वगुण. सत्त्व म्हणजे जीव, सत्त्ववान् पदाथम. तात्पयम सत्ता 

शब्दाचे भाव गुण द्रव्य असे अथम होतात. जो कोणता चिाचि पदाथम आम्हालंा आहे म्हणून कळतो त्या 
पदाथाच्या ठाईं सत्त्वगुण आवण सत्ता हीं उघडच आहेत. तीं असल्यावाचंून त्याचें अस्स्तत्वच प्रतीत होऊं 
शकत नाहीं. पदाथममात्राच्या ठाईं असणािें हें जें ववववध सत्त्व त्या सत्त्वातं पिमात्मा वास किीत आहे. म्हणून 
तो सत्त्वस्थ म्हणावयाचा. वहिण्यकवशपूला हें तत्त्वज्ञान नव्हतें. तो आत्मवभि कोणी ईश्विसंज्ञक वतऱ्हाईत 
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वस्तु आहे, अशी कल्पना किीत होता आवण म्हणून प्रह लादाला तुझा ईश्वि कुठें आहे दाखव म्हणनू 
ववचािणा किीत होता. य या सते्तच्या बळानें सवम सत्त्व अस्स्तत्वातं आहेत ती सत्ताच तो पिमात्मा, तो 
पिमेश्वि असल्यामुळें  प्रह लाद म्हणत होता कीं ‘स्स्थिचि व्यापुवन सगळें तो जगदात्मा दशागुंळें  उिला’ 
आहे. या खाबंातं आहे? म्हणून ववचािताचं त्यानें सहजच सावंगतलें  अलबत. खाबंावि प्रहाि किताचं खाबं 
कडकडला. कडकडाट त्या स्तंभवासी सते्तचा, पिमेश्विी सते्तचाच होता. स्तंभाची वझलपी वनघाली, 
वहिण्यकवशपूच्या पोटातं वशिली आवण तो जवमनीवि पडला आवण मेला. कोणाच्या माडंीवि पडला तो? तो 
पिमेश्विाच्या माडंीवि पडला होता. पिमेश्विाच्या किजानंीं त्याचें ववदािण झालें  होतें. अशा प्रकािें 
सत्तामात्र त्या पिमेश्विाची आहे आवण जें काय घडतें घडलें  वा घडणाि आहे तें सािें त्या पिमात्मसते्तच्या 
अंकाविच होय. हें तत्त्वदशमन य याला झालें  तो सवमत्र सत्त्वस्थ पिमात्म्याला पाहतो. कोणता वह काल कोणतें 
वह स्थल, कोणती वह घटना त्याच्या सते्तवाचूंन नाहीं हें त्याला कितलामलकवत प्रत्यक्ष वदसत असतें. या 
सत्त्वदशमनाचेंच नावं आहे वत्रकालज्ञता, सवमज्ञता. हें तत्त्वदशमन सत्त्वोपासनेनें बवुद्ध ववशुद्ध झाली म्हणजे 
होतें. आवण ह्यावह अथानें पिमात्मा हा सत्त्वस्थ होय. 

 
४८८. चसह 

 
यद् यद् ववभवूतमत सत्त्व ंश्रीमद् ऊर्णजतमेव वा । तत तदेवावगच्छ त्व ं मम तेजोंश-संभवम् ।। या 

गीतावचनाप्रमाणें जें जें ववभवूतमत सत्त्व आहे तें सवम ईश्विी आहे. हसह ही वह तशीच एक ईश्विी ववभवूत 
आहे. म्हणून पिमात्म्याला इथें हसह म्हटलें  आहे. पूवीं वह एकदा ंहसह शब्द येऊन गेला आहे. पक्षातं गरुड, 
वन्य पशूतं हसह, ग्राम्य पशूतं वृषभ, जलचिातं मकि अशा ह्या भगवद्-ववभवूत प्रवसद्ध आहेत. हसह हा नुसता 
ऊर्णजत म्हणजे बलवान् च नाहीं ति तो श्रीमान् वह आहे. धीि गंभीि महासत्त्व आहे तो. त्याचें भव्य रूप, 
त्याचा घनगंभीि आवाज, त्याचा अतुल पिाक्रम सवम आदशम आहे. त्याचा एवढा गौिव आहे कीं ह्या पशूचें 
पुच्छ आपल्या नामाला जोडण्यातं माणसाला धन्यता वाटंू लागली. थोिपणा दाखवायला तो आपल्याला 
पुरुषहसह म्हणवू ंलागला. एकट्या दुकट्या व्यस्क्तच नव्हेत ति एक जात ची जात आपल्याला हसह म्हणूं 
लागली. नानकावद गुरंूचे शीख म्हणजे वशष्य आपल्याला हसह म्हणजे हसह पदवीनें ववभवूषत कितात. 
हसहाप्रमाणें ते आयाळ ठेवतात, हसहाच्या नखदंतायुधापं्रमाणे सदैव कृपाण बाळगतात. हसहा प्रमाणें वनभमय 
आवण पिाक्रमी जीवन आकावंक्षतात. जो कोणी असा आदशम बाळगतो तो हसह पदवीस पात्र आहे. पिंतु 
हसहनामातं आणखी वह एक भाव आहे. हसह हा ग्राम्य नाहीं, तो आिण्यक आहे. जे ग्राम्य जीवन जगतात, ते 
हसह पदवीस पात्र नाहींत. भगवान् बदु्धानें ऐवहक सुखोपभोगाचें ग्राम्य जीवन त्याय य ठिवनू आिण्यक 
मुवनवृवत्त, संयम आवण तत्त्व-हचतन याचंें जीवन अंगीकािलें  म्हणून त्यानंा शाक्यहसह म्हणत. सासंाविक 
जीवन भयग्रस्त आहे. त्यातं खिा पिाक्रम नाहीं. जन्ममृत्युजिाव्यावधदुःखदोषापंढुें तें हाि खातें पण सनं्यास 
अकुतोभय आहे. तो तत्त्वज्ञानानें आवण तत्त्वज्ञानपूवमक सनं्यस्त वृत्तीनें जगून मृत्यूवि मात कितो आवण अमि 
होतो. हेंच हसहत्व होय. आयमत्व होय. पिमात्म्याहून अवधक वनि  भय आवण मृत्युंजय दुसिा कोण आहे? 
म्हणून तो हसह 

 
४८९. भूतमहेश्वर 

 
गीता ही उपवनषदाचंें उपवनषद् आहे. आवण उपवनषदें वह स्वतःच वदेाचंें उपवनषद् म्हणजे िहस्य 

होत, साि होत. म्हणजे गीता ही सािाचें साि झाली. ‘दुग्धं गीतामतंृ महत’ चा वह आशय हाच आहे. तथावप 
तो न ओळखता ंतें गीतेला दूध म्हणणें न्यून आहे. वास्तववक म्हटलें  पावहजे कीं गीता हें घृत आहे, उपवनषदें 
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लोणी आवण वदे दूध. गीता ही जशी वदेाचें पिम साि आहे तसें सहस्र वह आहे. वदेाचें तावत्त्वक साि म्हणजे 
ब्रह्मसूत्रें, वदेाचें सावत्त्वक साि म्हणजे गीता ंआवण भाववक साि म्हणजे सहस्र होय. सूत्रें सुबद्ध आहेत. तो 
ववचाि-गं्रथ आहे. गीता प्रवाही आहे. आचािाचा तो धममग्रन्थ आहे. सहस्र मोकळें  आहे. तो उच्चािगं्रथ आहे, 
जपगं्रथ आहे, गेय आहे. वतन्ही एकात्म आहेत. उपवनषदें ब्रह्मसूत्रें आवण गीता यानंा पिमाथाची प्रस्थानत्रयी 
म्हणजे पिमाथाला पोंचववणािे तीन मागम म्हटलें  आहे. पण मी ति सूत्रें गीता आवण सहस्र हीच प्रस्थानत्रयी 
म्हणावी म्हणेन. उपवनषदें आयांच्या आध्यास्त्मक ववचािाचंी खाण आहे. त्रयीच कां? चतुष्क, पंचक का ं
नाहीं? कािण आमच्या प्राचीनतम ज्ञानाचे वदेाचे, तीनच प्रकाि ऋक् यजुस् साम अथवा आधुवनक भाषेंत 
बोलायचें ति पद्य गद्य आवण गेय केले गेले आवण रूढ झाले आहेत म्हणून. 

 
महािाष्रासाठीं म्हणजे मिाठी भावषकासंाठीं देवाचा प्राचीन वनिोप्या जो ज्ञानदेव त्यानें वह 

प्रस्थानत्रयी करून ठेवली आहे–अनुभवामतृ, ज्ञानदेवी आवण हविपाठ. आधुवनक वनिोप्या ववनोबानें 
वदलेली प्रस्थानत्रयी म्हणजे स्स्थतप्रज्ञदशमन, गीताप्रवचन व गीताई ही होय. 

 
पण ह्या सगळयाचंें इथें काय प्रयोजन? हेंच कीं महेश्वि (गी. १३·२२) भतूमहेश्वि (गी. ९·११) 

लोकमहेश्वि (गी. १०·३) सवमलोकमहेश्वि (गी. ५·२९) हीं नामें उपवनषदें आवण गीता ह्यातूंन वािंवाि 
आलेलीं आहेत आवण इथें वह तें आलें  आहे. आलें  आहे तें त्याचं्या पिंपिेतून. म्हणनू ती पिंपिा पावहली. 
महेश्वि म्हणजे अव्यक्त अक्षि पिमात्मा. त्या अव्यक्त अक्षि पिमात्म्यातूंन भतूें येतात आवण काहंीं काल 
व्यक्त दशेंत िाहून पित त्यातंच लीन होतात. म्हणून पिमात्मा हा भतू-महेश्वि, लोक-महेश्वि 
म्हणावयाचा. पहा गीता : “अवजानस्न्त मा ंमूढा मानुषीं तनुमावश्रतम् । पिं भाव ंअजानन्तो मम भतूमहेश्विम् 
॥” 

 
४९०. आणददेि 

 
“आवददेवो महादेवो देवशेो देवभदृ् गुरुः” हा श्लोकाधम उघडच देवसूवत्रत आहे. एक सपूंणम 

कल्पनासूत्र यातं आहे. तो पिमात्मा हा आवददेव आहे. तोच सृष्टीच्या पूवीं ववद्यमान वह असलेला या सृष्टीचा 
आिंभक आहे. म्हणजे आिंभाचा वह तो आिंभक होय. म्हणून त्याला आवददेव म्हणावयाचें. िामदासानंीं 
याचेंच वणमन “मुळािंभ आिंभ जो वनगुमणाचा” असें केलें  आहे. या आवददेवाला सृवष्टशास्राच्या भाषेंत ब्रह्मा 
असें नावं आहे. ‘ब्रह्मा देवाना ंप्रथमः संबभवू । ववश्वस्य कता भवुनस्य गोप्ता.’ ब्रह्म हें जगत- कािण आहे. तें 
ब्रह्म आवण हा ब्रह्मा एकच असला तिी ब्रह्म ही वेदान्त-पविभाषा आहे आवण वस्तुतः सृष्टीशीं त्याचा संबधं 
नाहीं. पिंतु ब्रह्मा हा या सृष्टीशीं अपविहायमपणें वनगवडत आहे. त्यामुळें  वदेान्त-ववचाि सागंतानंा त्याला ब्रह्म 
म्हणतात ति सृवष्टशास्रातं त्याला ब्रह्मा म्हणतात. आवण या दोन्ही वह कल्पानंा आवददेव हा शब्द कवटाळतो. 
पिमाथम-ववचाि घ्या कीं सृवष्ट-ववचाि घ्या, तो पिमात्मा आवददेव आहे. वदेातंील ववभवूत-योगातं म्हणूनच 
‘ब्रह्मा देवाना ं पदवीः कवीना,ं ऋवषि  ववप्राणा,ं मवहषो मगृाणाम् । श्येनो गृराणा,ं स्ववधवति  वनाना,ं सोमः 
पववतं्र अत्येवत िेभन्’ असें वणमन आलें  आहे. गीतेंत ति ववश्वरूपदशमनातं आवददेव शब्दच वापिला आहे ‘त्व ं
आवददेवः पुरुषः पुिाणस् त्व ंअस्य ववश्वस्य पिं वनधानम् । वते्तावस वदे्य ंच पिं च धाम, त्वया ततं ववश्वम् 
अनन्तरूप ॥ पिमात्म्याचा जो वदक् कालाद्यतीत मवहमा मुख्यतः त्याला उदे्दशून आवददेव महादेव देवशे 
आवण देवभदृ् गुरु हीं नामें आलीं आहेत. तो मवहमा इतका मोठा आहे कीं एका नामानें त्याचें वणमन होऊं 
शकत नाहीं म्हणनू एकसाथ चाि नामें उच्चािलीं ! आवण वस्तुतः सहस्राचें वह हेंच िहस्य आहे. 
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४९१. महादेि 
 
पिमात्मा सवावद असल्यामुळें  तो आवददेव म्हटला तसा तो सवांहून वयानें य येि आवण गुणानंी श्रेि 

असल्यामुळें  महादेव म्हटला आहे. तो आवददेव असल्यामुळें  सवमदेव त्याचे अनुज होत. तो पिमात्मा अशा 
प्रकािें सवम देवाचंा सहजच अग्रज झाला. म्हणून तो वयानें मोठा म्हणावयाचा. गुणानंीं तो श्रेि म्हणावयाचा 
ति तो कसा? सवम गुण सत्त्वावधवित असल्यामुळें  आवण पिमात्मा हा सद् रूप असल्यामुळें  तो सहजच सवम 
गुणाचंा आधाि झाला. आवण म्हणून तो सवम गुण-संपि गुणश्रेित्वानें महादेव म्हणावयाचा. देवता वववशष्ट-
गुणमूर्णत होत. पिंतु देव हा सवमगुणसामग्र्यरूप आहे. त्यामुळें  असा पिमात्मा हा महादेव आवण इति देवता 
अंशरूप असल्यामुळें  सामान्य देव म्हणावयाचे. 

 
उत्पवत्त स्स्थवत लय हे सृष्टीचे आवण सृष्ट पदाथांचे अपविहायम असे भाव आहेत. त्यातं वनवडीला, 

पसंतीला वाव कुठें आहे? जो वतममान आहे त्याला आवद आहे, अंत आहे. असें जि आहे ति आवद मध्य अंत 
या ववववध भावातं तितमभावाला वाव नाहींच. ते वतन्ही समान आहेत. वनि  ववशषे आहेत. म्हणून त्याचं्या 
अनुग्राहक देवता ब्रह्मा ववष्णु महेश याचं्यातं वह लहान मोठा कोणी नाहीं. 

 
तत्त्वतः हें ठीक झालें , पण व्यवहाितः वतममानच महत्त्वाचें आहे. कािण खिोखि तेंच आहे. भतू 

आवण भववष्य अनुवमत आहे, काल्पवनक आहे. जो हातचें सोडून पळत्याच्या पाठीमागें लागतो त्याचें सगळेंच 
गमावतें. उलट य यानें चालू क्षण साधला त्यानें मागचा पुढचा वह साधला आहे. म्हणून वत्रगुणातं 
सत्त्वोपासना, कालातं वतममानोपासना श्रेयस्कि. वतचा अवधपवत ववष्णु म्हणनू महादेव म्हणावयाचा. 

 
४९२. देिशे 

 
जो पिमात्मा आवददेव महादेव म्हटला तोच देवशे वह आहे. अंशी हा अंशाचंा ईश म्हणजे स्वामी 

असतो. तसा सद् रूप पिमात्मा सवम सद् गुणाचंा सवम सद् वस्तंूचा स्वामी होय. तो सवमसत्ताधीश आहे, सवम 
य याच्या ठाईं पयमववसत होतात, सहंृत होतात. देव म्हणजे प्रकाशमान. जें जें प्रकाशमान आहे तें तें सवम देव 
आहे. सत्य च प्रकाशमान आहे, असत्य प्रकाशाभावरूप अंधकाि होय. असत्याहून अवधक अप्रकाशमान 
अंधकािरूप दुसिें काय बिें असूं शकेल? अंधकाि अंधकाि म्हणून म्हणवला जाणािा प्रकाशाभाव वह 
खिोखि वततका अधंकाि नाहीं वजतकें  असत्य आहे. कािण अभाव वह एक भाव आहे, पदाथम आहे. पण 
असत्य हा तसा वह अभाव-पदाथम नाहीं. अथात भावाभावरूप जो काहंीं प्रकाश उफम  देवभाव या ववश्वातं 
आढळतो त्या सवांचा स्वामी तो सद् रूप पिमात्माच होय आवण म्हणून त्याला देवशे म्हणावयाचें. 

 
आवददेव महादेव देवशे देवभदृ् गुरु हीं चाि पदें क्रमशः ब्रह्मा ववष्णु महेश आवण पिमात्मा याचंीं 

वाचक आहेत असें म्हणता ं येईल. सूयम प्रातःकाळीं आपले सहस्रवकिण पसरंू लागतो मध्याह्नीं तो संपूणम 
वविाजमान असतो. सायंकाळीं तो आपले सवम वकिण गंुडाळून घेतो. िात्रीं हीं वतन्ही कायें वजूमन तो स्वस्थ 
िाहतो. या चाि अवस्थाच उत्पवत्त स्स्थवत लय आवण वनवाण म्हटल्या आहेत आवण त्याचें अवधिाते देवच 
ब्रह्मा ववष्णु महेश आवण पिमात्मा म्हणावयाचे. 
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इथें ववष्णु जो पालक तो महादेव म्हटला आहे आवण महेश जो संहािक तो देवशे म्हटला आहे. ईश 
ईशान महेश महेशान हीं महादेवाचीं संहािकाचीं नावंें प्रवसद्धच आहेत. कायानुषंगानें तो पिमात्माच ब्रह्मा 
ववष्णु महेश म्हटला जातो हें उघड आहे. 

 
४९३. देिभृद्-गुरु 

 
पिमात्मसत्ताच कायानुषंगानें ब्रह्मा ववष्णु महेश पदवी धािण किते म्हणून तो पिमात्मा देवभदृ् 

म्हणजे सवम देवाचंें भिण पोषण किणािा, त्याचंें पालन किणािा म्हणावयाचा. माता वपता आवण दृवष्टदाता हे 
गुरु म्हणववले जातात. पिमात्मा हा तसा सवम देवानंा जन्मदाता अिदाता आवण ज्ञानदाता वह असल्यामुळें 
तो देवभदृ्-गुरु म्हटला आहे. “यो ब्रह्माणं ववदधावत पूव ंयो वै वदेािं प्रवहणोवत तस्म”ै इत्यावद श्रतुींप्रमाणें 
पिमात्मा हा देवाचंा गुरु आहे. 

 
देवभदृ् आवण गुरु अशीं दोन पदें वह घेणें शक्य आहे. तथावप संख्या-वनवाहासाठीं आवण गुरुपदाची 

आवृवत्त टाळण्यासाठीं हें एकपद मानलें  आहे. आवण देव-प्रधान च हा श्लोकाधम आहे म्हणून वह स्वतंत्र गुरु 
पद घेण्यापेक्षा ं देवभदृ्-गुरु असें संयुक्त पद घेणेंच अनुकूल वह आहे. गं्रथकाि हा नेहमींच “न्यून तें पुितें 
अवधक तें सितें” करून घ्या म्हणत असतो. तदनुसाि देवभतृ मधेंच गुरुभाव वह येऊन जात असला तिी 
वनि  गुण केवलस्वरूप पिमात्म्याचें सवावतशावयत्व प्रकट किण्यासाठीं इथें गुरुपद आलें  आहे असें समजावें. 

 
गुरुत्व कशातं आहे? जीवनवनवाह-कायांत गुरुत्व आहे. जें जें जीवनवनवाहक आहे तें गुरु आहे. 

आई बाप गुरु जन्म देतात, भिण पोषण कितात, िक्षण कितात, वशक्षण देतात. थोडक्यातं जीवनाला व 
जीवन-साफल्याला आवश्यक तें सवम ते पुिववतात. म्हणून ते गुरु होत. पिमात्मा हा तसा या ववश्वाचा गुरु 
आहे. पण तो पिात्पि गुरु, ‘गुरूणा ंगुरुः’ आहे. ववश्वाचे जे पालक ते देव. त्या देवाचंा जो पालक ब्रह्मदेव 
म्हणजे देवभतृ आवण त्याचा वह जो पालक तो देवभदृ्-गुरु. “यो ब्रह्माणं ववदधावत पूव ंयो वै वदेािं प्रवहणोवत 
तस्म”ै इत्यावद वचनातं हेंच पिमात्म-गौिव गाइलें  आहे. 

 
४९४. उिर 

 
उत्तिवत सव ं अवतवतमते इवत उत्तिः । अथवा उद्अतिं उत्तिः, उच्चतिः । उत्ति म्हणजे पुढचा, 

पलीकडचा, विचा. पूवोत्ति, अधिोत्ति, दवक्षणोत्ति इत्यावद शब्दातं उत्ति पदाचा असा प्रयोग आढळून 
येतो. या वशवाय प्रश्नोत्ति हा वह प्रयोग आहेच. त्यातं शकंासमाधान असा अथम आहे. सवमत्र उत्ति म्हणजे 
उच्चति श्रेयस्कि श्रेिति असा अथम आहे. पूवम मीमासंा उत्ति मीमासंा या प्रयोगातं तो वश्लष्ट आहे. पूवम 
मीमासंा म्हणजे पूवम कालीन तसा प्रािंवभक कच्चा वदेाथम. उत्ति मीमासंा म्हणजे उत्ति कालीन तसा अस्न्तम 
पक्का वदेाथम. पिमात्मा हा तसा अस्न्तम वसद्ध स्वरूप आहे. वसद्धान्त आहे. म्हणनू तो उत्ति म्हणावयाचा. 
साधक जीव हें पूवम रूप होय, वसद्ध आत्मा हें उत्ति रूप होय. जीव आवण सवृष्ट हे पूवम रूप होय. ब्रह्मवनवाण हें 
उत्ति रूप होय. अशा प्रकािें पिमात्मा हा या समस्त व्यक्त ववश्वाचें उत्ति रूप आहे. सवम ववश्व त्याच्या ठाई ं
पयमववसत होतें, पविवनवित होतें, म्हणून तो उत्ति. 

 
पविवनिा या अथानें उत्ति पद आपण पावहलें . तो त्याचा अथम आहेच, पण त्यावशवाय त्यातं आणखी 

खोल अथम भिला आहे. अस्न्तम काय आहे? स्स्थवत की गवत? मृत्यु की जीवन? पविवनिा पविसमास्प्त ही 
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अभावरूप शून्यरूप नाहीं. ती भावरूप आहे, जीवनरूप आहे आवण हें भावजीवन केव्हा ं वह गवतमत च 
असणाि, तें ववझलेल्या वदव्याचें दीपवनवाण नाहीं, ति तेवणाऱ्या वदव्याचें दीपवनवाण आहे. “वनवातस्थो 
यथा दीपो नेङ गते सोपमा स्मृता । योवगनो यतवचतस्य युञ्जतो योगमात्मनः ।।” तेवणाऱ्या वदव्यातं तेल आवण 
वात जळत असते म्हणून वतथें वनवाण म्हणजे य वलन-शास्न्त नाहीं. पण ित्नदीपातं तेल वात नसून तेज 
तेवत िाहतें. तेंच दीपवनवाण होय. तेज म्हणनू तो दीप होय. य वलन नाहीं म्हणनू तेंच वनवाण होय. ब्रह्म-
वनवाण ही तशी गवत आहे. सदैव आपलें  उत्तिरूप गाठंण्याचा अजस्र प्रयास हेंच त्याचें स्वरूप. 
“प्रवतक्षणवधममानं अववस्च्छिं सूक्ष्मतिं अनुभवरूपम् ।” 

 
४९५. गोपणत 

 
गो म्हणजे गाय, गो म्हणजे इंवद्रयें, गो म्हणजे वाणी, गो म्हणजे ज्ञान, गो म्हणजे गम् धातूवरून 

आला आहे असें धातुवादी म्हणतात. शब्दवादी वा नामवादी म्हणतात गो नामावरून गम् धातु आला आहे. 
वक्रया स्वतंत्र नाहीं. ती कत्रमधीन आहे. जगातं नामें आहेत आवण तीं वक्रया कितात. वािा वाहतो. या 
प्रयोगातं म्हणूनच आधीं वािा हा कता योजला जातो आवण नंतिच वा शवेटीं वक्रयापद येतें. आधीं वक्रयाच 
होती आवण मागाहून कता आला असें कधीं संभवूचं शकत नाहीं म्हणनू धातूवरून नामें आलीं नसून 
नामावरूनच धातु आले असें म्हटलें  पावहजे. तें कसें वह असो एवढें खिें कीं गो हें सत्त्व वा तत्त्व गमनशील 
आहे. गो गाय कुिणातं चिते. इस्न्द्रयें आपआपल्या ववषयातं वावितात. वाणी वह मनाच्या खंुट्यापासून सुटून 
आवण हृदयाच्या गोठ्यातूंन बाहेि पडून व्यवहिते. ज्ञान सवमत्र संचितें. असें हें सवम उच्चावच सूक्ष्मावद 
स्थूलान्त गोतत्त्व सवमत्र भिलें  आहे. असें पाहता ंहें सािें व्यक्ताव्यक्त ववश्वच गोरूप आहे म्हटलें  ति त्यातं 
काय वावगें आहे? या ववश्वगोचा जो पवत म्हणजे स्वामी तो गोपवत होय. तो गोपवतच या ‘जगत्या ंजगत’ चा, 
गवतमान जगातंील गवतशील पदाथांचा, वनयन्ता आहे. मात्र तो स्वतः गवतमय जगाच्या यातायातींतून 
पविपूणम मुक्त आहे. तो केवळ आहे, तो जो स्स्थि शाश्वत पिमात्मा तोच गोपवत म्हणावयाचा. आमचीं 
प्राणेस्न्द्रयमनोबवुद्ध सतत चलन वलन किीत असतात, पण त्याचंा स्वामी मात्र स्वस्थ उभा आहे. तो त्याचंी 
सािी हालचाल नुसता पहात असतो. त्याच्या पाहणींत ह्या सगळया गाई चित असतात. तो आपला ‘वत्रभगंी 
देहुडा ठाण माडूंवनया ंिाहे । कल्प -दु्रमातळीं वणेु वाजवीत आहे । गोहवदु वो माये । गोपाळु वो माये । सबाह्य 
अभ्यंतिीं अवघा पिमानंदु माए । शून्य स्थावि जंगम व्यापुनी िावहला अकळ । बाप िखुमादेवीवरु ववठ्ठल 
सकळ ॥’. 

 
४९६. गोप्ता 

 
या ते्रपिाव्या श्लोकातं जसे ‘गोपवति  गोप्ता’ हे शब्द जोडीनें आले आहेत तसेंच ते पुढें ते्रसष्टाव्या 

श्लोकातं वह आले आहेत. इथें व्यापक अथानें ति वतथें ते वववशष्ट अथानें आले आहेत. इथें गोपवत म्हणजे 
जगत पवत ति वतथें तो धेनुपालक आहे. इथें गोप्ता म्हणजे ववश्वगोप्ता, जगद् िक्षक ति वतथें तो गोपालक, 
गोिक्षक आहे. 

 
पिमात्मा या ववश्व-गोकुलाचा पवत म्हणजे पालक आहे. जशी एखाद्या गोकुलाची, वखल्लािाची वाढ 

त्याच्या गोपतीवि, वळूवि अवलंबून असते, तशी या ववश्वाची उत्पवत्त वृवद्ध पिमात्म्यावि अवलंबून आहे. 
गोकुलाचें संवधमनच तो गोपवत किीत नसतो, ति त्याचें संगोपन वह तो किीत असतो. म्हणून त्याला गोप्ता 
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म्हणावयाचें. पिमात्मा वह तसाच या सृष्टीचा स्रष्टा आवण वतचा गोप्ता म्हणजे िक्षक आहे, पालक आहे, वपता 
आहे. 

 
गोपवत आवण गोप्ता हे शब्द गोकुलातंील जीवनाचे वाचक आहेत. कुटंुबातं वह आपण पाहतों कीं 

एकच व्यस्क्त पवत आवण वपता ह्या नात्यानंीं कुटंुबाची वृवद्ध आवण संिक्षण किीत असते, संवधमन आवण 
संगोपन किीत असते. पिमात्मा वह तसाच या ववश्वकुटंुबाचा जनक आवण पालक आहे आवण प्रसंगीं जसा 
वपता कुटंुबाला शासन वह कितो तसा पिमात्मा वह या ववश्वाचा संहाि वह कितो. याचेंच नावं आहे 
संसािसवृष्ट स्स्थवत वनिोध. इथें गोपवति  गोप्ता या जोड नावंातं पवहल्या दोन कायांचा उल्लखे आला आहे. 
पिंतु वतन्ही कायें प्रवतक्षणीं चाललींच आहेत. प्रवतक्षणीं नवी सृवष्ट वनमाण होत आहे. पूवमक्षणीं वनर्णमत सृष्टीचा 
योगके्षम चालत आहे आवण वतचा उत्ति क्षणीं वनिोध होत आहे, वतचें ववसजमन होत आहे. पण हें सत्र 
चममचक्षलूा नाहीं वदसत. म्हणून पढुील पद सागंतें कीं तो पिमात्मा ज्ञानगम्य आहे. वदव्य चक्षनूेंच 
पिमात्म्याचा हा ईश्विी योग पाहता ंयेतो. 

 
४९७. ज्ञानगम्य 

 
पिमात्मा हा वचन्मात्र असल्यामुळें  तो ज्ञानानेंच गम्य होणािा आहे, स्वसंवदे्य आहे. पंच ववषय 

इंवद्रयगम्य आहेत. स्मिणें मनोगम्य आहेत. ववषयाचंें आवण स्मिणाचें इष्टावनष्टत्व बुवद्धगम्य आहे. पण स्वतः 
अवगन्ता हकगम्य आहे? तो या कोणालाच गम्य नाहीं. इस्न्द्रयमनोबुध्द्यावदकाचंा तो ववषय नाहीं. तो या 
सगळयाचंा ववषयी आहे. तो कोणाचा वह ववषय होत नाहीं. याचा अथम तो जड कोटींत पडंू शकत नाहीं, तो 
चेतन आहे. जो चेतन आहे तो अचेतन, जड कसा होणाि? ववषयी ववषय कसा होणाि? ज्ञाता जे्ञय कसा 
होणाि? असें जि आहे ति मग तो स्वसंवदे्य तिी कसा म्हणावयाचा? चेतनाचा तो स्वभावच आहे. जो 
स्वतःलाच जाणत नाहीं तो दुसऱ्या कशाला वह जाणूं शकत नाहीं. जो मूर्णछत वा मृत आहे तो कोणाला वह 
जाणू ं शकत नाहीं. कािण तो मुळीं स्वतःलाच जाणत नसतो. सवोपलब्धीचें द्वाि स्वोपलस्ब्ध आहे. ती 
चेतनाची अंगभतू आहे, त्याचा स्व-भावच आहे, म्हणून त्याला स्वसंवदे्य म्हणावयाचें. इथें वह एक सूक्ष्म भेद 
आहे. इति वस्तु जे्ञय म्हटल्या आहेत, तो स्वतः संवदे्य म्हटला आहे. ववषयवत तो जे्ञय नाहीं म्हटलेला आवण 
ज्ञानगम्य म्हणण्यातं तोच आशय आहे. ज्ञानस्वरूप आत्मा ज्ञानगम्य आहे म्हणजेच तो स्वसंवदे्य आहे. 
ज्ञानदेवानें या पिमात्मतत्त्वाला म्हणनूच आद्य म्हटलें  आहे आवण स्वसंवदे्य म्हटलें  आहे. 

 
ॐ नमो जी आद्या । िेदप्रणतपाद्या । 
जय स्िसुंिेद्या । आत्मरूपा ।। 
 
सवोपलब्धीचें मूळ ती स्वोपलस्ब्धच असल्यामुळें  वतला ज्ञानदेव आत्मरूप स्वसंवदे्य व आद्य या 

ववशषेण-त्रयीनें वववशष्ट किीत आहेत. “ज्ञानं जे्ञय ंज्ञानगम्यं हृवद सवमस्य वववितम्” ज्ञानस्वरूप असलेलें  हें 
जे्ञय अमावनत्वावद हवशवत ज्ञान-लक्षणानंीं आकळावें असें गीता सागंते. अथात ज्ञानगम्य म्हणजे 
ज्ञानलक्षणाचं्या योगें प्राप्त करून घ्यावयाचा पिमात्मा. हा वह ज्ञानगम्य पदाचा वववशष्ट अथम. दोन्ही अवविोधी 
व पूिक होत. एक वनिा आहे, दुसिा मागम आहे. शकंिाचायम तत्कालीन वादानुसाि कममद्वािा वा 
ज्ञानकममसमुच्चयद्वािा नव्हे ति केवळ ज्ञानानेंच तो पिमात्मा गम्य आहे म्हणनू तो ज्ञानगम्य म्हणावयाचा असा 
सापं्रदावयक अथम घेतात. तो वह या पदातूंन वनघूं शकतो. तथावप तो इथें अवभपे्रत आहे असें नाहीं. 
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४९८. पुरातन 
 
पिमात्मा हा सवोपलस्ब्धकािण असल्यामुळें, म्हणजे त्याच्या आधीं कोणत्या वह वस्तूचें अस्स्तत्व 

प्रवतपादणें संभवनीय नसल्यामुळें  तो उघडच पुिातन होय. त्याच्याहून प्राचीन दुसिें काहंीं नाहीं, इतकें च 
नव्हे ति तसें काहंीं असूं शकत नाहीं. म्हणनू ववश्वरूप दशमनातं अजुमन म्हणतो : 

 
“त्व ंआवददेवः पुरुषः पुिाणः” अथात तो पिमात्मा सवावद असून प्राचीनतम आहे. त्याच्या मानानें 

जगातंील जुन्यातंील जुनें वह अगदीं अलीकडचें म्हणावें लागेल. काल आवण स्थल ह्या कल्पना व्यक्त 
सृष्टींतील आहेत. अव्यक्तातं स्थलकालाचंा काय वहशोब? वजथें भतू भववष्य वतममान, कल्प कल्पातंि, वषम 
मास, वदवसिात्र असला काहंीं ववभागच नाहीं, वतथें तुम्ही कालाची गोष्टच काय किणाि? पिंतु ती 
अव्यक्ताची वाता व्यक्ताच्या भाषेंत सागंणें भाग पडतें म्हणून मग त्या पिमात्म्याला पिुातन सनातन वनत्य 
अनावद अनन्त युगावदकृत म्हणावें लागतें. ही व्यक्तसापेक्ष भाषा असली तिी ती अव्यक्ताचा बोध करून 
देणािी, अव्यक्ताचा संकेत किणािी आहे. वतनें व्यक्ताचा हकबहुना तत्सट्टशाचा वह अथम घ्यावयाचा नाहीं. 
ति तो जो केवल अवचन्त्य अक्षि अव्यक्त अवनदेश्य पिमात्मा त्याचाच भाव लक्षावयाचा आहे. इथें वह 
पुिातन पद तसेंच समजावयाचें आहे. त्यानें कालसापेक्ष कुठला वह कल्प कल्पावयाचा नाहीं. युगावदकृत 
म्हटलें  म्हणजे युगाची, त्याच्या आिंभाची, त्याच्या कायाची कल्पना आली. पण ही कल्पना व्यक्त-सापेक्ष 
असल्यामुळें, वचन्त्य कोटींत पडत असल्यामुळें  पिमात्म्याच्या अवचन्त्य अव्यक्त ऐश्वयाची यथाथम कल्पना 
द्यायला अक्षम आहे. पिमात्म्याचें हें जें अतुल सवातीत सवम-ववलक्षण केवलस्वरूप ऐश्वयम त्याचें ज्ञान करून 
घेणािाला होत नाहीं. तें वदेाला होत नाहीं, वनवेदाला होतें. म्हणून म्हटलें  आहे : 

 
यस्यामतुं तस्य मतुं मतुं यस्य न िेद सः । 
अणिज्ञातुं णिजानताुं णिज्ञातुं अणिजानताम्  ॥ 
 

४९९. शरीरभूतभृत् 
 
भतृकृत भतूभतृ भतूभावन इत्यावद अनेकपदें मागें येऊन गेलीं आहेत. पिंतु वतथें भतूशब्द 

सत्त्ववाचक आहे इथें शिीिभूतभतृ पदातं तो तत्त्ववाचक आहे. शिीि हें पाचंभौवतक म्हटलें  जातें. म्हणजे 
आकाश वायु तेज आप आवण पृर्थवी या पाचं महाभतूापंासून चिाचि सृष्टीच्या शिीिाची िचना झालेली आहे. 
कोणतें वह स्थूल शिीि या तत्त्वाचंेंच बनलेलें  आहे. त्या सवम शिीिोपादानभतू पंच महाभतूाचंा वह वत्रगुणात्मक 
प्रकृवतरूपाने भता तो पिमात्मा आहे. म्हणनू त्याला म्हटलें  आहे शिीि-भतू-भतृ. 

 
पाचंभौवतक शिीि पचंभतूापंासून बनलें  आहे, पण हलगशिीि आवण कािणशिीि हीं सूक्ष्म आवण 

सूक्ष्मति शिीिें पाचंभौवतक म्हणता ं येणाि नाहींत. हलगशिीि हें ववषयग्राहक पंचेस्न्द्रय-शक्तींचे व मनाचें 
वमळून बनलेलें  मानलें  आहे आवण कािणशिीि हें अववद्यास्वरूप. हीं दोन्ही शिीिें प्रकृवतगुणजन्य च 
असल्यामुळें  त्याचंें स्वरूप प्राकृतच होय. 

 
सािाशं, सवमभतूाचंी सवम म्हणजे स्थूल हलग कािण शिीिें प्राकृत होत आवण अव्यक्त-प्रकृवतरूपानें 

पिमात्मा सवम व्यक्त ववसगाचा भता आहे म्हणनू तो म्हणावयाचा शिीििभतू-भतृ. जगातं नानाववध आवास 
बाधंलेले आपण पाहतों – पणमकुटी, मातीचीं घिें, चुनेगच्ची हवले्या, अयोवज्रचणूमवनर्णमत भवनें इत्यावद. या 
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सवांचें उपादान तृणदारुमृद् धातु होत. भवूम ही जशी भवनभतूभतृ म्हणावयाची तसा पिमात्मा हा 
शिीिभतूभतृ होय. सवम व्यक्त अव्यक्तातूंन वनमाण झालेलें  आहे. व्यस्क्तमात्राचा मूलाधाि तें अव्यक्त आहे. 
अव्यक्तप्रभव वत्रगुण आहेत. त्या अव्यक्ताच्या रूपानें तो अक्षि पिमात्मा इथें शिीिभतूभतृ म्हटला आहे. 

 
५००. भोक्ता 

 
पिमात्मा प्रकृवत-रूपानें, अव्यक्त-रूपानें, शिीि-वनमाणसामग्री पुिववणािा आहे, असें मागील 

पदातं म्हटलें  आहे, ति इथें त्या सामग्रीनें वनर्णमत शिीिाचा अवभमानी बनून तद्द्वािा उच्चावच कमें किणािा 
आवण त्याचंीं पुण्यापुण्य फळें भोगणािा जो जीव तो वह तोच आहे असें म्हटले आहे. “कायम-कािण-कतृमत्व े
हेतुः प्रकृवतरुच्यते । पुरुषः सुखदुःखाना ंभोक्तृत्व ेहेतुरुच्यते” कायम म्हणजे शिीि आवण त्याचें कािण म्हणजे 
गुण या दोहोंचा हेतु प्रकृवत आहे. आवण जीव आहे त्या देहातं उत्पि होणाऱ्या सुखदुःखाचंा ज्ञाता म्हणजे 
भोक्ता. आवण हे दोन्ही भाव म्हणजे शिीि आवण जीव इमश्विाची प्रकृवतच होय. “भवूमिापोऽनलो वायुः खं 
मनो बवुद्धिेव च । अहंकाि इतीयं मे वभिा प्रकृवतिष्टधा । अपिेयवमतस्त्वन्या ंप्रकृहत वववद्ध मे पिाम् । जीवभतूा ं
महाबाहोः ययेदं धायमते जगत ॥” प्रकृवत म्हणजे अववच्छेद्य अंगभतू भाव. कासव आपलीं अंगें केव्हा ंपसितो 
केव्हा ंआवरून घेतो, पण असतो तो सदैव सागंच. तसाच पिमात्मा वह आपली वद्वववध प्रकृवत कल्पािंभीं 
पसरंू लागतो आवण कल्पान्तीं आवरून घेतो. पण ती प्रकृवत असते सदैव त्याची अगंभतूच; आवण म्हणूनच 
वतला प्रकृवत म्हणावयाचें. 

 
कोणतावह प्राणी घेतला ति त्याच्या ठाइं भोगायतन शिीि आवण भोक्ता जीव असा ववभाग आढळून 

येतो. या दोहोंत भोगायतन ती जड प्रकृवत असून भोक्तृत्व चेतनधमम आहे. कािण जडाला ज्ञान होऊं शकत 
नाहीं. पण हें सुखादुःखात्मक ज्ञान भ्रातं आहे, म्हणून या जीवाला जीव म्हणावयाचें, नाहीं ति तो शुद्ध 
चेतनच आहे, वशवच आहे. म्हणूनच भोक्ता जीव ही पिमात्म्याची प्रकृवत म्हटली गेली. भ्रातं भोक्तृत्वरूप 
जडत्व त्यातं प्रवतहबवबत आहे. शुद्ध चेतन पिमात्मा हा असा प्रकृवतपुरुषेश्वि आहे. दोन्ही त्याची प्रकृवतच 
होय, डावें उजवें अंग होय. “शिीि रूपी झाडावि जीवशे्विरूप दोन पक्षी िाहतात. त्यापैकीं जीव पक्षी हा 
त्या वृक्षाचीं सुखदुःखरूप कममफळें खातो आवण दुसिा इमश्विरूप पक्षी नुसता तटस्थ पहात असतो” असें 
वणमन याच भावानंा अनुलक्षनू उपवनषदातं आलें  आहे. 

 
शतक सहािें 

 
५०१. कपीतद्र 

 
कवप शब्द सहस्रातं तीनदा ंआला आहे – वृषाकवपः श्लोक ११, कपीन्द्रः श्लोक १३ आवण कवपः 

श्लोक ९६. वृषाकवप पदाची व्याख्या भाितातं ‘कवपि  विाहः श्रेिि धममि वृष उच्यते । तस्माद् वृषाकहप प्राह 
काश्यपो मा ंप्रजापवतः (भा शा ं ३४३-५९) अशी वदली आहे. ही आषम वनरुस्क्त आहे. आषमवचन प्राचीनतम 
पिंपिेवि आधािलेलें  असतें. त्यामुळें  तें हचत्य आहे. तदनुसाि वृषाकवप म्हणजे यज्ञ-सूकि असा अथम वनष्पि 
होतो. प्राचीन वैवदक धमम म्हणजे यज्ञ होय. आवण सूकिानें ही (वृवजन-) अणमवमग्न मही िदाग्रानें उचलली 
अशी प्रवसवद्ध आहे. दोहोंच्या संयोगातूंन असा भाव वनघतो कीं या जगाचा उद् धाि यज्ञानें व्हावयाचा आहे. 
यज्ञाधािच तें आहे. गीतेंत हा ववचाि स्पष्टच आला आहे : पहा “यज्ञाथात कममणो ऽन्यत्र लोकों ऽय ं
कममबन्धनः । गीता ३·९ ते तस्मात सवमगतं ब्रह्म वनत्यं यजे्ञ प्रवतवितम्” गीता ३·१५. 
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हें झालें  वृषाकवप पदाबाबत. कपीन्द्र पद वह तदथमकच वदसतें. पुढील भवूिदवक्षण पदाच्या 
साहचयानें सदि पूवमवती कपीन्द्र पद वह यज्ञवाचक मानणें शक्य आहे. दोन्ही पदें जोडून वाचल्यास जो 
भवूिदवक्षण तो कपीन्द्र म्हणजे महाविाह होय, महायज्ञ होय, धममश्रेि होय असा अथम वनष्पि होतो. 

 
कवप म्हणजे विाह हा अथम न घेता ंकवप म्हणजे वानि असा अथम घेऊन कपीन्द्र म्हणजे वानिाचंा 

स्वामी श्री िाम असा अथम किता ंयेतो, पण तो गौण आहे. सहस्रातं पौिावणक आख्यावयका नसून तावत्त्वक 
हचतन आहे. सहस्रातं िाम आहे पण तो दाशिवथ नाहीं, तो आत्मािाम आहे. कृष्ण आहे पण तो िाधाकृष्ण 
नाहीं, देवकीनन्दन आहे, अवदवतनन्दन आहे. तो कंसहन्ता नाहीं, पण मधुसूदन आहे चाणूिान्रवनषदून 
आहे. तदनुसाि कपीन्द्र म्हणजे यजे्ञश्वि होय. 

 
पुढें ९६ व्या श्लोकातं “कवपलः कवपिव्ययः” या वचनातं वह अव्ययः कवपः म्हणजे अव्ययधमम असाच 

आशय आहे. कपींत लालतोंडे आवण काळतोंडे असे दोन प्रकाि आढळतात. अस्ग्न वह तसा आहे. तो पेटतो 
तेव्हा ंतो लालतोंड्या असतो एिव्हीं काळतोंड्या. आवण सवम अग्नींत यज्ञास्ग्न हा श्रेि होय, म्हणून पिमात्मा 
कपीन्द्र म्हणावयाचा. अथवा कपीन्द्र म्हणजे वानियथूमुख्य हनुमान् वह समजायला हिकत नाहीं. 
भगवद् ववभवूत च आहे ती. 

 
५०२. भूणरदणक्षि 

 
बह व्यः दवक्षणाः अस्य इवत भवूिदवक्षणः यज्ञपुरुषः पिमात्मा । य याला ववपुल दवक्षणा वमळते तो 

यज्ञपुरुष पिमात्मा भवूिदवक्षण म्हणावयाचा. य याची फी मोठी तो मोठा डॉक्टि, तसा य याची दवक्षणा मोठी तो 
मोठा यज्ञपुरुष, मोठा देव. पिमात्मा हा सवांत मोठा यजनीय आहे, देव आहे, तो सवम भतूाचंा अन्ति  यामी 
आहे. सवम भतूें सवम पूजा त्यालाच अपमण कितात. जो वववशष्टत्व िाखून अवभमान बाळगून इंद्र चंद्र झाला, 
त्याचा भाग मयावदत झाला. पण जो सवमभतूात्मभतूात्मा आहे त्या पिमात्म्याच्या ऐश्वयाची बिोबिी कोण 
करंू शकतो? त्याच्या इतका किभाि, त्याच्या इतकी दवक्षणा कोणालाच वमळंू शकत नाहीं. 

 
भवूिः दवक्षणा दावक्षण्यं अस्य इवत भवूिदवक्षणः पिमतत्पिः पिमात्मा । य याची दवक्षणा म्हणजे दावक्षण्य 

मोठें तो, भवूिदवक्षण पिमतत्पि पिमात्मा म्हणावयाचा. ‘कपीन्द्रो भवूिदवक्षणः’ हें वचन या वह अथानें मोठें 
समपमक आहे. कपीन्द्र हनुमान् हा भवूिदवक्षण म्हणजे सदैव हात जोडून सेवातत्पि हककि उभा आहे. 
पिमात्मा हा जसा पिम सेव्य आहे, तसा तो आदशम सेवक वह आहे. भक्तानें हाक मािण्याची देि की तो 
सेवसे हजि ! गजेन्द्रानें हाकं मािली ति तो तत्काळ धावनू आला. प्रह लादानें खूण केली, इषािा केला त्या 
बिोबि तो खाबंातूंन प्रकटला. याहून अवधक दक्षता, अवधकतत्पिता ती कोणती म्हणावी? पिमात्मा 
अन्ति यामी असल्यामुळे तुमच्या नुसत्या स्मिणा बिोबि, इषाऱ्याबिोबि तो तुमच्या सेवसे हजि होतो. तुम्ही 
झोपला ंतिी तो जागत असतो. त्याचे डोळे अवनमेष पाहत आहेत. तुम्ही उठला ति कमिेवि हात ठेवनू तो 
तुमच्या हुकमाची वाट पाहत उभाच आहे. 

 
५०३. सोमप 

 
सोमपान आवण सामगान म्हणजे सुखाची पिमाववध होय. शिीिाला पान आवण मनाला गान 

गािीगाि करून सोडतें. देहप्राण आवण मन या दोहोंतून एकालाच सुख लाभल्यानें पूणम संतोष होत नाहीं. 
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म्हणून वैवदक धमांत सोमपान आवण सामगान याचंें अनन्यसाधािण महत्त्व आहे. हें सुख भौवतक असलें  तिी 
तें उपेक्षणीय नाहीं. पण वतथेंच थाबंता ं येत नाहीं. कािण तें अक्षय्य नाहीं. म्हणून माणूस अक्षय्य सुखाच्या 
शोधातं लागला आवण त्यानें जें आध्यास्त्मक अक्षय्य सुख शोधून काढलें  त्याला वह त्यानें सोमच म्हटलें . जें 
ठाऊक असतें त्याचें उदाहिण वा उपमा मनुष्य समजावनू सागंतानंा अव्यक्ताला देत असतो आवण तें 
स्वाभाववकच आहे. तदनुसािच माणसाची भाषा आवण वाङ्मय वाढत गेलीं आहेत. आध्यास्त्मक भाषा ही 
प्रायः रूपकात्मक असते त्याचें कािण वह हेंच आहे. इथें वह तोच प्रकाि झाला आहे. भौवतक सोमवल्ली, वतची 
आवधदैववक देवता सोम आवण वतचा आध्यास्त्मक अथम म्हणजे स्वरूप पिमानन्द हे वतन्ही अथम अपेके्षनुसाि 
घेता ंयेतात. अवधभतू अवधदैव आवण अध्यात्म ह्यानंा क्रमानें १, २, ३ असे अंक वदल्यास त्याचें प्रस्ताि १, २, 
३; १अ२, १अ३, २अ३, आवण १अ२अ३ असे सप्तववधच होतात. गिजेप्रमाणें एकत्वने पृथक्त्वने आवण 
बहुधा अथम किावयाचा. वैवदक मंत्रातं हे सवम प्रस्ताि समाववष्ट आहेत. त्यामुळें  मंत्राचंा अथम एकेिी नाहीं तो 
संवमश्र आहे. मोगऱ्याचें फूल जसें सातपटुी असतें तसा वैवदक मंत्राचा वा शब्दाचा अथम वह साप्तभौवमक 
असतो. सोम पद वह तसेंच आहे. त्यामुळें  त्याचा एकेिी अथम अनेकदा ं नीट बसत नाहीं. ‘सोमः पववतं्र 
अवतएवत िेभन्’ या वदेवचनातं सोमचा एकेिी अथम घेऊन चालणाि नाहीं. भौवतक सोम (िस) गाळण्यातूंन 
गाळून आवाज किीत येतो आवण दैववक सोम म्हणजे चंद्र अथात त्याचे वकिण आकाशाच्या गाळण्यातूंन 
गाळून जणूं आनंदोल्लास किीत येतात. आध्यास्त्मक सोम म्हणजे आत्मज्ञान पववत्र अंतःकिणातूंन गजमत 
येतें. असें एकाच मंत्राचे अनेक अथम एकमेकाचंा वनषेध न किता ंपण एकमेकानंा पोटातं घालून येतात. इथें 
सोमप म्हणजे सामयागातं यवजला जाणािा यज्ञभकु् पिमात्मा होय. 

 
५०४. अमृतप 

 
सोमप आवण अमृतप हीं दोन पदें जोडून आलीं आहेत. त्यातं तुलना आवण तफावत दाखववण्याचा 

हेतु आहे. प्रत्येक आदशम जीवाला एका उंच भवूमकेवि घेऊन जायला मदत किीत असतो. म्हणनू तो प्रत्येक 
आदशमच पिमात्मस्वरूप आहे. तथावप भवूमकानुसाि त्याचं्यातं तितमभाव हा िाहतोच. इथें वह या दोन 
पदातं तसाच तो आला आहे. पार्णथव भोगापेक्षा ं वदव्यभोग श्रेयस्कि. लोकायवतक हे नास्स्तक. ते पार्णथव 
भेागवादी होत. ते म्हणतात, हें आयुष्य आहे तोंवि खा प्या मजा किा. मेल्यानंति सगळाच कािभाि 
आटोपला. “यावत जीवते सुखं जीवते; ऋणं कृत्वा घृतं वपबेत । भस्मीभतूस्य देहस्य पनुिागमनं कुतः ।” हा 
त्याचंा जीवनाचा आदशम आहे. वैवदकानंा तो मान्य नाहीं. ते आस्स्तक आहेत. देह मेला म्हणून जीवन संपलें  
असें नाही. इहलोकाप्रमाणें पिलोक वह आहे. त्या पिलोकातं जीव कमानुसाि सुखदुःख भोगतो असें ते 
मानतात आवण म्हणनू पाप वय यम करून यज्ञानें पुण्य संपादावें आवण पणु्यबलानें स्वगांत ववपलु सुख भोगावें 
असें त्याचंें म्हणणें आहे. त्याचंा हा वदेवाद गीतेच्या श्लोकातं असा आला आहे “तै्रववद्या मा ंसोमपाः पूतपापा 
यज्ञैविष्ट्वा स्वगमहत प्राथमयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुिेन्द्रलोकं अश्रस्न्त वदव्यान् वदवव देवभोगान् ॥ ते तं भकु्त्वा 
स्वगमलोकं ववशालं, क्षीणे पुण्ये मत्यमलोकं ववशस्न्त । एव ंत्रयीधमममनुप्रपिा, गतागतं कामकामा लभन्ते ॥” 
लोकायवतकापेंक्षा ं वैवदकाचंा ववचाि बिा म्हटला तिी तो वनि  दोष नाहीं. त्यातं शाश्वती नाहीं. पार्णथव भोग 
जसे क्षवणक तसे वदव्य भोग वह नश्वि आहेत. मग त्याचं्याबद्दल ववचािी माणसाला उत्साह कसा वाटणाि? 
म्हणून वदेान्ती म्हणतात, बाबा िे तुझा तो सुिािस काय वन सोमिस काय वकती वह आनंद देणािा वाटला 
तुला, तिी तो आज ना उद्या ंसंपला म्हणजे पुनः येिे माझ्या मागल्याच ना? पुनः दुःखच ना? म्हणजे सगळें 
मुसळ केिातं ! तेव्हा ंत्यातं काहंीं साि नाहीं. जें वचिंतन अक्षय सुख त्याचीच कास धिली पावहजे आवण असें 
जें आहे तें आहे आत्मज्ञान. तोच मानवाचा खिा आदशम आहे. त्यासाठींच त्यानें जगावें मिावें आवण तिावें. 



 

अनुक्रमणिका 

तेंच अमृत. त्याचें पान कितो तो अमृतंप होय. पिमात्मा हा असा पिमादशमरूप असल्यामुळें  तो अमृतप होय. 
वैवदकाचं्या भवूमकेवरून तो सोमप ति वदेान्ताच्या भवूमकेवरून तो अमृतप होय. 

 
५०५. सोम 

 
“सोमपो ऽमृतपः सोमः” हा चिण एका ववचािाच्या सूत्रातं गंुफलेला आहे. तो ववचाि मागील दोन 

पदाचं्या हचतनातं आपण पावहला. वतथेंच सोमपदाचें वह वववचेन आलें  आहे. पिंतु वतथें ‘सह उमया सोमः’ 
हा सहबहुव्रीवह समास आवण ववग्रह आपण पावहला नाहीं. उमेसवहत असलेला वशव तो सोम म्हणावयाचा. 
ववष्ण-ुसहस्रातं हा सोम म्हणजे साबं कसा वशिला? त्याचें इथें काय प्रयोजन? इथें वशव ववष्णु ब्रह्मा या 
देवताचंें स्मिण नसून हें एका पिमात्म्याचें स्मिण आहे. त्यामुळें  इथलीं सवम पदें पिमात्मवाचक आहेत, 
अन्यदेवतावाचक नाहींत. त्यामुळें  वशववाचक वा ववष्णुवाचक वा अन्य देवदेवतावाचक पदें सवम 
पिमात्मवाचक समजावयाचीं आहेत. तद्नुसाि सोम हें पद वह पिमात्मवाचकच घ्यावयाचें आहे. काय 
कल्पना आहे या पदातं? पिमात्मा हा चेतन असल्यामुळें  तो सदैव स्मवृतमान् असतो. स्वानुभवयुक्त असतो, 
आत्मज्ञानयुक्त असतो. हें आत्मज्ञान ही आत्मववद्याच इथें उमापदानें लवक्षत आहे. आवण य या अथीं तो वचद्
रूप पिमात्मा सदैव आत्मववद्यानाथ आहे त्याअथीं तो सोम म्हटला आहे. ॐकाि हा जसा एकाक्षि ब्रह्म आहे 
तसा उमा शब्द वह द्व्यक्षि ब्रह्म म्हणता ं येइमल. वनदान, वतला ब्रह्मववद्यावाचक मानायला काहंींच हिकत 
नाहीं. दोन्ही पदातं अउम हेच वणम आले आहेत. केनोपवनषदातं उमा हैमवती आली आवण वतनें देवानंा 
ब्रह्माची ओळख करून वदली अशी आख्यावयका आलेली आहे. तदनुसाि उमा म्हणजे ब्रह्मववद्या हें 
समीकिण दृढ होतें. 

 
सोम हा अमृतस्यंदी म्हणनू प्रवसद्ध आहे. पिमात्मा हा तसाच जीवानंा ज्ञानामृतानें अमि कितो, 

त्यानंा पिम सुख देतो, मोक्ष देतो, म्हणून वह तो सोम म्हणावयाचा. 
 
आवण ‘नक्षत्राणा ंअहं शशी, पुष्णावम चौषधीः सवाः सोमो भतू्वा िसात्मकः’ म्हणून सोम ही भगवद्-

ववभवूत ति प्रवसद्धच आहे. 
 
सािाशं, अवभधा लक्षणा वा व्यञ्जना कोणत्या वह अथानें तो पिमात्मा सोम आहे : नक्षत्रनाथ, 

ववद्यानाथ, मोक्षनाथ; पोषण वशक्षण िक्षण देणािा. 
 

५०६. पुरुणजत् 
 
पुरुवजत सहस्रवजत अनन्तवजत अशीं हीं पदें सहस्रातं आलीं आहेत. वतन्ही पदाचंें तात्पयम एकच 

आहे. पिमात्मा हा द्यतूातं वा युद्धातं, दैवदृष्ट्या वा पुरुषकािदृष्ट्या ववजेता आहे. ववजयी आहे. तो पुरु 
म्हणजे ववपलु धन जन हजकतो. हाि त्याला ठाऊक नाहीं. तो प्रत्यक्ष युद्धातं वा तत्प्रतीक सोंगट्याचं्या 
खेळातं द्यतूातं सािखा वजतीवि जीत वमळवीत जातो. त्याचा प्रत्येक वाि, त्याचें प्रत्येक दान त्याला जय 
वमळवनू देत असतें. तो सािखा शकुनीप्रमाणें वजतं वजतं म्हणत जातों आवण हजकीत जातो. अशा प्रकािें तो 
पुरुवजत सहस्रवजत अनन्तवजत होतो. पिमात्मसत्ता सवोपवि आहे. वतच्या अधीन सािें ववश्व आहे. त्यामुळें 
तीच एक ववजयी आहे. जीवाचें क्षवणक जयपिाजय त्या सते्तपुढें सािखेच आहेत. ताटातंील काय वन 
वाटींतील काय दोन्ही घास शवेटीं जसे खाणाऱ्याच्या पोटातंच जातात तसे सवम जीव आवण त्याचें उद्योग 



 

अनुक्रमणिका 

आवण त्याचंी हाि जीत सगळेंचें सगळें  त्या पिमात्म-शक्तींत ववलीन होतें. सवम जलप्रवाह जसे शवेटीं 
समुद्रातं समाप्त होतात तसे जीवाचं्या जीवनाचे ओघ त्याचं्या सवम बऱ्यावाइमट प्रवृत्तींसगट आवण त्याचं्या 
यशापयशयासकट पिमात्मसत्तेंत समाप्त होतात. म्हणून तो पिमात्मा पुरुवजत म्हणावयाचा. त्या 
पिमात्मशक्तीला जो वश होऊन िावहला तो वह पुरुवजत म्हणावयाचा. कािण त्याची स्वतंत्र अशी हाि जीत 
आता ंिावहलीच नाहीं. गीतेंत भगवान् जीवाला हाच उपदेश देत आहेत – ‘वनवमत्तमातं्र भव सव्यसावचन्’ बिें 
वाइमट सवम इमश्विी सकंल्पानुसाि घडत आहे. मी बिें कमम किणािा म्हणनू फुशािकी मारंू नको हकवा मी 
वाइमट कमम किणािा म्हणून खट्टू होऊं नको. पण ओळख कीं आपण इमश्विी हातातंलें  एक हत्याि आहों. तो 
हवा तसा त्याचा वापि किीत आहे म्हणनू त्यालाच वश होऊन िहावयाचें. यशापयश त्याचें. आपण त्यातं 
कुठेंच काहंीं नाहीं. ‘मा व्यवथिाः । युध्यस्व । जेतावस । भुकं्ष्व िाय यं समृद्धम् ।’ भक्ताला भगवतंाचें हें सिळ 
आश्वासन आहे. अवभवचन आहे. 

 
५०७. पुरुसिम 

 
पुरुषोत्तम गवतसत्तम अशीं आवण अशा सािखीं पदें सहस्रातं अनेक आलीं आहेत. त्यातं उत्ति पद 

प्रायः श्रेिाथमक असतें आवण पूवमपद नाम असतें. आवण हीं पूवोत्ति दोन पदें वनधािणाथमक षिीनें जोडलेलीं 
असतात. ही षिी कुठें लुप्त असते, कुठें अलुक्. पुरु-सत्तम गवतसत्तम, पुरुषोत्तम, धममववदुत्तम, यदुश्रेि हीं 
सामावसक उदाहिणें होत. क्षवमणा ं विः, गोववदा ं पवतः, योगववदा ं नेता, शस्क्तमता ं श्रेिः श्रीमता ं विः, 
सवमस्रभतृा ंविः हीं वह एक प्रकािें सामावसक च होत. पण इथें अलुक् समास आहे, असें म्हणता ंयेइमल. या 
विील दोन प्रकािच्या सामावसक नामातं सूक्ष्म पाहता ंअसें वदसतें कीं वजथें वनधािण आहे वतथें षिीचा प्रत्यय 
वापिला आहे आवण वजथें वनधािण नाहीं वतथें समास केला आहे. पुरुषोत्तम हा समास पुरुषेषु उत्तमः असा 
सोडवला जाइमल. इथें वनधािण नाहीं. अथवा तो असा वह सोडवणें शक्य आहे उत्तमः पुरुषः पुरुषोत्तमः इथें 
वह वनधािण नाहीं. पिंतु वजथें अवनधािणरूप सहज श्रेित्व प्रवतपावदलें  नसून वववशष्टातं वविि असा 
तौलवनक भाव असेल वतथें प्रायः षिीचा प्रत्ययच वापिला आहे. क्षवमणा ं विः आवण क्षवमविः एक नाहीं. 
पवहल्यातं वनधािण आहे, दुसऱ्यातं तुलना न किता ंसामान्यपणें श्रेित्व प्रवतपावदलें  आहे. तद्नुसाि पुरु-
सत्तम म्हणजे “पुरुषु सत्तमः” अथवा “सत्तमः पुरुः’ असा ववग्रह होइमल. पवहला सप्तमीतत्पुरुष समास 
म्हटला जाइमल व दुसिा कममधािय. दोहोंचा अथम एकच. श्रेि पुरु. गवतसत्तमः म्हणजे श्रेि गवत. वीणाविः 
म्हणजे श्रेि वीणा. हीं उदाहिणें वह तशींच आहेत. पण परुु म्हणजे काय? पुरु हें ववशषेण कीं नाम? तें नामच 
म्हटलें  पावहजे. पुरु म्हणजे पुरुष, पुरु म्हणजे नि…… आवण पुरुसत्तम म्हणजे निोत्तम पुरुषोत्तम. जडाहून 
चेतन श्रेि आहे. त्या चेतनातं उद्वभज्ज स्वदेज अंडज जिायुज हे उत्तिोत्ति श्रेि होत. जिायुजातं 
चतुष्पादाहूंन वद्वपाद श्रेि. त्यातं वह चक्षुष्मान्. चक्षुष्मंतातं वह धीमान् श्रेि होय. अशा प्रकािें “पुरुषु बहुषु 
सत्तमः पुरु-सत्तमः” या वह अथानें पुरुसत्तम पद लावता ंयेइमल. अथांत फिक नाहींच. असा जो पुरुसत्तम 
आहे तो पिमात्माच म्हणावा. ‘पुरुषात न पिं हकवचत, सा कािा सा पिा गवतः’ पुरुसत्तम आवण गवत-सत्तम 
हीं दोन्ही पदें विील वचनातं उपवनषदानें गोववलीं व वववविलीं आहेत. 

 
५०८. णिनय 

 
प्रस्तुत श्लोकाच्या पूवाधांत दोन सूत्रें “सोमपोऽमृतपः सोमः” आवण “पुरुवजत पुरुसत्तमः” येऊन 

गेलीं. उत्तिाधांत वह तशींच दोन आलीं आहेत. “ववनयो जयः सत्यसधंः” आवण “दाशाहमः सात्वता ंपवतः” 
म्हणजे प्रत्येक चिण एक सूत्रवत आहे. वस्तुतः सहस्रातंील प्रत्येक नामच एक सूत्र आहे. सूत्राची व्याख्या 
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आहे. “स्वल्पाक्षिं असंवदग्धं ग्रन्थतात्पयमबोधकम् । अस्तोभ ं अनवद्य ं च सूतं्र सूत्रववदो ववदुः” ही व्याख्या 
सहस्रातंील प्रत्येक नामाला लागू पडते. खिोखि सहस्र हा एक अवतववशद गूढ सूत्रगं्रथ आहे. इतका सुलभ 
कीं कोणी वह तो आस्वादावा. इतका दुरूह कीं भल्या भल्यानंा वह उलगडंू नये. काव्याच्या द्राक्षापाक आवण 
नाविकेलपाक अशा दोन जावत कस्ल्पतात. िघुवशंावद काव्यें द्राक्षापाक होत ति वशशुपालवधावद काव्यें 
नाविकेलपाक होत. द्राक्ष तोंडातंच टाकायचें काम, पण खोबिें खायचें म्हणजे कोण खटपट. एकातं सवमत्र 
सौलभ्य आहे ति दुसऱ्यातं सवमत्र कावठन्य भिलें  आहे. द्राक्ष नीिदाला वह खाता ं येइमल वपता ं येइमल, ति 
नािळ दन्तीला वह मुवश्कलीनें सोलून फोडून काढून चावचाव चावनू खावा लागेल. पिंतु एकसमयावच्छेदें 
करून उभयपाक असें काव्य म्हणजे हें सहस्र आहे. तें दगडासािखें अभेद्य पण िसासािखें आस्वाद्य आहे – 
शकम िाखंडवत. खडीसाखिेचा खडा दातंवाल्याला वन वबनदातंवाल्याला वह सािखाच आस्वाद्य आहे. 
कवठण असून िसाळ, िसाळ असून कवठण. खडीसाखिेचा खडा संपून जातो, पण हा नामाचा खडा वजभेवि 
सतत द्रवत िाहून वह संपत नाहीं. 

 
ववशषेेण नयवत इवत ववनयः । पिमात्मा हा सत्य आवण संयम उफम  अहहसा याचं्या योगें साधकाला 

गन्तव्याला नेऊन पोचववतो म्हणून तो ववनय. ववनयातं सत्य नसेल ति ववनय म्हणजे चापलूसी वा चाटुकाि 
होइमल आवण सयंम उफम  अहहसा नसेल ति ववनय म्हणजे सद्धत्य म्हणावें लागेल. नेतृत्वाला दोन गुण वा 
बलें  लागतात. एक दशमन आवण दोन चिण. सत्य हें दशमन-बल आहे, अहहसा हें चिण-बल आहे. ववनयातं 
हीं दोन्ही बलें  एकवटलीं आहेत. म्हणून ववनय हा पिमात्मा होय. 

 
‘ववनयो जयः सत्यसधंः’ हा नवाक्षि चिण झाला. शास्त्रमयादेसाठीं ववन ह्या अक्षिानंा एकाक्षिी भाव 

झाला आहे असें समजावें. गीतेंत वह असा एकाक्षिी भाव आला आहे पहा – ‘मदनुग्रहाय पिमम् ।’ -११-१ 
 

५०९. जयः 
 
पिमात्मा ववनय आहे आवण म्हणून तो जय वह आहे. जय म्हणजे हजकणािा. जीवनाच्या युद्धातं 

कोणाचा जय होतो? जो सत्याग्रही आहे त्याचा. सत्यासाठीं अहहसेचा आग्रही तो सत्याग्रही होय. युद्ध हें 
मुत्सद्दी आवण योद्धा दोहों वमळून हजकलें  जातें. जीवनाच्या युद्धातं सत्य हा मुत्सद्दी आवण अहहसा म्हणजे 
संयम हा योद्धा आहे. ववनयातं सत्य आवण अहहसा दोन्ही एकवटलीं आहेत आवण म्हणून वजथें ववनय वतथें 
जय हा ठेवलेलाच आहे. म्हणून म्हटले आहे ‘ववनयो जयः.’ सत्यातं साध्य आवण साधन दोहोंचा वह अंति 
भाव होतो. म्हणनू एकच नावं घ्यायचें झालें  ति सत्य घेतलें  जाइमल. दोन नावें घ्यायचीं ति सत्य आवण 
संयम घेतलीं जातील. सयंमाचें अतंःस्वरूप अहहसा आहे. अस्तेय अपविग्रह ब्रह्मचयम प्राणाघात-वनववृत्त हीं 
सवम संयमाचीं ववववध रूपें होत. आवण सवम संयम–धमांचें तात्पयम अहहसाच आहे. इतकें च नव्हे ति सत्याचें 
वह तात्पयम कायमदृष्टींत अहहसा च म्हणावें लागतें. कािण सवमत्र समदशमन हेंच सत्य आहे. आवण या दशमनातूंन 
वनष्पि होणािा जो व्यवहाि व्यापाि तोच अहहसा म्हटला जातो. दै्वतकल्पनेंत भय आहे, हहसा आहे. आवण 
तदुत्थ सवम व्यवहाि व्यापाि हहसा म्हटला जाइमल. म्हणूनच म्हटलें  आहे गीतेंत – 

 
समुं पश्यन् णह सिथि समिन्स्र्तमीश्वरम्  । 
न णहनस्त्यात्मनात्मानुं ततो याणत पराुं गणतम्  ॥ 
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य यानें समदशमनरूप पिम सत्य ओळखलें  तो हहसा कोणाची किणाि? य याची हहसा किायची तो वह 
ति तोच आहे. आपलीच हहसा कोण किील? पण समदशमन म्हणजे सवमत्र पिमात्मादशमन एकाएकीं होत 
नाहीं. ती अहहसेची पिमाववध आहे. तो अहहसेचा समुद्र आहे. त्या समुद्राला नदीच्या वाटेनें पोंचावें लागतें. 
म्हणून म्हटलें  आहे ‘अहहसा पिमो धममः’. “अहहसा हें पिम साधन आहे. याच्या योगें तें पिम साध्य गाठंता ं
येतें. सष्ण्य अग्नीचा, प्रकाश सूयाचा जसा स्वभाव आहे स्वधमम आहे. तसा अहहसा हा आत्म्याचा स्वभाव 
आहे, स्वधमम आहे. आवण म्हणून वह अहहसा हा पिम धमम होय. आवण य या अथीं ‘नवह स्वभावो भावाना ं
व्यावतेत’ पदाथांचा स्वभाव बदलंू शकत नाहीं त्या अथीं एक त्याचा च जय आहे या जगातं. पिमात्मा हा 
असा सदैव स्वभावस्स्थत असल्यामुळें  त्याचा म्हणजे त्याच्या आत्मधमाचा सत्य अहहसावदकाचंा जय आहे. 
म्हणून तो जय होय. “सत्यमेव जयते” “यतो धममस् ततो जयः” या सवम वचनाचंें वह हेंच तात्पयम. 

 
५१०. सत्यसुंध 

 
सत्या सधंा प्रवतज्ञा यस्य सः सत्यसधंः । य याची संधा म्हणजे प्रवतज्ञा सत्य आहे तो सत्यसधं 

पिमात्मा होय. पिमात्म्याची काय प्रवतज्ञा आहे? “सत्यमेव जयते, नानृतम्” “कौन्तेय प्रवतजानीवह न मे 
भक्तः प्रणश्यवत” इत्यावद पिमात्म्याच्या प्रवतज्ञा आहेत. सत्यच एक आहे. तेंच असतावि सदैव ववजयी 
होतें. त्याला जो धरून िाहतो तो पिमात्म्याचा भक्त कधीं वह नाश पावत नाहीं. कािण त्यानें शाश्वताचा 
आश्रय केलेला असतो, अशाश्वाताचा नव्हे. पिमात्मा हा जीवाप्रमाणें कसली कामना धिीत नाहीं वा 
वतच्यासाठीं कसला संकल्प किीत नाहीं वा त्याच्या वसद्धीसाठीं काहंीं प्रवतज्ञा किीत नाहीं. त्याचें 
स्वरूपावस्थान, त्याचा स्वभाव हीच त्याची प्रवतज्ञा होय. सूयाला प्रकाशच देत िाहीन अशी प्रवतज्ञा किावी 
लागत नाहीं. तो त्याचा स्वभाव आहे. त्या प्रमाणें सत्य हीच य याची सधंा म्हणजे व्रत वा शील आहे तो 
पिमात्मा सत्यसंध होय. पिमात्मा हा या दोन्ही अथांनीं सत्यसंध होय. सत्य हीच त्याची प्रवतज्ञा आहे आवण 
ती त्याची प्रवतज्ञा सत्य आहे, अववतथ आहे. सधंा पद संपूवमक धा धातू पासून व्युत्पावदलें  जाइमल. अथात 
संधा म्हणजे सम्यक् धािणा. य याची धािणाच सम्यक् नाहीं त्याची प्रवतज्ञा सत्य होऊं शकत नाहीं अग्नीनें 
म्हटलें  कीं मी उष्ण नाहीं िाहणाि, शीत होइमन, ति त्याची ही प्रवतज्ञा खोटी पडेल. कािण या प्रवतजे्ञला 
सम्यग् धािणेचा आधाि नाहीं. स्वभावाववरुद्ध कोणती वह प्रवतज्ञा होऊं शकत नाहीं. जो कोणी ती तशी 
किील तो लटका पडेल. तो सत्यसधं नाहीं होणाि. पिमात्मा हा सत्यसंध आहे, कािण त्याची धािणा 
सम्यक् आहे. मी सत वचत आनन्द आहें अशी त्याची धािणा आहे. आवण ही त्याची धािणाच त्याची प्रवतज्ञा 
आहे. त्याच्या या प्रवतज्ञेंत केव्हावंह अंति येत नाहीं. जो अशी आत्मवनिा िाखतो तोच ववनय तोच जय आवण 
तोच सत्यसधं होतो. तोच ववजेता, तोच जेता, तोच तीणम-प्रवतज्ञ होतो. पिमात्माच एक असा आहे म्हणून तो 
“ववजयो जयः सत्यसधंः” म्हटला आहे. 

 
५११. दाशाहथ 

 
“दाशाहमः सात्वता ं पवतः” हा चिण वशंानुकीतमन किणािा आहे. सहस्रातं भगवतंाच्या “प्राचीन 

पदाचंें” म्हणजे प्रागैवतहावसक वा अनैवतहावसक अव्यक्त स्वरूपाचें हचतन आहे, त्यातं “अवाचीन पदाचें” 
म्हणजे अवतािावदकाचंें आख्यान नाहीं. कािण प्रािंभींच भीष्म म्हणतात : “यावन नामावन गौणावन 
ववख्यातावन महात्मनः । ऋवषवभः पविगीतावन तावन वक्ष्यावम भतूये” म्हणजे पिमात्म्याचीं जीं गौण अथात 
गुणवाचक नामें तीं सागंतों, (व्यस्क्तवाचक नाहीं सागंत) हें ववधान योग्यच आहे, पण अपवादानें वह वनयमच 
वसद्ध होतो. कृष्णावताि हा तसा अपवाद आहे. मनुष्य वकती वह तत्त्वहचतक असला तिी तो दैही आहे हें 
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ववसिता ं येत नाहीं आवण “अव्यक्ता वह गवति  दुःखं देहवद् वभिवाप्यते” अव्यक्ताचें आकलन देहधािी 
माणसाला कवठणच जातें म्हणून तो व्यक्ताचा आश्रय किीत असतो. आवण त्यामुळेंच स्वदेशीय आवण 
स्वकालीन महापुरुषाचा, पिमेश्विी अवतािाचा, प्रभाव कोणी वह टाळंू शकत नाहीं. खिोखि त्याचं्या द्वािाच 
त्या अव्यक्त महात्म्याचें पिमात्म्याचें हकवचत हकवचत भान आवण ज्ञान आम्हालंा होत असतें. आवण म्हणनू 
अव्यक्ताच्या हचतनातं हें व्यक्ताचें नामरूप-गुणशील-कीतमन येतें. गुरूववषयींची ही कृतज्ञता आहे. मनुष्य 
वकतीवह ज्ञानी झाला तिी तो कृतज्ञता सोडंू शकत नाहीं. ही कृतज्ञता वह मयादाशील असावी. कुलस्त्री जशी 
पतीचें नावं घेत नाहीं आवण घेतें तेव्हा ंतें उखाण्यातं घेतें त्या प्रमाणें शकंिाचायांसािखे थोि पुरुष आपल्या 
गुरूचें नावं खुबीने घेतात “भज गोववन्दं भज गोहवदम्” म्हणून इथें वह सहस्रकाि “दाशाहमः सात्वता ंपवतः” 
म्हणून तशीच खुबीदाि म्हणजे वश्लष्ट कृतज्ञता प्रकट किीत आहे. “दाशो दानं तं अहमवत इवत दाशाहः 
पिमात्मा” “दशाहम-कुलोद् भवत्वाद् वा दाशाहमः श्रीकृष्णः । अथात दाशाहम म्हणजे पिमात्मा, तसा 
व्यासमुखानें भीष्म म्हणतात, माझ्या पुिता श्रीकृष्ण दाशाहम होय. य यानंा माझा गुरु दशाहमकुलोद्भव श्रीकृष्ण 
मान्य नसेल त्याचं्यावि तो मी लादत नाहीं, त्यानंा तो दानाहम पिमात्माच दाशाहम होय. भीष्मानें श्रीकृष्णाची 
अग्रपूजा केली होती, हें स्मिणीय. 

 
५१२. सात्िताुंपणत 

 
यदु हा वशंपुरुष प्रवसद्ध आहे. त्यावरून यादववशं प्रवसद्ध झाला. तसा दशाहम वा सात्वत नामक 

कोणी वशंपुरुष होऊन गेल्याचें आज ज्ञात नाहीं, पण एकेकाळीं तें असलें  पावहजे. वशंातं अनेक महापुरुष 
होतात. आवण कालातंिानें तो एकच वशं त्याचं्या नावंानें ओळखला जाऊं लागतो. सूयम मनु इश्वाकु िघु 
एकाच वशंातंील महापुरुष. त्या प्रत्येकाच्या नावंानें तो वशं वा कुल ओळखलें  जातें. तसेंच यदु, दशाहम, 
सात्वत, वृस्ष्ण इत्यावद वशंपरुुषावंरून वा कुलपुरुषावंरून तो वशं वा वशंातंि  गत तें कुल वा कुलान्ति  गत 
एखादें उपकुल प्रवसद्ध होतें. चंद्र वशं, यदु कुल, वृस्ष्ण उपकुल असा वववके लक्षातं घ्यावयाचा. पण हा 
वववके सवमत्र पाळला जात नाहीं आवण ठोबळ मानानें वशंकुलावद पदें वनर्णवशषे पयाय म्हणनू वापिलीं 
जातात. 

 
सात्वत हे सात्वत वशंीय लोक होत. या लोकाशंी जी कुलदेवता ती “सात्वता ंपवतः” म्हटली गेली. 

कुलदेवता प्रथम एक अव्यक्त शस्क्त असते. कालातंिानें वतला व्यस्क्त बनववलें  जातें. म्हणजे वतचें जन्म गुण 
कमम गाइमलें  जातें. अशा िीतीनें “अव्यक्तं व्यस्क्तमापिं मन्यन्ते मा ं अबदु्धयः । पिं भावम् अजानन्तो 
ममाव्ययमनुत्तमम्” हा जो गीतेनें पािमार्णथक तत्त्व आवण लौवकक व्यवहाि याचंा प्रकाि वर्णणला आहे तो 
सवमत्र म्हणजे सवम देशातं वन सवम कालातं सवम संप्रदायातं वनमाण होतो. तसाच तो सात्वतातं म्हणजे 
वैष्णवाचं्या संप्रदायातं झालेला आहे. या कुलदेवतेचे स्वरूप काय ह्याचा ववचाि तत्त्वज्ञ भलें  किोत, पण 
उत्सववप्रय लोक वतला आपल्या आवडी प्रमाणें नाम-रूप-गुण-कमें वचकटवनू वतचा गोंधळ माडंीत आले 
आहेत. त्याचंें जें तंत्र उभें झालें  तें सात्वत तंत्र म्हणून प्रवसद्ध आहे. भाितातं मुख्यतः वैवदकांचा यज्ञमागम, 
आवण शाक्त-शवै-वैष्णवावदकाचंा तंत्रमागम असे दोन सपं्रदाय चालत आले आहेत. आजच्या हहदु धमांत 
दोन्ही संप्रदाय एकवटून मतं्र-तंत्र-युक्त पूजावववध होत असतो. मंत्र वैवदक आवण उपचाि तावंत्रक होत. 
मंत्रानंीं आम्नात आवण तंत्रानंीं उपचवित एक पिमात्माच आहे. “सात्वता ं पवतः” पदानें इथें तो उपचवित 
पिमात्मा, उल्लेवखलेला आहे. सात्वता ं पवत पदानें मानुषी तनु धािण किणािा सगुण साकाि अवतीणम 
पिमात्मा समजावयाचा. हा अवताि वह त्या वनि  गुणाचा आहे हें ववसिावयाचें नाहीं. अवताि शब्दच तें सागंत 
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आहे. मंत्र प्राचीन घेऊन तंत्र अवाचीनच नव्हे ति आधुवनक घ्यावयाचें, या योगें पिंपिा आवण प्रगवत याचंा 
समन्वय साधून जीवन समुित होइमल. 

 
५१३. जीि 

 
‘जीवो ववनवयता साक्षी’ हा चिण एक सूत्र आहे. यातं तीन पदें वमळून एक ववचाि ग्रवथत केला आहे. 

जीवाच्या तीन भवूमका यातं वर्णणल्या आहेत. पवहली भवूमका जड जीवाची. जीवनप्रधान तो जीव. जगणें 
हाच एकमात्र य याचा हेतु आहे, उदे्दश आहे तो जीव होय. त्याला अवधक उच्च उदे्दश नाहीं, अथवा वदसून येत 
नाहीं. कृवम कीटकावद जीवाचंा जीवनातं कोणता उदे्दश वदसून येतो जगण्याव्यवतविक्त? जीवनाचा ववशषे 
ववचाि वतथें नाहीं. या जड जीवातं जेव्हा ंआपलें  जीवन सोदे्दश आहे, सहेतुक आहे अशी ववचाि-जागवृत होते 
तेव्हा ंतो जीव ववनवयता बनतो आपल्या जीवनाला तो वववशष्ट वदशनेें नेतो. आपल्या जीवनाला तो वववशष्ट 
आकाि देऊं इस्च्छतो आवण तद्नुसाि चेष्टा म्हणजे हालचाल करंू लागतो. हा असा धडपड्या जीव तो 
ववनवयता म्हणावयाचा. नाना वासना आवण नाना संस्काि यानंीं पे्रवित होऊन तो नाना अवस्थातंिें भोगीत 
असतो. या अवभमानी जीवाच्या ववनवयता भवूमकेहून साक्षी ही भवूमका विची आहे. या भवूमकेवि जीव 
आपल्या जीवनाच्या वासना, तत्पे्रवित कमें आवण त्या कमांचीं फळें याचंा तटस्थपणें ववचाि कितो. त्याचं्या 
प्रवाहातं तो वाहून जात नाहीं, पण तटावि उभा िाहून त्या प्रवाहाचीं वळणें वाकंणें िंगतिंग पाहत असतो. 
या तीन भवूमकानंा तामस, िाजस आवण सावत्त्वक म्हणता येइमल. तमातं अप्रवृवत्त, िजातं प्रवृवत्त आवण 
सत्त्वातं वनवृवत्त विचढ असते. या तीन भवूमकावंिील जीवानंाच आसुि, मानुष आवण दैव संज्ञा आहेत. य या 
अथीं एक पिमात्म-सत्ताच सवमत्र नादंते आहे त्याअथीं तीच हे वतन्ही भाव आहे असें म्हणावयाचें. म्हणनू 
पिमात्म्याला जीव म्हटलें  आहे. 

 
५१४. णिनणयता 

 
शकंिाचायांनीं ववनवयता म्हणजे ववनवयत्व आवण त्याची साक्षी तो ववनवयता-साक्षी असें सामावसक 

पद घेतलें  आहे. पिंतु त्यातूंन तकम संगत काहंीं अथम वनघत नाहीं. त्यामुळें  पित ववनवयता आवण असाक्षी अशीं 
दोन पदें कस्ल्पलीं आहेत. पिंतु पिमात्म्याला असाक्षी म्हणणें वह ओढून ताणून अथम किणें होय. जो 
आत्मवभि जग पाहत नाहीं तो पिमात्मा वह असाक्षी म्हणावयाचा. हे दोन्ही वह कल्प मला नीट वदसत 
नाहींत. ववनवयता आवण साक्षी अशीं दोन पदें घेणेंच श्रयेस्कि. मागें साक्षी पद येऊन गेलें  आहे तेव्हा ंतें पुनः 
घेणें योग्य नाहीं अशा ववचािानें असाक्षी पद कस्ल्पलें  आहे. पण हा ववचाि न म्हणता ं अववचाि म्हणवा 
लागेल. समानाक्षि पदें सहस्रातं अनेकदा ंआलीं आहेत. त्याचंा वभि अथम घेता ंयेतो. तसा घेता ंन आला तिी 
तें पद य या आनुपूवींत येतें ती वभि असते आवण त्यामुळें  त्या पदाला एक वगेळा अथम वा वगेळी अथमच्छटा 
प्राप्त होते. आवण म्हणून तें पद अनावृत्तच म्हणता ंयेतें. इथें ति सामावसक ववनवयता-साक्षी असें पद घेऊन 
वा ववनवयता व असाक्षी अशीं दोन पदें कल्पून काहंीं सिल अथम वनष्पि होत नाहीं. त्यामुळें  आवण जीवो 
ववनवयता साक्षी असा क्रम सावभप्राय आहे असें मागील हचतनातं सुचववलें  आहे व तदनुसाि ववनवयता व 
साक्षी अशीं दोन पदें घेणें प्रशस्त होय. सहस्रसंख्यावतक्रम होऊं नये म्हणून दुसिें एखादें नाम कमी किावें 
लागेल. आवण तसें तें याच श्लोकाधांत किता ंयेतें हें पढुें दाखववलें  आहे. 
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ववनय् नाम धातूपासून ववनवयता हें रूप साधलें  आहे. ववनवयता वववशष्ट वदशनेें आपलें  ववनयन 
किणािा. अथवा ववनवयता म्हणजे गुरु इमश्वि, जो आपल्या अधीन जीवा-वशष्यानंा सन्मागानें पिम पदाला 
पोंचववतो तो. 

 
५१४. साक्षी )असाक्षी) 

 
साक्षी हें पद जीवनाचें एक अत्यंत गढू आवण पिम सत्य प्रकावशत कितें. जीवाच्या ठाइ ंअसलेलें  जें 

अन्तिति तत्त्व त्याचें स्वरूप ववशद किणािें हें पद आहे. जीव सतत “मी हें कितों. मी हें सुख-दुःख 
अनुभवतों”. असें म्हणत असतो. पिंतु प्रकृतीच्या, पिापि प्रकृतीच्या, ह्या भावाहूंन वगेळा असा एक जो भाव 
तटस्थपणें या दोहोंचें वह, कतृमत्वाचें वन भोक्तृत्वाचें अवलोकन कितो तो साक्षी होय. गीता या 
पिात्पिभावाचे वणमन असें किते : 

 
न कतृथत्िुं न कमाणि लोकस्य सृजणत प्रभुः । 
न कमथललसुंयोगुं स्िभािस् तु प्रितथते ॥ 
नादि ेकस्यणिंत् पापुं न िैंि सुकृतुं णिभुः । 
अज्ञानेनािृतुं ज्ञानुं तेन मुह्यन्तत जततिः ॥ 
 
हा जो केवळ सावक्षभाव तेंच पिमात्म्याचें स्वरूप आहे. तें जीवाचें वनजधाम आहे. तें त्याचें माहेि 

आहे. तवदति सािा संसाि आहे. संसािातं जीव-वधूला पितंत्र होऊन िहावें लागतें. माहेिीं ती स्वतंत्र 
असते–स्वच्छंद अवनि बंध स्वानंद ! केवल स्वानन्द उसळत असतो वतथेः “आनंदाचे डोहीं आनंदतिंग । 
आनंदवच अंग आनंदासी” असें केवळ अदै्वत वतथें नादंत असतें. 

 
‘जीवो ववनवयता साक्षी’ म्हणजे जीव, जीवशे्वि आवण मुक्तेश्वि ह्या तीन भवूमका होत. जीव 

अज्ञानोपावधक आवण अस्वतंत्र, जीवशे्वि स्वतंत्र पण ज्ञानोपावधक, मुक्तेश्वि ज्ञानाज्ञानमुक्त केवल 
वनरुपावधक स्वतंत्र. हाच तो त्या ववष्णचूा वत्रववक्रम होय. पुढील पदातं त्याच्या ह्या वत्रववक्रमाचें अवमतववक्रम 
म्हणून गौिव गाइलें  आहे. आवण ह्या त्याच्या वमत वा अवमत ववक्रमाचें तात्पयम मुकंुद पदानें प्रकट केलें  आहे. 

 
पिमात्मा हा सदैव स्वदृक् असल्यामुळें  तो साक्षी होय. पण त्याच कािणामुळें  तो संसािाचा असाक्षी 

आहे. त्याला ससंाि ठाऊकच नाहीं. “तुका म्हणे जें जें बोला । तें तें साजे या ववठ्ठला” म्हणून असाक्षी पदाचा 
वह आम्ही समादि कितों. 

 
५१५. मुकुतद 

अणमतणिक्रम मुकुतद 
 
‘मुकन्दोऽ वमत-ववक्रमः’ हा चिण मागील चिणातं माडंलेल्या ववचािाचा समािोप कितो. खिोखि 

पिमात्मा, तो मुस्क्तदाता मुकंुद, अवमत- ववक्रम आहे. त्यानें जीव, इमश्वि आवण पिमात्मा अशा तीन भवूमका 
पादाक्रातं केल्या असल्या तिी त्याच्या पिाक्रमाला गणवत नाहीं. वजतक्या म्हणून भवूमका तुम्ही कल्पाल 
वततक्या सवम त्यानें पादाक्रातं केलेल्या आहेत. का ंकीं सवम काहंीं चेतनाचें अंवकत आहे. एक ववश्व, दोन 
लोकालोक, तीन स्वगम मृत्यु पाताल, भिू  भवुि  स्वि , सप्त लोकः भिू  भवुि  स्वि  महि  जन तप अथवा चतुि 
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दमश भवुनेः सप्तलोक आवण सप्ततलें  (तल अतल ववतल सुतल तलातल िसातल पाताल) अशा 
अनेकानेक लोककल्पना केल्या जातात. त्या सवांना एका मोचक चेतनानें पादाक्रातं केलेलें  आहे म्हणनू तो 
पिमात्मा अवमत-ववक्रम मुकंुद होय. अवमत-ववक्रम हें मुकंुदाचें वनत्यववशषेण आहे. म्हणजे अवमत-ववक्रम 
मुकंुद हें सववशषेण नाम आहे. हीं दोन नामें नाहींत. अवमत-ववक्रम हें पद पुढें वह एकदा ं “प्रदु्यम्नो ऽ 
वमतववक्रमः” श्लोक ६८ असें आलें  आहे. वतथें वह तें वनत्यववशषेण म्हणनू आलें  आहे. श्री म्हणजे श्रीमान् हें 
जसें भगवतंाचें वनत्य - ववशषेण आहे तसें अवमतववक्रम हें वह त्याचें वनत्य- ववशषेण आहे. जेव्हा ं जेव्हा ं
भगवतंाचा उल्लखे होइमल तेव्हा ंतेव्हा ंतो श्री भगवान् असाच होतो, तसा मुकंुद प्रदु्यम्न या भगवदवतािाचंा वह 
उल्लेख अवमतववक्रम या ववशषेणानें युक्त असाच व्हावा. तसा संकेत दोन्ही वठकाणीं जोडून आलेल्या 
अवमतववक्रम या पदानें वमळतो. श्री आवण पिाक्रम याच दोन भगवद्ववभवूत म्हणनू गीतेंत उल्लवेखल्या आहेत. 
“यद् यद् ववभवूतमत सत्व ंश्रीमद् ऊर्णजतमेव वा” या वचनातं त्याचंा वनि देश आला आहे. अथात ह्या दोन 
ववभतूींनीं पिमात्मा आवण त्याचे अवताि हे सदैव वववशष्ट असतात, डाव्या उजव्या अंगानंीं जसा पुरुष सदैव 
युक्त असतो त्या प्रमाणें. पिमात्म्याचें अतुल सामर्थयम, त्याचा अवमत ववक्रम मुकंुद पद व्यक्त कितें. ‘मुकंु 
मुस्क्तं ददावत इवत मुकंुदः ।’ प्रत्येक संकटातूंन जो सोडववतो तो मुकंुद होय. सवम संकटाचंें गाठंोडे म्हणजे 
संसाि. त्यातूंनच तो सोडववतो म्हणनू तो मुकंुद म्हणावयाचा. मृत्युससंािसागिातूंन सोडववतो म्हणून तो 
मुकंुद. 

 
५१६. अणमत-णिक्रम 

णमत-णिक्रम 
 
अवमत-ववक्रम हें पिमात्म्याचें वनत्यववशषेण असतें, त्याच्या अवतािाचंें तें ववशषेण असलें  तिी तें पद 

कोणीं स्वतंत्र घेतले म्हणून कुठें वबघडलें? “सवे वदेा यत पदं आमनस्न्त” सवम गं्रथ, सवम शब्द य याचें वणमन 
कितात असेंच तें पद आहे. सवम नामें, सवम सवमनामें, सवम ववशषेनामें, सवम ववशषेणें, सवम वक्रयापदें, सवम 
अव्ययें त्या एकाचेंच वणमन कितात. कािण तें एकच पद आहे. कािण तो एकच पदाथम आहे – ॐकािातं 
पद आवण पदाथम एकवटलीं आहेत. ॐ हें पद आहे म्हणजे तें गन्तव्य स्थान आहे, तें पद आहे म्हणजे तद्
वाचक नाम आहे. असा पद शब्द वश्लष्ट आहे. वदेमंत्राच्या आिंभीं ॐकािाचा जो उच्चाि केला जातो त्याचें 
कािण हेंच. त्या ॐकािाचें पिोपिीनें केलेले व्याख्यान म्हणजे वदे होत. तो ॐकाि, तो पिमात्मा खिोखि 
अवमतववक्रम आहे. त्यामुळें  त्याचें वकती वह पोवाडे गाइले तिी ते अपुिेच आहेत. “ववष्णोि  नु वीयम-मवहमा ं
कतमो ऽ हमतीह?’ सामग्र्यानें त्या पिमात्म्याचे पिाक्रम कोण वणूं शकेल बिें? सहस्र वह समस्रमुखानें तें 
वनःशषे गाऊं शकेल असें नाहीं. म्हणूनच म्हटलें  आहे भागवतातं : 

 
जो ते अनतत-गुि अततणिं ज्याुंस नाहीं 
मोजूुं म्हिे णनपट तो नर बालबुणद्ध । 
कोिी रजःकि कदाणप गिेल भूिें 
जो सिथशन्क्त भगिान् न कदाणप त्यािें ॥ 
 
पिमात्म्याचे पिाक्रम अवमत आहेत, अगवणत आहेत. त्याचीं नाम-रूप-गुण-कमें सगळींच अनन्त 

आहेत, सगळींच अवमत आहेत. प्रत्येक स्थळीं आवण प्रत्येक काळीं त्याचें अवतािकायम चालूच आहे. त्यामुळें 
त्याचे दहा वा चोवीस अवताि झाले असें गणन होऊं शकत नाहीं. तें मानवी स्मिणशक्तीच्या मयादेचें गणन 
आहे, सवमतोनन्त पिमात्म्याचें वा त्याच्या अवमत पिाक्रमाचंें नव्हे. म्हणून तो पिमात्मा अवमत-ववक्रम होय. 
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‘त्रीवण पदा ववचक्रमे ते्रधा वनदधे पदम्’ असा वत्रववक्रम म्हणून वदेातं आवण दशावताि म्हणनू 
लोकातं आवण ववपूवमक चक्रमे ह्या वक्रयापदावरून इथें ‘वमत-ववक्रम’ हें पद स्मिलें  आहे, असें म्हणता ंयेइमल. 
म्हणून तो पिमात्मा वमत-ववक्रम होय. 

 
५१७. अम्भोणनणध 

 
“अम्भोवनवधि  अनन्तात्मा महोदवधशयोऽन्तकः” या श्लोकाधांत पिमात्म्याचें जगदावदमध्यान्तकृत 

रूप वर्णणलें  आहे. तो अम्भोवनवध आहे. अम्भोवनवध म्हणजे समुद्र ति तो आहेच. “सिसा ंअस्स्म सागिः” अशी 
ती भगवद्-ववभवूतच वर्णणली आहे. आकाश डोंगि समुद्र नदी सूयम चंद्र तािे इत्यावद य या ठळक गोष्टी 
आपल्या वववशष्ट महते्तनें आपलें  लक्ष प्रथमदशमनींच वधूेन घेतात त्या भगवद्ववभवूत वनःसशंयच आहेत. 
अम्भोवनवध समुद्र वह तशीच एक भगवद्ववभवूत आहे. पण इथें आणखी खोल अथम अवभपे्रत आहे. अम्भस् 
म्हणजे सृष्टीचें मूल अव्यक्त उपादान. शुक्रशोवणतापासून म्हणजे िसापासून जीवसवृष्ट होतें असें आपण 
पाहतों. त्याप्रमाणें या सृष्टीचें मूळ द्रव्य वह िसरूप असलें  पावहजे. तो जो िस तेंच अम्भस्. त्याचा पिमात्मा 
हा वनवध आहे संग्रह आहे. म्हणून तो अम्भोवनवध म्हणावयाचा. तो ‘पिमात्मा अनन्तवीयावमतववक्रम आहे. 
त्याचें वीयम अपिंपाि आहे. म्हणूनच तो सृष्टु्यत्पवत्तरूप अवमत ववक्रम करंू शकला आहे. अव्यक्त बवैजक 
शस्क्त आवण व्यक्त वनमाणक्षमता म्हणजे वीयम होय. तेंच अम्भस्. त्याचा सागि तो अम्भोवनवध पिमात्मा या 
अनन्तपाि सृष्टीचा, या सवमतोनन्त ववश्वाचा जनक आहे. हें अचाट सवृष्टकमम, हा अवमत ववक्रम त्याचा आहे. 
जीव एखादें काहंीं कौतुकास्पद काम कितो ति त्यासाठीं वकती कुथतो, पिंतु पिमात्मा ही सािी सवृष्ट कशी 
लीलेने वनमाण किता झाला आहे? त्याचा त्याला इतका वह श्रम नाहीं कष्ट नाहीं. यावरून त्याच्या 
अनन्तवीयमवते्तचें अनुमान होतें. असा तो अम्भोवनवध आहे. 

 
५१८. अनततात्मा 

 
अनन्तात्मा म्हणजे अनन्तरूप. पिमात्मा हा देशतः कालतः आवण वस्तुतः अनन्त आहे. देशतः पाहंू 

गेल्यास दश वदशातं तो अफाट पसिलेला आहे. कुठें वह म्हणून त्याचा अंत गाठता ंयेत नाहीं. आमचा भगूोल 
सूयममालेंतील एक ग्रह. सूयममालेंतील ग्रहाचंीं अतंिेंच आम्हालंा वकती अगडबंब वाटतात? पण ती सूयममाला 
य या आकाशगंगेचा एक वबन्दुमात्र होय ती वकती ववशाल म्हणावी? आवण ती वह य या अनन्तपाि आकाशाच्या 
अवकाशातं कणमात्र तिंगत आहे तो देशववस्ताि केवढा म्हणून म्हणावा ! मानवी बवुद्धशस्क्त वतथें कंुवठत 
होते. म्हणनू मवहमकाि ठीकच म्हणतो : 

 
णियद्व्यापी तारागिगुणितलेनोद्गमरुणिंः 
प्रिाहो िाराुं यः पृषतलघुदृष्टः णशरणस ते । 
जगद् द्वीपाकारुं जलणधिलयुं तेन कृतणमणत 
अनेनैिोने्नयुं धृतमणहम णदव्युं ति िपुः ॥ 
 
कालतः वह तो पिमात्मा वकती अफाट आहे? या ववश्वाचा आिंभ केव्हा ंझाला हें कोण सागंूं शकेल? 

काल हा वह वजथें एक सृष्ट पदाथमच आहे. वतथे सृष्टीचा आिंभ कोण कसा सागंणाि? आवण अन्त तिी कसा 
सागंणाि? य या पविभाषेनें आवण य या पविमाणानें कालगणना किावयाची ती पविभाषा ते पविमाणच वजथें 
उपलब्ध नाहीं वतथें कालगणना व्हावी कशी? मध्यंतिीं काहंीं कालगणना आम्ही कितों, पण ती वकती 
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वबनबुडाची आहे? वतला काहंीं आधाि आहे काय? सािाशं काळाचावह आवद मध्य अन्त लागत नाहीं आवण 
वस्तुतः वह तो पिमात्मा अनन्तच आहे. वचद्द्रव्याचें मोजमाप घेताचं येत नाहीं. कािण हें  द्रव्य वनिणु आहे, 
अनणु आहे. अणलूा लाबंी रंुदी भाि असूं शकतो. पण वजथें असा अण ुआवण तद्घवटत द्रव्यच नाहीं वतथें 
मान वा इयत्ता संभवत नाहीं आवण म्हणून ती वचद् वस्तु अनन्त आहे, सान्त नव्हे. सािाशं, “नान्तं न मध्यं न 
पुनस् तवाहद पश्यावम ववश्वशे्वि ववश्वरूप ।” असें म्हणावें लागतें. हा अनन्त-ववस्ताि त्याचाच आहे. 

 
५१९. महोदणधशय 

 
अव्यक्ताणमवातूंन हें अनन्ताि लोकपद्म उत्पि होतें आवण पित त्या अव्यक्ताणमवातं तें लीन होतें. 

य या वळेीं तें लीन होतें तेव्हा ंतें कुठें जातें? तेव्हा ंतें अक्षिकंद रूपानें जलाशयाच्या तळीं पहुडलेलें  असतें. 
म्हणून अव्यक्ताक्षिरूप, त्या जगाच्या अक्षय कंदाला, पिमात्म्याला, महोदवधशय म्हटलें  आहे. अव्यक्त हें 
अनन्तपाि आहे आवण सवम व्यक्तसृष्टीचें मातृस्थान आहे म्हणून त्याला महोदवध म्हटलें  आहे. पल्वलावद क्षदु्र 
जलाशय सुकंू शकतात. पण महोदवध कधींच सुकत नाहीं. इति सवम जगत्कािणें क्षीण होतील, लीन होती, 
पण अव्यक्तच क्षीण वा लीन कसें होणाि? म्हणूनच 

 
“अव्यक्तादीणन भूताणन व्यक्तमध्याणन भारत अव्यक्तणनधनातयेि” 
 

म्हटलें  आहे. खिोखि हें व्यक्त वह अव्यक्तमयच आहे. तिंग उठण्यापूवीं तो जलरूप असतो, तो 
वनमाल्याविवह जलरूपच होतो आवण तिंगाकाि काय जलावगेळा असतो? नाहीं, तो वह जलमयच असतो. 
तसें हें ववश्व हा व्यक्ताकाि वह, अव्यक्तमयच आहे. आम्हालंा तें वदसत नाहीं, कळत नाहीं. म्हणून वह 
म्हणावयाचें कीं तो अव्यक्त पिमात्मा महोदवधशय आहे, अव्यक्ताच्या खोलच खोल अथागं गहनतेंत 
गंभीितेंत दडलेला आहे, लपलेला आहे. अव्यक्तातं ति तो उघडच लपलेला आहे, पण व्यक्तातं तो 
त्याहूनवह अवधक अगम्य होऊन बसलेला आहे. एखादा वबलंदि चोि जसा साव म्हणून समाजातं वावित 
िाहून संदेहास्पदतेपासून मुक्त िहावा, त्याप्रमाणें वदसायला व्यक्त पण वस्तुतः अव्यक्त असा हा पिमात्मा 
या ववश्वाकािातं लपलेला आहे. म्हणनू तो उदवधशय न म्हणता ंमहोदवधशय म्हटला आहे. व्यक्त वगळून 
अव्यक्तातं वनिेष्ट पहुडलेला अकृत्यशषे अथात कृतकृत्य पिमात्मा हा महोदवधशय म्हटला आहे. कतमव्य 
संपल्यावि माणूस आिाम कितो, पहुडतो. त्या प्रमाणें उत्पवत्त - स्स्थती-लयकायांतील शवेटचें लयकायम वह 
करून झालें  आवण म्हणनू जो झोपला आहे तो महोदवधशय म्हणावयाचा. अशा प्रकािें उदवध महा आवण शय 
हीं पदागंें सावभप्राय आहेत. खिोखि पद-पदागंाचंा अथम-गौिव महोवधगंभीि आहे. 

 
५२०. अततक 

 
अन्त म्हणजे काय? नाश ववनाश कीं क्षय अपक्षय? अन्त म्हणजे नाश नव्हे वा अपक्षय वह नव्हे, ति 

अन्त म्हणजे स्वाभाववक पविणवत. ‘फलपाकान्ता ओषधयः’ फळें म्हणजे धान्यें पविपाकास आलीं असता ंजीं 
संपतात सुकतात तीं तृणें म्हणजे ओषवध होत. अथात फलपाक हा त्याचंा अंत होय. इथें अन्त म्हणजे 
ववनाश वा अपक्षय म्हणता ं येणाि नाहीं. हा अंत म्हणजे स्वाभाववक पविणवत होय. शावल-गोधूमावदकाचंी 
स्वाभाववक पविणवत जशी त्या त्या धान्यातं होते तशी ह्या ववश्वाची, ह्या समस्त सवृष्टप्रपंचाची पविणवत ब्रह्म 
होय. आवण म्हणनू पिमात्मा हा अन्तक म्हणजे पविपाककृत म्हणावयाचा. तो स्वतःच पविपाकरूप आहे 
आवण तो पविपाक घडवनू आणणािा वह तोच आहे. बीजच स्वतः फल आहे आवण फल-क्षम वह तेंच आहे, 
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फळेपयंत वाढणािें वह तेंच आहे, तद् वत. “तुका म्हणे बीजें बीज दाखववलें  । पत्र पषु्प आलें  गेलें  वाया ॥”. 
प्रत्येक वस्तूची स्वाभाववक पविणवत जें आत्मदशमन तें होइम पयंत त्या वस्तूची जीवनप्रवृवत्त होत असते. गंगा 
सागिाला वमळेपयंत वाहतच िाहणाि. सूयाला वमळेपयंत अस्ग्नय वाला धडपडत िाहणाि. प्रत्येकाला 
अन्तरूप हें आत्मदशमन किवनू देणािा जो सवान्ति यामी पिमात्मा तोच अन्तक म्हणजे अन्तकृत होय. सवम 
कमांचा, सवम प्रवृत्तींचा, सवम खटपटींचा सवम धडपडींचा अंत कितो तो अंतकृत होय. जों पयंत हें साफल्य 
लाभत नाहीं तों पयंत या ववश्वातंील प्रवृवत्त खळणाि नाहीं. लहान मोठीं सवम साफल्यें त्या त्या प्रवृत्तींचा अन्त 
होत आवण आत्मदशमन हें त्या सवम साफल्याचंें साफल्य होय. पिमात्मा हा साफल्यापासून साफल्यास 
पोंचववणािा म्हणून अतंक आहे. हें ववश्व ब्रह्ममय असल्यामुळें  वस्तुतः त्याचा नाश वा क्षय होऊंच शकत 
नाहीं. होतो तो केवळ साफल्यरूप अन्त. सवम मागम य या गन्तव्याला पोंचनू कंुवठत होतात तें पिम पद 
पिमात्मा असल्यामुळें  तो पिमात्मा अंतकृत अन्तक म्हणावयाचा. सवमहि मतृ्यु हा काहंीं अतंक म्हणता ंयेत 
नाहीं. कािण त्यानंति वह वासना वशल्लकच िाहतात. पण आत्मदशमनानंति त्या वासनावह वशल्लक िाहत 
नाहींत. म्हणनू तेंच खिोखि अंतक होय. पविसमापन होय. 

 
५२१. अज 

 
हें पद यापूवीं दोनदा ं येऊन गेलें  आहे. (पहा श्लोक ११, २२) याची व्युत्पवत्त (१) अजते कूदमन् 

गच्छवत इवत अजः । (२) जायते इवत जः, न जः अजः । आवण (३) अः ववष्णःु तस्मात जातः अजः । अशी 
बहुधा लावता ंयेते. पकैीं वतसिी व्युत्पवत्त कृवत्रम आहे. तथावप ती वह वचन्त्य आहे. 

 
जीव स्वच्छंद जगत नाहीं. त्याला आपल्या वासनानंा वश होऊन जगावें लागतें. वासनानुकूल 

त्याची बुवद्ध वनणमय किते, मन संकल्प कितें, वाणी बोलते आवण कमेस्न्द्रयें कमम कितात. त्यातं स्वच्छंदता 
वा स्वातंत्र्य नाहीं. पिमात्मा हा असा अवश नाहीं, तो वशी आहे. तो देहेस्न्द्रयप्राणमनोबुद्धींचा हककि नाहीं, 
ति त्याचंा स्वामी आहे, आवण म्हणून तो ‘अजते स्वच्छंदं ववहिवत इवत अजः’ म्हणावयाचा. 

 
बोकड हा प्राणी वह स्वच्छंद नाचत बागडत असतो म्हणनू त्याला वह अज म्हटलें  जातें आवण तो 

“अवत मातं्र जायते” म्हणून वह अज म्हणावयाचा. एका वळेीं अनेक वपलें  आवण वषांतून अनेक वतेें तो देतो 
म्हणून वह तो अज म्हणावयाचा. पिमात्म्याच्या ठाइं बोकडाचें हे दोन्ही गुण वदसून येतात. म्हणनू त्याला 
अज म्हटलें  आहे आवण वािंवाि म्हटलें  आहे. अजपाल आयांना त्या अजपालनापासून यज्ञासाठीं आय य 
आवण आय याहुवत देऊन यज्ञ किता ं किता ं हें अजनामरूप तत्त्वज्ञानाय य वह लाभलें  आहे. आयम आिंभीं 
अजपालन आवण मागाहून गोपालन करंू लागलें . त्यामुळें  त्यानंीं पिमात्म्याला व आपल्यातंील थोिानंा 
मोठ्या पे्रमानें अज म्हणजे बोकड हें नावं वदलें  आहे. िघुपुत्र अज प्रवसद्धच आहे. गोपालन सुरंू झालें  तसें 
ऋषभ, गोतम, इत्यावद नामानंा महत्त्व आलें  आवण अजनाम मागें पडलें . इवत ऐवतह्य. तथावप पुढील 
उपवनषद् वचनातं अज अजा हीं नामें अमि होऊन बसलीं आहेत : अजा ंएका ंलोवहत-शुक्ल-कृष्णा,ं बह वीः 
प्रजाः सृजमाना ंसरूपाः । अजो ह्यकेो जुषमाणो ऽनुशतेे, जहात्येना ंभकु्तभोगा ंअजो ऽन्यः ॥ ह्या वचनातं अज 
पद जीव आवण वशव या दोहोंसाठी वह आलेलें  आहे. 

 
‘अजः सवेश्विः वसद्धः’ या वचनातं अजपद पिमात्मवाचक, अजो दुि  मषमणः शास्ता या वचनातं 

इमश्वि-वाचक आवण प्रस्तुत “अजो महाहमः स्वाभाव्यः” या वचनातं तें जीव-वाचक आलें  आहे असें म्हणता ं
येइमल. सवम प्रवतहबबें हबबापासूनच उत्पि होतात म्हणनू हबबस्थानीय पिमात्म्यापासून सवम प्रवतहबबस्थानीय 
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जीव वनमाण झाले आहेत, असें म्हणता ंयेतें. म्हणून वतसिी व्युत्पवत्त ‘आत ववष्णोः जायते इवत अजः’ वह इथें 
उपपि होते. 

 
५२२. महाहथ 

 
महं पूजा ंअहमते इवत महाहमः । मह म्हणजे पूजा, वतला अहम म्हणजे पात्र तो महाहम म्हणावयाचा; 

अथवा “महान् अहमः अघमः यस्य सः महाहमः” य याचें अहम म्हणजे मोल मोठें तो महाहम म्हणावयाचा; अथवा 
महद् वभिवप अह्यमः इवत महाहमः” मोठमोठ्यानंी वह जो अर्णहत होतो पूवजत हातो तो महाहम म्हणावयाचा. 

 
महाहम हा शब्द दशाहम सािखाच आहे. हा समास तत्पुरुष कीं बहुव्रीवह? महं अहमते इवत महाहमः हा, 

उपपद तत्पुरुष झाला. महान् अहमः यस्य सः महाहमः हा बहुव्रीवह झाला. दोहोंचें तात्पयम एकच आहे. जो 
बहुमूल्य असतो त्याचीच पूजा केली जाते, तुच्छाची नव्हे. पिमात्मा पिम मूल्य आहे म्हणून तो पिम पूय य. 

 
पिमात्म्याचें मोल दशाहम शताहम पदानें प्रकट होऊं शकत नाहीं. त्याचा अहम म्हणजे मोल अगवणत 

आहे. म्हणनू तो महाहम म्हणावयाचा. स्वात्म्याहून अवधक मोलाची वस्तु या जगातं दुसिी नाहीं. म्हणून तो 
सवम भतूात्मभतूात्मा पिमात्मा महाहम होय. 

 
पिमात्म्याचा उत्कषम सवावतशायी असल्यामुळें  तो उघडच महाहम म्हणजे पूजाहम होय. य याचा उत्कषम 

आपल्याहून अवधक त्याला आपण मान देतो. य याचा उत्कषम लोकोत्ति त्याची आपण पूजा कितों. य या 
पिमात्म्याच्या अवचन्त्य वैभवाची बिोबिी वह कोणी करंू शकत नाहीं त्याचा उत्कषम वकती म्हणावा? असा 
पिमात्म्याचा मवहमा असल्यामुळें  सहजच तो पूजाहम महाहम होय. 

 
तो पिमात्माच एक स्तवाहम आहे, पूजाहम आहे, नमस्कािाहम आहे. म्हणनू म्हटलें  आहे “भव 

मद्भक्तो मद् याजी मा ंनमस् कुरु.” 
 

५२३. स्िाभाव्य 
 
स्वाभाव्य म्हणजे स्वाभाववक, जें कृवत्रम नव्हे तें. पिमात्मतत्त्व हें सहज आहे. तें किावें वमळवावसेें 

नाहीं. शिीि जन्मतें मिते, तें घवटत होतें. ववघवटत होतें तें वमळवावें लागतें सोडावें लागतें. सवम व्यक्तींचे 
हेंच भववतव्य आहे. सवम पदाथांची हीच गवत आहे. या अवगतींतून मुक्त जि काहंीं असेल ति तें आत्मतत्त्व 
होय. तें एखाद्या बाह्य पदाथाप्रमाणें सोन्याप्रमाणें वमळवावें लागत नाहीं. तें आप्य नाहीं, संस्कायम नाहीं हकवा 
कायम नाहीं. तें आपलें  आहे म्हणून तें स्वाभाव्य म्हणावयाचें. इति सािें अस्वाभाववक कृवत्रम. आवण जे जें 
कृवत्रम तें तें सािें नश्वि आवण दुखद होय. म्हणून स्वाभाव्य भगवान् म्हणतात – “अवनत्यं असुखं लोकं इम ं
प्राप्य भजस्व माम्” बाबा िे, हें सािें जग अवनत्य आहे, असुख आहे. त्याच्या नादीं लागूं नको. मी जो वनत्य 
आवण सुखरूप त्या मला भज. पिंतु सम्यग् दृष्टीच्या अभावीं लोक आडवाटेस लागतात आवण नाना यज्ञ तपें 
दानें कितात, शास्त्रें घोकतात. आवण त्याचं्या योगें कुठलें  तिी कृवत्रम फळ घेऊन बसतात. सम्यग् दशमनानें 
जें लाभतें तें नाना भ्रान्त उद्योगानंीं कसें लाभणाि? म्हणून भगवान् म्हणतात : 
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नाहुं िेदैर  न तपसा न दानेन न िेंज्यया । 
शक्य एिुंणिधो द्रष्टुुं दृष्टिान् अणस माुं यर्ा ॥ 
भक्त्या त्िनतयया शक्य अहुं एिुंणिधोऽजुथन । 
ज्ञातुुं द्रष्टुुं िं तत्त्िेन प्रिेष्टुुं िं परुंतप ॥ 
 
आवण ही अनन्य भस्क्त म्हणजे सम्यग् दशमनच होय. शकंिाचायांनीं याच अवभप्रायानें म्हटलें  आहे : 
 
स्ि-स्िरूपानुसुंधानुं भन्क्तणरत्यणभधीयते । 
 
आत्मतत्त्व हें असें अकृवत्रम आहे. स्वाभाववक आहे. म्हणूनच तें महाहम म्हटलें  आहे. अज म्हटलें  

आहे. आत्मतत्त्व वहऱ्याप्रमाणें स्वाभाववक आहे, महाहम आहे, अज आहे. “वहिा ठेववता ंऐिणीं, वाचें माविता ं
जो घणीं । तो तोवच मोल पाव ेखिा, किणीचा होय चुिा ॥” 

 
५२४. णजताणमि 

 
वजतावन अवमत्रावण विपवः येन सः वजतावमत्रः । य यानें शत्रूंना हजकून घेतलें  आहे तो वजतावमत्र 

म्हणावयाचा. पिमात्मा हा सदैव जेता आहे, ववजयी आहे. कािण तो सदैव वजतात्मा आहे, वशी आहे. य यानें 
आपल्या मनाला इंवद्रयानंा हजकून घेतलें  आहे तो ववधेयात्माच अजेय िाहून इतिावंि. मात करंू शकतो. 
म्हणूनच नीवतकाि चाणक्यानें म्हटलें  आहे “वश्रयो मूलं इस्न्द्रयजयः”. जो आपल्या इवंद्रयावंि ताबा वमळवतो 
तो श्रीचें वन ववजयश्रीचें भाजन बनतो. म्हणजे अध्यात्मववद्या ही केवळ आध्यास्त्मक अनावधभौवतक के्षत्रापुिती 
उपयोगी आहे असें नव्हे, ति ती संपूणम जीवनाचेंच शास्त्र आहे असें तो सुचवीत आहे. महात्मा गाधंींनीं 
आपल्या जीवनानें हें पुनः वसद्ध केलें  आहे. अथात शत्रु हे मूलतः आध्यास्त्मकच आहेत. त्याचंा य यानें पिाजय 
केला तो सवमत्र ववजयीच आहे. म्हणून गीतेंत म्हटलें  आहे, “इस्न्द्रयस्येस्न्द्रयस्याथे िागदे्वषौ व्यवस्स्थतौ । 
तयोि  न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य पविपस्न्थनौ ।” शब्द स्पशम रूप िस गन्ध हे जे पंचेस्न्द्रयाचें पंच ववषय त्याचं्या 
ठाइं इवंद्रयाचंी जी आवङ-नावड, जो िाग-दे्वष तेच ह्या जीवाचे खिे शत्रु होत. आत्मधन घेऊन वनजधामास 
चाललेल्या मोक्षमागमस्थाचे ते वाटमािे होत. त्या पविपन्थी िाग-दे्वषानंा जो दाद देत नाहीं, त्याचं्यावि जो 
मात कितो, तो वजतावमत्र होय. तो िाय यश्री वमळववतो. तो खिा िाजमान्य िाजश्री. या वजतावमत्र िाजश्रींचें 
चवित्र म्हणजे अध्यात्मिामायण शकंिाचायम पढुील प्रमाणें वर्णणतात : 

 
तीत्िा मोहािथयुं, हत्िा रागदे्वषाणद-राक्षसान् । 
योगी शान्तत-समायुक्त आत्मारामो णिराजते ॥ 
 
खिोखि हें िामायण म्हणजे दैवी मानवाचा सनातन इवतहासच होय. आवधभौवतक तो इवतहास, 

आवधदैववक तें पुिाण, आध्यास्त्मक तो वदे वा वदेान्त होय. आवण मानव जीवनातं हीं वतन्ही एकवटलीं 
आहेत. पिमात्मा वतन्ही के्षत्रातं वजतावमत्र आहे. 
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५२५. प्रमोदन 
 
पिमात्मा हा सवान्ति  यामी सवच्चदानंदस्वरूप असल्यामुळें  तो प्रमोदन म्हणजे प्रकृष्ट मोद देणािा 

म्हटला आहे. जो मोद क्षवणक आहे, अथवा जो दुःख-शोकावभभतू होतो तो प्रमोदपदवीस पात्र नाहीं. खिें 
म्हणजे त्याला मोद वह म्हणणें गैिच. जीवाला ववषयेस्न्द्रयसंवनकषानें लाभणािा जो मोद तो सदैव पिाधीन 
असतो. इस्न्द्रयें आवण ववषय दोन्हींवि जीवाची सत्ता चालत नाहीं. इस्न्द्रयें भकेुलीं असतात तेव्हा ं ववषय 
वमळत नाहींत, ववषय वमळाले असता ं इवंद्रयें भकेुलीं असत नाहींत असेंच पुष्कळदा ंघडतें. जेव्हा इस्न्द्रयें 
भकेुलीं असतात आवण त्यानंा त्याचें ववषय वमळतात तेव्हा ं काहंीं आस्वाद वमळतो खिा पण तो वकती 
क्षवणक? तो तृस्प्तप्रद न होता ंतृष्णास्ग्न पेटववणािाच होतो. आवण लब्धप्रणाशाचा शोक व अलब्धाची तृष्णा 
याचं्या कचाट्यातं सापंडून जीवाचे हाल हाल होत असतात. पण असे हाल चालले असतानंाच जीव अबुध्द्या 
वा बुध्द्या जेव्हा ं केव्हा ंस्वस्थ होतो तेव्हा ं त्याला अतीस्न्द्रय आवण वनि  ववषय असें आत्मसुख वमळत असतें. 
आवण त्यामुळेंच खिोखि तो जगत असतो. पण हें त्याला कळत नाहीं. जे वैषवयक सुख त्याला वमळत असतें 
वास्तववक त्याचा वह आधाि हें वनि  ववषय सुख म्हणजे स्वानुभवूतच असते हें त्याच्या लक्षातं येत नाहीं. आवण 
म्हणून तो वैषवयक सुखालाच सुख मानून त्यासाठीं धडपडत असतो. पण ही त्याची धडपड फुकट असते. 
कािण इवंद्रय वा ववषय दोहोंपैकीं एकावि वह त्याची सत्ता असत नाहीं. आवण समुद्रातंील जहाजाविील पक्षी 
कोणत्या वह वदशलेा उडाला आवण वकती वह त्यानें भिाऱ्या मािल्या तिी अखेि कुठें आधाि न वमळून जसें 
त्याला पित जहाजाविच यावें लागतें आवण ववश्रमावें लागतें त्याप्रमाणें सवम जीवानंा ववषयेस्न्द्रयजवनत 
सुखाच्या शोधातं हताश होऊन पितावें लागतें आवण स्वस्थ व्हावें लागतें. ही स्वस्थताच प्रमोद आहे. ती जो 
देतो तो प्रमोदन म्हणावयाचा. 

 
५२६. आनतद 

 
‘आनन्दो नन्दनो नन्दः’ हा नन्दचा पाढा आहे. पिमात्मा हा आवद-मध्य-अंतीं सवमत्र नन्दस्वरूप 

आहे, असा त्याचा आशय. एक वद्व वत्र केल्यावशवाय आपलें  कोणतें वह काम पूणम होत नाहीं. पूणमता आवद 
मध्य आवण अन्त वमळूनच व्हायची. म्हणून आपल्या धमांत संस्कृतींत व्यवहािातं, तीनचें मोठें महत्त्व आहे. 
तीन पुरुष, तीन हलगे, तीन वचनें, तीन काळ, तीन लोक, तीन गुण, तीन देव इत्यावद तै्रत सवमत्र वदसून 
येतें. या सगळयाचें कािण हेंच कीं प्रत्येक वस्तु वत्रधा ववभक्त होते. वतला आवद असतो, अन्त असतो आवण 
दोन्ही टोकाचं्या दिम्यान मध्य असतो. त्यामुळें  ती वत्ररूप म्हटली जाते. वतन्ही अगंें वमळून वतची पूणमता 
आकळली जाते. प्रत्येक वस्तूची ही तीन पदें लक्षूनच आमचा पिम मन्त्र जो गायत्री त्याचा छन्द वह वत्रपाद 
झाला आहे. जगातं समपाद प्राणी आढळतात. वद्वपाद चतुष्पाद ष्पाद अष्टपाद इत्यावद पिंतु ववषमपाद 
प्रायः आढळणाि नाहींत. पण वदे गायत्री मंत्रातं तीन पायानंीं चालतो आहे. सृष्टीची अलौवककता प्रकट 
किण्यासाठीं, सवमत्र भिलेलें  तै्रत प्रकट किण्यासाठीं जणूं, गायत्री सवमत्र वत्रपदा झाली आहे. लौवकक छंद 
वद्वपाद चतुष्पाद प्राण्याच्या अनुकिणानें वद्वपद चतुष्पद झाले आहेत, पण गायत्री मतं्र लौवकक नाहीं त्याची 
दृवष्ट वदव्य आहे. गायत्री मतं्र म्हणून सवमत्र अव्यक्त रूपानें वसलेलें  तै्रत पाहणािा तो वत्रपाद झाला आहे. 
व्यक्तमात्र वत्रपाद आहे. आवदमध्यान्त- मय आहे, वत्रगुणात्मक आहे, असें जणूं तो सागंतो आहे. सवृष्ट अशी 
वत्ररूप वदसली तिी तत्त्वतः ती एकरूप आहे. आनन्दरूपच आहे असें ‘आनन्दो नन्दनो नन्दः’ हा चिण 
सागंत आहे. जें आदौ जें अन्तीं असतें तेंच त्याच्या मध्ये वह असतें. सृष्टीचा आवद सवच्चदानंद पिमात्मा आहे 
त्याचा अन्त वह तोच आहे हें जि खिें ति त्याचा मध्य वह तोच म्हटला पावहजे. घटाचा आवद मृवत्तका अन्त 
वह मवृत्तका आहे ति मध्यरूप जो घट तो वह मृण्मयच आहे हकबहुना मृवत्तकाच आहे. तद् वत हें ववश्व आदौ 



 

अनुक्रमणिका 

मध्ये अन्तीं आनन्दरूप आहे, सवच्चदानन्द पिमात्म-स्वरूप आहे. “आनन्दो नन्दनो नन्दः” ही वत्रपदा गायत्री 
हेंच गात आहे. 

 
५२७. नतदन )अनतदन) 

 
पिमात्मा आनन्दस्वरूप आहे, आनन्दबीजरूप आहे. आवण वजथें बैवजक शस्क्त असते वतथें 

स्वजावतवनमाण क्षमता, स्वसंतवत-वनमाणक्षमता वह असते. “एको ऽहं बहुः स्या ं प्रजायेय” अशी पे्रिणा 
असते. ही पे्रिणा म्हणजे आत्म-दशमनाची इच्छाच होय. ही इच्छा हा बीजाचा, जीवाचा स्वभावच असतो. 
वजथें अशी पे्रिणा नाहीं, क्षमता नाहीं तें मुळीं बीजच नव्हे. पिमात्मा य या अथीं ह्या सवम ववश्वाचें बीज आहे त्या 
अथीं त्याच्या ठाइं ही आत्मदशमनाची अवनवाि पे्रिणा आवण अक्षय क्षमता आहे हें उघडच आहे. अथात तो 
आनंद किणािा, स्वानंदववहाि किणािा आहे. म्हणनू तो नन्दन म्हटला आहे. हें ववश्व सािखें वाढतें आहे 
आवण त्याच्या ह्या वाढीमुळें  च वतममान भतू आवण भववष्य हा काल-ववभाग होत आहे असें महान् वैज्ञावनक 
जयंत नािळीकि प्रवतपादन कित आहेत. तें कसें वह असो. ववश्व हें वनत्य ववकासशील आहे. तें प्रस्तिीभतू 
चयापचय-िवहत जड नाहीं, हें खास. तें जीवनस्वरूप आहे. ती एक वजवतं प्रवक्रया आहे. त्याचा अणुिेण ु
आनन्दबीज आहे आवण तो स्वभावतःच सतत रुजत अकुंित फुलत आवण फळत चालला आहे. ही सगळी 
आनंदाचीच प्रवक्रया आहे, वहला अन्त नाहीं, कािण हा स्वभाव आहे. स्वभावाचा अन्त म्हणजे आत्महत्या. 
आवण असें सामर्थयम कोणातंच नाहीं. कािण तें स्वभावाच्या ववरुद्ध आहे. पाणी पाण्याला बुडवू ंशकत नाहीं, 
अग्नीनें अग्नीला जाळायला भडकणें म्हणजे शतगुवणत होणें होय. तसें आनंदानें आनंदाला लोपवणें म्हणजे 
महानन्द होणें होय. तोच नन्दन. “पुत्राद् इच्छेत पिाजयम्” असें आपण म्हणतों. कािण पुत्र हें आमचें उत्ति 
रूप आहे. तें आम्हालंा नन्दन म्हणजे आनंदववणािें आहे. पिमात्मा तसा या ववश्वाचें उत्तिोत्ति रूप आहे. 
म्हणून तो नन्दन होय. ववश्वनन्दन होय. 

 
५२८. नुंद )अनतद) 

 
पिमात्मा आनन्दाचें बीज आहे, आनन्दाचा वृक्ष आहे, आनन्दाचें फळ आहे. आवण सवम वमळून तो 

आनन्द आहे. “आनन्दो नन्दनो नन्दः” या वत्रपदीचा हा आशय आहे. अथात नन्द या पदानें इथें फलरूपता 
वर्णणली आहे. आनन्दाच्या वृक्षाचें फळ आनन्दावशवाय दुसिें काय असणाि? म्हणून उपवनषद् म्हणतें 
“आनन्दाद् ह्यवे खलु इमावन भतूावन जायन्ते, आनन्देन जातावन जीवस्न्त, आनन्दं प्रयस्न्त अवभसवंवशस्न्त 
इवत” बीज शस्क्त कीलक वतन्ही आनन्दच आहे. जीवाच्या ठाइं काहंीं स्वाभाववक पे्रिणा असतात. त्या 
पे्रिणानंा अनुसरून त्याची बवुद्ध वनिय किते, मन संकल्पववकल्प कितें कमेंवद्रयें कमम कितात. आवण ह्या 
सवम उद्योगाचंें अभीष्ट जीव वमळवीत असतो. ह्या मलू पे्रिणाचंें तदुत्थ प्रवृत्तींचें, आवण तज्जवनत फळाचें 
ववश्लेषण केल्यास तीं वतन्ही आनन्दात्मकच आहेत असें वदसून येतें. कममजवनत वा श्रुतज्ञानजवनत य या गवत 
जीवाला लाभतात त्याचें तीन प्रकाि होतात : (१) अवनष्ट (२) इष्टावनष्ट आवण (३) इष्ट. अवनष्ट गतीला 
निक, इष्टावनष्ट गतीला स्वगम आवण केवळ इष्ट गतीला मोक्ष म्हणतात. पिंतु ह्या वतन्ही गतींचें स्वरूप वस्तुतः 
आनंद-पे्रवितच नाहीं काय? आवण जें आनंदजवनत आहे तें आनंदात्मक नव्हे काय? “जें कायम तें धविल कीं 
गुण कािणाचें ।” कायमकािणाचंा अभेदच म्हटला आहे. पापी म्हटलेला पाप कितो तें आनंदासाठींच कितो. 
पुण्यशील म्हटलेला पुण्याचिण कितो तें वह आनंदासाठींच कितो. आवण पाप पुण्य-वववनि  मुक्त ज्ञानी जें 
कितो वा किीत नाहीं तें सािें तो वनिवतशय आनंद वमळावा म्हणनूच होय. सािाशं, जीवमात्राचें अभीष्ट 
आनंदच आहे. त्याच्या जीवनातं तुम्हालंा भलें  भेद वदसो, पण त्या सवांची पे्रिणा आवण फवलत आनंदच आहे 
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ह्यातं शकंा नाहीं म्हणून पिमात्मा हा नन्द म्हटला आहे. आनन्द हें बीज, नन्दन ही शस्क्त आवण नन्द हें 
कीलक म्हणावयाचें. 

 
५२९. सत्यधमा 

 
सत्यधमा हा एक वैवदक शब्द आहे. तो सत्य-धममन् या दोन शब्दाचंा समास असून हा समास 

बहुव्रीवह आहे. सत्यं धमम यस्य सः सत्यधमा. सत्यच य याचा धमम आहे तो सत्यधमा होय. पिमात्मा हा उघडच 
सत्यधमा आहे. धमम म्हणजे वस्तूचा धािक गुण. उदाहिणाथम उष्णता हा अग्नीचा धािक गुण आहे. त्या 
वशवाय तो असूंच शकत नाहीं. या धमाला अनुसरून जें जीवन जें कमम त्यानंा वह धमम म्हटलें  जातें. वैवदक 
धमम म्हणजे यज्ञ-याग प्रवृवत्त; उपवनषद्-धमम म्हणजे ववचाि, वनवृवत्त; बौद्ध धमम म्हणजे सम्यगाचाि; विस्ती 
धमम म्हणजे पे्रम; महंमदी धमम म्हणजे इस्लाम वा इमश्विशिणता. हे सगळे धमम जीवनरूप आहेत. त्या 
धममजीवनाचंें जें फवलत त्याला वह धमम म्हटलें  जातें. ‘न वह सत्यात पिो धममः’ ‘अहहसा पिमो धममः’ इत्यावद 
वचनातं हा वनिारूप वा फलरूप धममच अवभपे्रत आहे. सािाशं, धमम पदानें मूल धािक वन पे्रिक तत्त्व, 
तदनुसाि जीवन-प्रणाली आवण तद्द्वािा प्राप्त पिम पद या वतहींचा वह बोध होतो. सत्यधमा पदानें मुख्यतः 
वनिारूपतेचा बोध होतो. पिमात्मा हा सदैव स्वरूपावस्स्थत असतो. तो केव्हा ं वह स्वरूप-च्युत होत नाहीं. 
म्हणून तो सत्यधमा होय. पण हा गुण ति प्रत्येकाच्याच ठाइ ंआहे. अस्ग्न आपलें  उष्णत्व, जल आपलें  िसत्व 
कुठें सोडतात? पण ह्या सवांचे जे स्वरूपवनित्व तेंच सत्य होय आवण तें सत्य वह य या सवाधाि सततेंत 
प्रवतवित आहे ती सवमसामान्य सत्ता हाच य याचा धमम होय तो पिमात्मा सत्यधमा होय. त्याच्या सते्तवाचंनू 
काहंीं एक असूं शकत नाहीं. हेंच इमशन होय. एिव्हीं इमश्वि काहंीं एखाद्या दंडधि िाजाप्रमाणें शासन किीत 
नाहीं. पिमात्म्याची ही जी सत्ता तीच एक सत्य आहे आवण बाकी सािें लटकें  आहे. ‘ब्रह्म सत्यं जगत वमर्थया’ 
हा वदेान्त वडस्ण्डम हेंच गजूमन सागंत आहे. वमर्थया वा लटकें  म्हणजे काय? जें आपल्या बळावि उभें नाहीं 
त्याला लटकें  म्हणावयाचें. जग हें लटकें  वा वमर्थया आहे. याचा अथम तें स्वाधाि नाहीं, पिाधाि आहे इतकें च. 
तें वनिाधाि आहे असा अथम नव्हें. तो जो पि आधाि तोच सत्य- धमा पिमात्मा होय. तोच एक स्वाधाि आहे. 
म्हणून तोच एक सत्य आहे म्हणावयाचें. इति सािें वमर्थया वा लटकें . 

 
५३०.णिणिक्रम 

 
पिमात्मा हा अवमत-ववक्रम असून तो वत्रववक्रम वह म्हटला आहे. वत्र हें पद संख्यावाचक तसें 

सामग्र्य-वाचक वह म्हणता ं येइमल. समग्रता आवद मध्य आवण अन्त वमळून होते. आमचें जीवन कावयक 
वावचक मानवसक या तीन कममपथानंीं संपूणम होतें. म्हणनू वत्रशुवद्ध म्हणजे संपूणम शुवद्ध म्हणावयाची. तसें हें 
ववश्व वत्रलोकात्मक आहे. वतन्ही लोकानंा य यानें ववक्रान्त केलें , पादाक्रान्त केलें  तो वत्रववक्रम म्हणावयाचा. 
हे तीन लोक अधोमध्योध्वम लोक म्हणा वा भतू भव्य भवत भवुनें म्हणा. अथवा देशकालवस्तुरूप वत्र पविमाणें 
हेंच वत्रपदानें अवभपे्रत आहे असें म्हणा. अथवा जागृवत स्वप्न सुषुस्प्त या तीन दशाच वत्र होत. त्यानंा तो 
पिमात्मा उल्लंघून तुिीय म्हणून ववक्रान्त असल्यामुळें  तो वत्रववक्रम म्हणावयाचा. पूवम वक्षवतज-गत उदीयमान 
सूयम हा वामन होय. भइुमसपाट असल्यामुळें  ठेंगणा होय. पण तोच जेव्हा ंवक्षवतजावि चढून आवण अशा प्रकािें 
भलूोक पादाक्रातं करून अन्तविक्ष उल्लंवघतो तेव्हा ंतो भवुलोक पादाक्रान्त करून आकाशाच्या मार्थयावि 
चढतो, स्वलोक पादाक्रातं कितो. आवण अशा प्रकािें तो वामनच वत्रववक्रम म्हटला जातो. तो जेव्हा ंख-
स्वस्स्तकीं आरूढ होतो, पूणम तेजानें तळपत असतो, तेव्हा ंअंधकािरूप असुििाज बवळ य यानें वतन्ही भवुनें 
व्यापून टाकलीं होतीं तो पाताळातं, भगूोलाच्या तळाला, दडपला जातो. तथावप सूयम हा नेहमीं 
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सूयास्तसमयीं तमोद्वािाशीं उभा असल्यामुळें  तो बळीचा द्वािपाळ म्हटला जातो. हा जो तमः प्रकाशाचा 
संग्राम आहे तोच अवधभौवतक आवधदैववक आवण आधास्त्मक के्षत्रातं, इवतहासातं पुिाणातं आवण वदेवदेान्त 
शास्त्रातं, पिोपिीनें वर्णणला आहे. पिमात्मा हा या वतन्ही के्षत्रातं ववक्रान्त असल्यामुळें  वह खिोखि तो 
वत्रववक्रम म्हणावयाचा. पिमात्मा हा सत्यधमा असल्यामुळेंच तो वत्रववक्रम आहे, ववश्वववक्रम आहे. 

 
५३१. महर्तष )कणपलािंायथ) 

 
“महर्णषः कवपलाचायमः” हें सववशषेण एक पद आहे तथावप हीं दोन पदें घेणें वह शक्य आहे. 

कवपलानंा आचायम म्हटल्यानंति पुनः महर्णष हें ववशषेण जोडण्याची खास गिज नाहींच. वशवाय “महषीणा ं
भगुृिहम्” आवण “वसद्धाना ंकवपलो मुवनः” असा गीतेंतील वद्वववध उल्लखे वह वचन्त्य आहे. महर्णष वगेळे, वसद्ध 
वगेळे. य याला एखाद्या आध्यास्त्मक सत्याचें दशमन झालें  तो ऋवष होय. “स्विाय य हा माझा जन्मवसद्ध 
अवधकाि आहे” अशा सािखें सत्य य याला स्फुिलें  तो ऋवष म्हणावयाचा. पिंतु य याला ह्या ववश्वाचें, ह्या 
जीवनाचें वनःसंदेह आवण समग्र ज्ञान झालें  आहे आवण त्या ज्ञानानुसाि य याचें समग्र जीवन कावयक वावचक 
मानवसक आवण भतू भवत भववष्यत गंगौघवत चाललें  आहे तो महर्णष म्हणावयाचा. “ब्रह्म सत्य,ं जगत 
स्फूर्णतः, जीवनं सत्यशोधनम्” चा द्रष्टा हा असा महर्णष होय. हा आजच्या काळचा झाला. गीतेच्या काळचा 
म्हणजे गीतेच्या स्मिणातंला असा महर्णष म्हणजे भगुृ. उपवनषदातं आलें  आहे “भगुृि  वै वारुवणः, अधीवह 
भगवो ब्रहे्मवत वपतिं उपससाि” वरुणाकडून भगूृला जी ब्रह्मववद्या वमळाली आवण जी त्यानें आचरून 
संप्रदायातं प्रवर्णतत केली वतच्या बळावि तो महर्णष झाला. अथात महर्णष म्हणजे संप्रदाय-प्रवतमक ऋवष होय. 
आवण य या अथी सवम संप्रदाय-प्रवतमकाचंा वह गुरु पिमात्मा आहे त्या अथीं तो महर्णष होय, हकबहुना पिमर्णष 
होय. जीवनसूत्र धमम आवण तत्फवलत सुख, ज्ञान आवण तत्फवलत मोक्ष, पे्रम आवण तत्फवलत ऐक्य, 
हकबहुना तो आवण हा याचंा आधाि एक वनजात्माच आहे. तो स्वाधाि सवाधाि वनजात्मा य यानें साक्षात केला 
प्रत्यक्ष केला तो ऋवष होय, महर्णष होय, पिमर्णष होय. हे आत्मज्ञान य याला साधना करून वमळवावें लागतें 
तो साधक. य याला तें उपजतच असतें तो वसद्ध. जो साधकाचंा वन वसद्धाचंा उपास्य आहे तो पिमात्मा पिम 
वसद्ध म्हणावयाचा. कवपलाचायम हे असे वसद्ध होते. पिम वसद्धाचे अवताि होते. 

 
५३१. )महर्तष) कणपलािंायथ 

 
ऋहष प्रसूतं कवपलं यस् तं अगे्र ज्ञानैि  वबभर्णत जायमानं च पश्यत । इत्यावद श्रुवत आहे. हा कवपल 

आवण साखं्याचायम कवपल एकच का? शकंिाचायम कवपल पदानें साखं्याचायम समजत नाहींत. कवपल म्हणजे 
पवहला जीव ब्रह्मदेव असा त्याचंा अवभप्राय वदसतो. ब्रह्मदेवालाच अगे्र म्हणजे सृष्टीच्या प्रािंभीं पिमात्म्यानें 
ज्ञान भिववलें  होतें. त्यामुळे श्रुवतवचनातंील कवपल हा साखं्याचायम नव्हे. 

 
पण मी ति म्हणेन कीं प्रत्येक जीवच कवपल आहे. त्याला जन्मताचं पिमात्मा संवदेना देत असतो. 

आवण म्हणनू कवपल म्हणजे जीवमात्र. तो जन्मतः कवपल असतो, कृष्णवणम असतो. वािेनें ववेष्टलेला आवण 
अज्ञानानें वह ववेष्टलेला म्हणनू कवपल. गभोपवनषदातं ह्या कवपलाच्या दशचेें वणमन आलेलें  आहे. 

 
पिंतु आवद जीव ब्रह्मा अथवा जीवमात्र याचंी काहंीं आचायम म्हणून प्रवसवद्ध नाहीं. ती प्रवसवद्ध ति 

साखं्याचायम कवपलाचीच आहे आवण म्हणून कवपलाचायम म्हणजे कदमम आवण देवहूवत याचंा पुत्र आवण मनूचा 
दौवहत्र च समजला पावहजे. प्रकृवत आवण पुरुष हा पवहला ज्ञानववभाग, पुरुष एकधा, प्रकृवत अष्टधा ववकृवत 
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अष्टाहवशवतधा इत्यावद त्याचा ववस्ताि पवहल्या प्रथम कवपलाचायांनी शास्त्रीय पद्धतीनें माडंला म्हणून ते 
आचायम म्हणववले गेले. त्यानंति त्याचा ववकास त्याचं्या वशष्यानंीं केला आवण साखं्यववचाि आवण संप्रदाय 
जगातं मान्यता पावला. हें जें महनीय तत्त्वसखं्यान कवपलानंीं केलें  त्यातं आजतागायत कोणी काहंी 
म्हणण्यासािखी भि घालंू शकले नाहींत. हकबहुना सवम ज्ञानाचा तें आधाि होऊन बसलें  आहे. त्यामुळें 
कवपल हेच एक आचायम पदवीस पात्र आहेत. इति सािे त्याचें ऋणी वशष्य होत. आज आम्हीं आचायम पदवी 
वाटेल त्याला बहाल करून सवगं करून टाकली आहे. पण ती पदवी जैवमवन, बादिायण, कवपल, 
पतंजवल, गौतम, कणाद अशा मौवलक ववचािकानंाच शोभते. या सवांत कवपल हे अग्रगण्य आहेत म्हणनू ते 
पिमात्म्याचा एक अवताि म्हटले गेले आहेत आवण हा अवताि ज्ञानावताि आहे. 

 
५३२. कृतज्ञ 

 
[)१) कृत-ज्ञ : )२) कृत+ज्ञ] 

 
“कृतं जानावत स्मिवत इवत कृतज्ञः ।” अथवा “कृति असौ ज्ञि इवत कृतज्ञः” अशा दोन प्रकािें हें 

पद व्युत्पावदता ंयेतें. कृतज्ञ पदाचा रूढ अथम आहे आपल्यावि केलेला उपकाि स्मिणािा. पण पिमेश्विावि 
कोण कसा उपकाि किणाि? म्हणून मग दुसिी व्युत्पवत्त कस्ल्पली. पण कृत म्हणजे कमम असा धात्वथम 
घेतल्यास जें जें केलें  तें तें जाणणािा म्हणनू पिमात्मा हा कृतज्ञ म्हणता ंयेतो. वशवाय उपकाि असा वह अथम 
कृत पदाचा घेतला तिी काहंीं वबघडण्याचें कािण नाहीं. उपकाि म्हणजे अनुकूल कमम. जीव पिमात्म्याला 
वप्रय असें जें जें कितो तें तें तो पिमात्मा ववशषेेंकरून जाणतो, अनुमोवदतो मग तें वकती का तुच्छ असेना. 
म्हणून तो कृतज्ञ. गीतेंत म्हटलेंच आहे. 

 
पिुं पुष्पुं ललुं  तोयुं यो मे भक्त्या प्रयच्छणत । 
तद् अहुं भक्त्युपहृतुं अश्नाणम प्रयतात्मनः ॥ 
 
वनष्काम भक्ताचें पत्र पुष्प असो पण नुसतें पे्रमानें घेतलेलें  नाम, केलेलें  स्स्मत, मनोमन केलेलें  

स्मिण हकबहुना पे्रममय ववस्मिण वह पिमात्म्याला अत्यतं वप्रय आहे. तें वह तो ओळखतो म्हणून तो पिमात्मा 
कृतज्ञ होय. 

 
रामचह केिल पे्रम णपयारा । 
जाणन लेहु जो जानणनहारा ॥ 
 
िामाला केवळ एक पे्रमच वप्रय आहे. कोणीवह हें केव्हावंह कुठें वह पडताळून घ्यावें. सवांनाच 

वनिपवाद जि पे्रम वप्रय आहे, ति पे्रमाला वश न होणािा असा प्राणी कोणी असूंच शकत नाहीं आवण म्हणनू 
“पे्रमवै कायं पे्रमवै कायम म्” पे्रमच कतमव्य आवण वनिपवाद कतमव्य आहे. सत्याग्रहाचा हाच मूलाधाि आहे. 
सूयापुढें जसा अंधकाि आपलें  तोंड काळें कितो, त्यापुढें येतच नाहीं तसा पे्रमापढुें शत्रु ठितच नाहीं. त्याचें 
शत्रुत्व पे्रमानें केव्हाचं ठाि केलेलें  आहे. 

 
कृति असौ ज्ञि इवत कृतज्ञः ही कृवत्रम व्युत्पवत आहे. वतचा अथम तो पिमात्मा जे्ञय आवण ज्ञाता 

दोन्ही आहे असा होइमल. 
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५३३. मेणदनीपणत 
 
भगूभम ८, महीभता २०, मेवदनीपवत ५७, त्याच प्रमाणें धिणीधि २५, महीधि ३४, ४०, धिाधि ८०, 

असे समानाथमक अनेक शब्द सहस्रातं आले आहेत. त्याचंा आशय वह समानच आहे. भ ूम्हणजे जन्मभू, मही 
म्हणजे थोि, पूजनीय, धिणी आवण धिा दोहोंचा वह अथम धािण किणािी, धािण किणािी म्हणजे जन्मापूवीं 
गभमरूपानें जन्मोत्ति अकंावि आवण मिणोत्ति पदिाखालीं झाकूंन धािण किणािी. अशी जी सवमजीव-
वनकायाला धािण किणािी आवण आपल्या स्तन्यानें पोषनू पुष्ट किणािी, मेदुि बनववणािी, तीच मेवदनी वह 
म्हटली गेली आहे. या अशा मेवदनीचा स्वामी, वतला वह आपल्या अंकावि धािण किणािा तो मेवदनीपवत 
भगवान् ववष्णु होय, पिमात्मा होय. इथें भवूम म्हणजे केवळ भलूोकच नव्हे ति लोकमात्र समजावयाचें आहे. 
वजथें वजथें जीवकला आलोवकत झाली आहे, प्रकावशत झाली आहे, तो सवमजीवनाधाि लोकपदवीस पात्र 
होय. तोच इथें मेवदनी म्हटला आहे. हचधीची काहंीं हकमत नाहीं, पण ती ित्न साभंाळून असते म्हणनू वतची 
हकमत ित्नाइतकीच म्हणावी लागते. त्याप्रमाणें या ववश्वाची हकमत काहंीं नाहीं. पिंतु य या अथीं तें 
इमशावास्य आहे, पिमात्म्याचें वनकेतन आहे त्याअथीं त्याची हकमत अगवणत आहे. तें ब्रह्म-संवमत आहे. वतथें 
आत्मकला प्रकटली आहे, पिमात्मसत्ता ववनटली आहे. वदव्यातं भाडंें, तेल, वात वगैिे अनेक वस्तु असल्या 
तिी त्याचंी हकमत य योत असेल तिच. ती य योत वतथें प्रकटते म्हणून त्या समूहाला वदवा म्हणायचें. त्या 
प्रमाणें या लोकाला तो पिमात्म्याचा आलोक धितो म्हणूनच लोक म्हणायचें. तो पिमात्मालोकच त्याचा 
पवत आहे. हा पिमात्मा मेवदनीपवत म्हणावयाचा. 

 
५३४. णिपद )णिपद् णिपदः) 

 
उपवनषदातं आत्मा हा चतुष्कल वा चतुष्पाद म्हटला आहे. ववश्व तैजस प्राज्ञ आवण तुिीय हीं त्याचीं 

नामें आहेत. पिंतु इथें ति तो पिमात्मा वत्रपद म्हटला आहे. वत्रपद म्हणजे तीन पदें असलेला. कोणतीं हीं 
तीन पदें? पुरुष सूक्तातं म्हटलें  आहे– “पादोऽस्य ववश्वा भतूाहन वत्रपाद् अस्यामतंृ वदवव” या सृष्टींत जो 
व्यक्त झाला आहे तो त्या पिमात्म्याचा एक पाद आहे, उिलेले तीन पाद ते अव्यक्त आहेत आवण म्हणून ते 
स्वगांत आहेत असें म्हटलें  आहे. व्यक्तमात्र येतें जातें, पिंतु अव्यक्त हें ना येत ना जात. तें सदैव एकरूप 
िाहतें. म्हणून तेंच अमृत. तेंच पिमात्म्याचें खिें रूप म्हणावयाचें. त्यालाच अनुलक्षनू पिमात्मा इथें वत्रपद 
म्हटला आहे. 

 
अथवा सत वचत आवण आनन्द हा जो पिमात्म्याचा वत्रववध वनदेश तोच वत्रपद पदानें अवभपे्रत आहे 

असें समजावें. 
 
असतो मा सद् गयम । तमसो मा ज्योणतर  गमय । मृत्योर  मा अमृतुं गमय । 
 
या उपवनषद्-वचनातं ह्या वत्रपद पिमात्म्याचाच वतहेिी उल्लखे केलेला आहे. गायत्री या तीन 

पदानंा अनुलक्षनूच ति वत्रपदा झाली नाहीं ना? वत्रपद पिमात्म्याचा मन्त्र म्हणनू वत्रपदा. 
 
अथवा “त्रीवण पदा ववचक्रमे” तो तीन पदें चालला म्हणून वत्रपद म्हणावयाचा. वत्रपद म्हणजे 

वत्रववक्रम. पिमात्मा आवद मध्य आवण अन्त अशीं तीन पदें टाकून हें ववश्व वनर्णमतो पाळतो आवण सहंितो. 
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म्हणून वह तो वत्रपद. चौथें पद टाकण्याला काहंीं उितच नाहीं, जागाच नाहीं, म्हणून पिमात्मा हा वत्रपद 
म्हटला आहे. 

 
पिमात्मा हा जसा वत्रपद आहे तसा हा ववश्वाकाि वह वत्रपदच आहे. आवदमध्यान्तमयच आहे. 

म्हणून वत्रपद म्हणजे अववश्व आवण ववश्व दोन्ही समजावें वस्तु आवण वस्तुच्छाया अवभिच होत. वस्तु वत्रपद 
ति वतची छाया वह वत्रपद च म्हटली पावहजे. 

 
५३५. णिदशाध्यक्ष 

 
[(१) णिदश+अध्यक्ष, (२) णिदशा+अध्यक्ष] 

 
वत्रदश म्हणजे हत्रशत देव त्याचंा जो अध्यक्ष तो वत्रदशाध्यक्ष म्हणावयाचा. पण हे हत्रशत देव 

कोणते? दश वदशाचें पालक ते वदक्पालच वत्रभवुनानुसाि वत्रदश देव होत. कोणत्या वह लोकातं दश वदशा 
असायच्याच. या ववश्वाचे अधोमध्योध्वम लोक कस्ल्पले जातात. तदनुसाि त्याचें तीस वदक्पाल होणाि. 
त्याचंा सवांचा जो एक अध्यक्ष तो पिमात्माच वत्रदशाध्यक्ष म्हणावयाचा. सप्त वा चतुि  दश लोकाचंी कल्पना 
केली तिी ती या वत्रभवुन कल्पनेंत समाववष्ट होते. अधोलोक आवण ऊध्वम लोक वमळून दोन झाले. उिलेले 
सवम लोक मध्य लोकातं समाववष्ट होतील. वमळून लोक तीनच. 

 
अथवा वत्रदशा म्हणजे जाग्रत स्वप्न सुषुस्प्त या अवस्था, त्याचंा जो अध्यक्ष तुिीय तो पिमात्मा 

वत्रदशाध्यक्ष म्हणावयाचा. प्रातःस्मिणातं शकंिाचायांनीं म्हटलेंच आहे— ‘यत स्वप्न-जागि- सुषुप्तमवैवत 
वनत्य,ं तद् ब्रह्म वनष्कलमहं, न च भतूसंघः ।’ तो अअवत्र तुिीय पिमात्माच वत्रवमत दशाचंा साक्षी आहे. तोच 
जाणतो कीं मी जागा आहें, मला स्वप्न पडत आहे वा पडलें  होतें. अथवा मी गाढ झोपलों होतों. हा जो 
स्मृवतमान् तो त्या वतन्ही अवस्थाहूंन अवभि असून तोच त्याचं्या गतागताचंा कूटस्थ वनत्य साक्षी आहे. म्हणनू 
तो तुिीय पिमात्मा वत्रदशाध्यक्ष म्हटला आहे. 

 
अथवा वत्रदशा म्हणजे प्रत्येक वस्तूची उत्पवत्त-पूवम स्स्थवत, उत्पवत्तकालीन स्स्थवत आवण 

उत्पत्यनन्तिची लय स्स्थवत समजाव्या. या ववश्वाच्या या वतन्ही अवस्थाचंा साक्षी तो पिमात्मा आहे. म्हणनू 
तो पिमात्मा वत्रदशाध्यक्ष म्हटला आहे. गीतेनें यालाच अनुलक्षून म्हटलें  आहे “मयाध्यके्षण प्रकृवतः सूयते 
सचिाचिम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद् ववपविवतमते ।” 

 
५३६. महाशृुंग 

 
महत शृगंं यस्य सः महाशृगंः, प्रलयपयोवधसंचािी मत्स्यावतािः । मोठें आहे य याचें शृगं तो महाशृगं, 

कल्पान्तैकाणमवसचंािी मत्स्यावतािी भगवान् ववष्णु. कल्पान्तीं जेव्हा ंसािे महासागि एक होतात तेव्हा ंसािें 
जग बुडालें  तिी धमम बुडत नाहीं. कािण तो या जगाचा धािक आहे आवण जो त्या धमाला वचकटून िाहतो, 
हकबहुना धममरूपच होऊन िाहतो, तो धर्णमि वह बुडत नाहीं, त्याच्या िक्षणासाठीं भगवान् अवतीणम होतात. ते 
त्याला धमासकट आपल्या उत्तुंग एकशृगंाला बाधंलेल्या नौकें त घेऊन प्रलयकाल संपेपयंत प्रलयपयोवध-
पयमटन किीत िाहतात आवण जेव्हा ंनवीन कल्पािंभ होतो तेव्हा ंपाण्याच्या पृिभागावि आलेल्या पृर्थवीच्या 
कडेला नाव लावनू आपण वनघून जातात. आवण मग तो धर्णमि मनु या पृर्थवीतलावि आपलें  मन्वन्ति सुरू 
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कितो. या महाशृगं मत्स्यावतािाचें चवित्र जयदेवानें आपल्या अष्टपदींत असें गाइलें  आहे. 
“प्रलयपयोवधजले धृतवान् अवस वदेम् । वववहत-ववहत्रचवित्रमखेदम् । केशव धृत-मीनशिीि, जय जगदीश 
हिे ॥” भगवतंानें मत्स्यावताि धािण करून वदे-िक्षण केलें . काय, वदेाची पोथी त्यानें आपल्या पाठीवि 
वावहली? नव्हें, त्यानें धर्णमि म्हणजे वदेाज्ञापालक मनूला वाचंवनू वदे वाचंवला. धार्णमकाच्या ठाइं धमम 
प्रवतवित असतो. धार्णमक वाचंला ति धमम वाचंला म्हणावयाचा. आइमच्या रूपानें वात्सल्य जगातं नादंत आहे. 
गुरूच्या रूपानें ज्ञान वविाजत आहे. िाजाच्या रूपानें धममशासन गाजत आहे. एिव्हीं हे अव्यक्त धमम तुम्हालंा 
कुठें भेटणाि? धमम वह जगातं धर्णमिाच्या रूपानेंच भेटावयाचा. असा एक वह धर्णमि या जगातं िावहला तिी 
त्याच्या िक्षणासाठीं पिमात्मा अवताि घेतो. तो संख्येचें िक्षण नाहीं किीत, धमाचें कितो. जे सत्यरूप 
धमाला आपण वाचंावें म्हणून सोडतात, ते अखेि बुडतात. जो प्रलय झाला तिी धमाला सोडींत नाहीं तोच 
वाचंतो, त्याच्याचसाठी पिमात्मा अवतीणम होतो. 

 
५३७. कृताततकृत् 

 
[(१) कृत+अततकृत्, (२) कृतातत+कृत्] 

 
कृतमात्रस्य अन्तं किोवत इवत कृतान्तकृत । जो जें जें केलें  आहे, घडलें  आहे, तें तें मोडतो, तो 

कृतान्तकृत म्हणावयाचा. अथात कृतान्तकृत म्हणजे ववश्वसंहािक, व्यक्तमात्र वगळून टाकणािा. पिमात्मा 
हें ववश्व घडतो घडवतो, िाखतो आवण शवेटीं तें तो मोडतो. ह्या वतन्ही वह गोष्टी तो किीत असला तिी 
ववश्वाची िचना आवण स्स्थवत ह्या अवस्था तात्कावलक आहेत, क्षवणक आहेत. वनत्य आवण सहज स्स्थवत 
म्हणजे तो पिमात्मा शान्त वशव अदै्वत म्हटला जातो. वस्तुतः त्याच्या ठाइं उत्पवत्त-स्स्थवत-लय सभंवतच 
नाहींत. हा असंभवच इथें कृतान्तकृत पदानें अवभपे्रत आहे. उत्पवत्तस्स्थवतकृत हे तात्कावलक आहेत. 
कृतान्तकृत हा शाश्वत आहे, रुव आहे. म्हणून तो महादेव. 

 
कृतान्त म्हणजे यम. त्याला जो कितो वनर्णमतो तो वह कृतान्त-कृत म्हटला जाइमल. यमाची सत्ता 

सवांवि चालते. पण ववष्ण-ुभक्तावंि, पिमेश्विाच्या भक्तावंि चालत नाहीं. पिमात्म्याचे भक्त म्हणजे 
अनात्म देहाचा संग सोडून केवळ आत्मािाम. असलेले पुरुष होत. अशा आत्मभतू पुरुषावंि कृतान्ताची 
सत्ता कशी चालणाि? जें कृत आहे त्याविच ना त्याची सत्ता चालायची? आत्मवस्तु कृत नाहीं, ती स्वयभं ू
आहे. म्हणून ती आवण तद् रूप यावंि कृतान्ताची सत्ता चालत नाहीं. हें युक्त च आहे. पण अशा या 
कृतान्ताला पिमात्मा वनर्णमतो तो का?ं वस्तुतः तो काहंींच किीत नाहीं. तो सवाधाि असल्यामुळें  तो 
कृतान्तकृत म्हटला आहे इतकें च. पाण्यावि तिंग उठतात, खेळतात आवण वनमतात. पण हें काहंीं त्या 
पाण्याचें कतृमत्व नव्हे. वायुलहिीनें हें होत असतें. तसें स्वभावतः जगदुत्पवत्तस्स्थवतलयावद घडत आहे. पण 
पिमात्मा आधािभवूम असल्यामुळें., अवधिान असल्यामुळें तो ववश्व-कता भता हता म्हटला जातो इतकें च. 
पिमात्म प्रत्यक्ष कता नाहीं, पण अवधिान म्हणनू किववता म्हटल्यास काय हिकत? कृतान्तकृत म्हणून 
पिमात्म्याचें हेंच सवमकतृम अकतृमत्व प्रकट केलें  आहे. 

 
५३८. महािराह 

 
सामान्य डुक्कि आपल्या तुण्डाग्रानें नावसकाग्रानें वचखल वचितो, भइुम उकितो. त्याच्या सुळयावि 

वचखलाचा गोळा वचकटून येतो. मातीचें ढेंकूळ वचकटून येतें. ही पृर्थवीवह एक मातीचा गोळाच आहे. आम्ही 
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त्याला भगूोल असें भव्य नावं देतों, पण आहे तो एक वचखलाचा गोळाच. हा वचखलाचा गोळा य यांत 
चौऱ्याशंी लक्ष योवन जीव-जीवाणु वळवळत आहेत, अव्यक्ताणमवाच्या तळाशीं कुठें तिी होता. त्याला 
व्यक्ताच्या पृिावि कोणीं बिें आणलें? अव्यक्ताणमवातं मुसंडी मारून “घ्राणेन पृथ व्याः पदवीं वववजघ्रन्” 
हंुगहंुगून पृर्थवीचा शोध घेऊन कोणा महासत्त्वानें वतचा ठाव काढला, आवण वतला आपल्या िदाग्रानें 
कंदुकवत उचलून व्यक्त पिृावि आणून ठेवलें? तो जो महासत्त्व पिमात्मा तोच महाविाह होय. हा 
इवतहास ववश्वोत्पत्तीच्या पुिाणातं सापंडतो, आधुवनक मानववेतहासातं तो सापंडणाि नाहीं. इवतहासाचा 
ववषय अवतच अवाचीन आहे. त्याचे स्थळ-काळ अवतच मयावदत आहेत. पुिणाचंा ववषय झालेले स्थळ-काळ 
ब्रह्माण्डव्यापी आवण कल्पकल्पान्तिगत आहेत. त्यातंील वण्यम ववषय वह तसेच गंभीि आहेत. सृवष्ट-वदक्-
काल-स्रष्टे देव, ऋवष, मनु, वदे, यज्ञ, स्वगम, निक, यक्ष, िक्ष, असुि, नाग हकिि, गंवधम, वसद्ध आवण 
पिमात्म्याचे ववववध अवताि आवण त्याच्या भक्ताचंीं चवित्रें हा सगळा ववषय अलौवकक आहे, वदव्य आहे, 
भव्य आहे, गुह्य आहे. महाविाहाचें चवित्र त्यापकैींच. आज विाहाला तुच्छ जीव समजलें  जातें. ती एक 
वशवी होऊन बसली आहे. पण ही भलू आहे. विाह हें सामान्य सत्त्व नव्हे. त्याची बुवद्ध, त्याचें बळ, त्याची 
वनभमयता, त्याचा पिाक्रम प्रशसंनीय आहे. तो प्रसंगी वाघाला आवण हसहाला वह मात देतो. त्यानंा तो भीत 
नाहीच. तो उपवनषदातं वर्णणल्याप्रमाणें ‘अवाकी अनादिः’ आहे. तो कोणाची पत्रास िाखत नाहीं. 
वहिण्याक्षासािख्या धुडाला त्यानें खेळवलें  आवण एका धडकें त लोळवलें  आवण पृर्थवीला सपत्र नवलनी प्रमाणें 
तो उचलून घेऊन आला. 

 
५३९. गोणितद 

 
गोववन्द हें पिमात्म्याचें नावं मोठें अथमपूणम आहे. गो आवण ववद् धातु याचं्यापासून तें बनलें  असून या 

दोहोंचे वजतके काहंीं अथम होतात ते सवम त्यातं समाववष्ट होतात. गो म्हणजे पृर्थवी, गाय, इस्न्द्रयें, वाणी, ज्ञान 
आवण ववद् म्हणजे जाणणें, वमळवणें इत्यावद. गो शब्द गम् धातुपासून व्युत्पावदला जातो. अथात गो म्हणजे 
गमनशील प्राणी, चिणािा प्राणी. पृर्थवी सतत पविभ्रमते, गाय वनोपवनें हहडते चिते, इंवद्रयें आपल्या 
ववषयातं वफित चित असतात, वाणी सवमत्र वावित असते, ज्ञान सवमत्र संचित असतें. त्याला अगोचि 
काहंींच नाहीं. अशा प्रकािें गोतत्त्व हें स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मति आवण अवत सूक्ष्म रूपानें सवमत्र नादंतें आहे. या 
सूक्ष्मावतसूक्ष्म आवण स्थूलावतस्थूल गो-तत्त्वाला य यानें आकळलें  आहे तो पिमात्माच गोहवद म्हणावयाचा. 
सवम ववश्व जावणवचे्या अधीन आहे. य या बाबत जाणीव नाहीं ती वस्तु आहे म्हणता ंयावयाची नाहीं. चिाचि 
सवांचें अस्स्तत्व चेतनाधीन आहे. चेतन नसेल ति अमुक एक वस्तु आहे हें कळणाि कोणाला आवण ती 
वमळवणाि तिी कोण? जी वस्तु मुळीं जाणवतच नाहीं ती वमळवली वह जाऊ शकत नाहीं. म्हणून जाणणें 
आवण वमळवणें वस्तुतः अवभिच होत. पिमात्मा हा वचद् रूप असल्यामुळें  सवम गोतत्त्व सूक्ष्मावद-स्थूलान्त 
तदधीनच आहे. तो मात्र कोणालाच आकळता ंयेत नाहीं. धिता ंयेत नाहीं. कािण तो केवळ ववषयी आहे, 
ववषय नाहीं. म्हणून इमशोपवनषद् म्हणतें “अनेजत एकं मनसो जवीयः । नैनत देवा आप्नुवन् पूवममषमत । तत’ 
धावतोऽन्यान् अत्येवत वतित । तस्स्मन् अपो मातविश्वा दधावत ॥ पिमात्मा हा असा गोहवद आहे. पृर्थवी, गाय, 
इस्न्द्रयें, वाणी, ज्ञान सवम त्याच्या अधीन आहे. ज्ञान आध्यास्त्मक, वाणी आवधदैववक आवण इस्न्द्रयावद 
आवधभौवतक होय. आवण या वतहींना त्यानें आकळलें  आहे म्हणून तो गोहवद म्हटला आहे. अथवा इस्न्द्रयें 
त्याचें रूप पाहतात, वाणी त्याचें नाम गाते, चेतना तत्प्रववष्ट होऊन, तदात्म होते म्हणून वह तो गोववन्द 
म्हटला आहे. ‘गोवभि  ववत्तः इवत गोववन्दः । ववत्त ववि ववन्द हीं वतन्ही ववद्चीं त्त्कान्त रूपें होत. ववन्द हें रूप 
आषम होय. अथवा ‘गोहव गव्य ंददावत इवत गोववन्दः’ जो गोसाि देतो तो गोहवद. भगवान् कृष्णानें पृर्थवीचें साि 
ओषवध, ओषधींचें साि, दूध, आवण त्या दुधाचें वह साि नवनीत वदलें  आहे. तसेंच वाणीचें साि वदे, त्या 
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वदेाचें साि उपवनषदें आवण त्याचंें वह साि गीता जगाला वदली आहे म्हणून तो गोहवद; लौवकक आवण 
अलौवकक दोन्ही अथांनीं तो गोववन्द आहे. 

 
५४०. सुषेि 

 
सु शोभना सेना यस्य सः सुषेणः । य याची सेना स्वकायमक्षमतेमुळें  शोवभवतं आहे तो सुषेण 

म्हणावयाचा. पिमात्म्याची सेना कोणती? संकल्प हीच पिमात्म्याची सेना म्हणावयाची. पिमात्म्याच्या 
संकल्पमात्रें हें ववश्व उदयास्त पावत असतें. असें य याचें सामर्थयम आहे तोच सुषेण. आपली यत हकवचत हावन 
न होऊं देता ं जी प्रवतपक्षाला शमवते तीच सेना सु म्हणजे उत्तम म्हटली पावहजे. अशी सेना एका 
पिमात्म्यावाचंून दुसऱ्या कोणाची दाखवता ं येइमल. इति कोणती वह सेना वकती वह समथम असली तिी 
आपली मुळींच हावन न होऊं न देणें वतला शक्य नाहीं. त्याच प्रमाणे आपल्या अंगीकृत कायांत पूणम सफळ 
होणें वह वतच्या हातचें नाहीं. कािण सवम कायाच्या कािणातं दैव हें एक असें कािण आहे, आवण इतकें  
जबिदस्त कािण आहे, कीं त्यावि कोणा वह जीवाचा जिा वह अवधकाि पोंचत नाहीं. तें खास देवाच्याच 
हातचें आहे. म्हणनू तोच एक सुषेण म्हणावयाचा. 

 
पिमात्म्याप्रमाणें पिमात्म्याचे अवताि वह सुषेणच म्हणावयाचे. पिमेश्विी सकंल्पानेंच ते पे्रवित 

असतात. त्यामुळें  वानिसेनेच्या बळावि वह त्याचंी मोहीम यशस्वी होते. वानि बलवान् नखदन्तायुध तिी 
असतात. पण वनि  बळ, नखदन्त वह अहकवचत्कि असलेले वनःशस्त्र नि त्याचं्या सेनेच्या बळावि वह त्याचंा 
सत्याग्रह यशस्वी होतो. उलट महाबलवान् शस्त्रास्त्र-सुसज्ज चतुिंग सेना समस्न्वत िावण जिासन्ध वहटलि 
टोजो सािखे वह पिास्त होतात. कािण वतथें पे्रिणा पिमात्म्याची नसते. ति अहंकािाची असते. “अहंकािं 
बलं दप ं कामं क्रोधं च सवंश्रताः । मा ं आत्म-पि-देहेषु प्रवद्वषन्तोऽभ्यसूयकाः” असे ते आसुिभावाववष्ट 
इमश्विाचा वविोध किीत असतात. पिमात्म-संकल्प-शिणता हीच सुषेणता होय. ती वजथें आहे ‘तत्र श्रीि  
ववजयो भवूतः’ आहे. ती वजथें नाहीं, तद् वविोध वजथें आहे वतथें ववनाश ठेवला आहे. 

 
५४१. कनकाङ्गदी 

 
कनकाङ्गदी म्हणजे सुवणम-केयूिवान्. सोन्याचे बाजूबदं ल्यालेला तो कनकाङ्गदी म्हणावयाचा. 

भगवान् गदी तसा कनकाङ्गदी वह आहे. तो जनादमन गदा धरून वैऱ्यानंा तजमनच किीत नाहीं, ति 
कनकाङ्गद धािण करून भक्तानंा सुखाजमन वह होतो. तो गदी होऊन अभक्तानंा दुःखकता आवण 
कनकाङ्गदी होऊन भक्तानंा सुखकता झालेला आहे. पिमात्म्याचे ववग्रह असंख्य शस्त्रास्त्रानंी तसेच असंख्य 
अलंकािानंीं नटववलेले आपण पाहतों. भगवतंाला हा अलंकािाचंा व शस्त्रास्त्राचंा इतका सोस का?ं 
भगवतंाला अलंकािाचंा सोस नाहीं वन शस्रास्राचंा वह नाहीं. पिंतु तीं दोन्ही त्याची अंगभतू आहेत. पिम 
सुंदि पिमात्म्याचीं हीं अंग-प्रत्यंगें अत्यंत आकषमक अथात नयनमनोहि आहेत. ही त्याची वदव्य शोभा, ही 
पिमाह्लादकता सूवचत किण्यासाठीं त्याचें रूप नखवशखातं अलंकृत केलें  जातें. कनकाङ्गदी हें पद 
उपलक्षणात्मक आहे. तसेंच तो सवमप्रहिणायुध वह वर्णणलेला आहे. कािण जे पिमात्म्याला मानीत नाहींत, 
त्याचा वविोध कितात, त्याच्या प्रजेला व भक्तांना छळतात, त्यानंा तो भयावह आहे. त्याची ही अभक्त-
भयावहता प्रकट किण्यासाठीं त्याच्या सवांगीं शस्रास्रें वविाजमान आहेत. अभक्तानंा त्याची दृवष्ट कालास्ग्न 
समान दाहक आवण वाणी वज्रसमान ववदािक आहे. त्याचें सवांग त्यानंा भयावह आहे. म्हणून तो पिमात्मा 
सवमप्रहिणायुध वर्णणला जातो. सवमत्र तो सवमप्रहिणायुध वर्णणला वा िेखाटला जात नाहीं. कािण तसें 
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किण्याची गिज नसते. त्याच्या हातातं एक छडी वह पुिे आवण एक मुवद्रका वह बस आहे. ती छडी वा मुवद्रका 
उपलक्षण होय. तेवढ्यानें त्याचें पिम भयावहत्व व पिमाह्लादकत्व सूवचत होतें. पिमात्मा हा केव्हा ं वह 
वनिायुध आवण वनिलंकाि वर्णणला जात नाहीं याचे िहस्य हेंच. पिमात्मा हा सदैव वनग्रहानुग्रहसमथम आहे. 
हें िहस्य तीं भषूणायुधें सूवचत कितात. 

 
५४२. गुह्य 

 
गुह्य म्हणजे अनाकलनीय िहस्यभतू वस्तु. गुह्य गोष्टी पुष्कळ असूं शकतील, पण त्या सवांत मौन हें 

पिम गुह्य समजलें  जातें. गीतेंत म्हणनूच म्हटलें  आहे “मौनं चैवास्स्म गुह्यानाम्” भगवान् म्हणतात, सवम 
गुह्यातं मी मौन आहें. इथें गुह्य पदानें तेंच गुह्यतम अवभपे्रत आहे. उपवनषदातं गोष्ट आहे. एक अन्तेवासी 
आचायाकडे गेला आवण मला ब्रह्म समजावनू सागंा म्हणाला. आचायम काहंींच बोलले नाहींत. त्यानें पनुः 
तोच प्रश्न केला. तिी ते बोलले नाहींत. त्यानें आणखी वतसऱ्यादंा तो प्रश्न ववचािला. आचायम तिी बोलले 
नाहींत. क्षणभिानें पुढें ते त्याला म्हणाले, भल्या मुला! तुला तीनतीनदा ंसावंगतलें  कीं तो आत्मा शान्त आहे, 
मौन आहे, पण तंू लक्षातंच घेत नाहींस. तें ब्रह्म शब्दानंीं सागंता ं येण्याजोगें नाहीं, खुणेनें दाखववता ं
येण्याजोगें नाहीं. मनानें हचवतता ं येण्याजोगें नाहीं. तें अवनवमचनीय, अवनदेश्य, अहचत्य आहे. त्यामुळें  तें 
पिमगुह्य म्हणावयाचें. तें गुहेंत दडलेलें  आहे. अगदीं अंतिति आहे. वतथें कोणाचाच लाग लागत नाहीं. 
म्हणून तें गुह्य म्हणावयाचें. उपवनषद् म्हणतें “यद् वाचानभ्युवदतं येन वाग् अभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्व ंवववद्ध 
नेदं यवददं उपासते ॥ यन् मनसा न मनुते येनाहुि  मनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्व ंवववद्ध नेदं यवददं उपासते ॥ जें 
जें म्हणून आपण पाहतों ऐकतों कस्ल्पतों त्याहून तें वगेळें  आहे, पाि वगेळें  आहे, अगदीं मुलखावगेळें. 
त्यामुळें  त्याला गुह्य म्हणावें लागतें. तत्सम काहंीं नाहींच पण तत्तुल्य वह नाहीं. मग त्याचें आकलन कसें 
किावें? साम्य वैषम्यानुिाधानें आपणं एखाद्या वस्तूची कल्पना किीत असतों. इथें ति साम्य नाहींच पण 
वैषम्याचा वह आश्रय घेऊन त्याची वैलक्षण्यानें कल्पना किता ंयेत नाहीं. कािण त्यातं संबंध जोडला जातो 
आवण तो गुह्य पिमात्मा ति केवलस्वरूप आहे. त्याचें वैलक्षण्य तिी कसें दाखववणें शक्य आहे? म्हणनू 
त्याला गुह्य म्हणावयाचें. 

 
५४३. गभीर 

 
“गुह्यो गभीिो गहनो गुप्तः” हें एक सूत्र आहे. सवांचें वमळून तात्पयम हें कीं तो पिमात्मा अगम्य आहे. 

“अव्यक्ता वह गवति  दुःखं देहवद् वभि  अवाप्यते” “देहवतंास अव्यक्तीं सुखें बोध घडेवच ना” गीतेच्या शब्दातं 
तेंच असें वनरूवपलें  आहे. तात्पयम जिी एक असलें  तिी तें व्यक्त किणाऱ्या पदाचं्या छटा वगेवगेळया आहेत. 
गुह्य म्हणजे गढू, अव्यक्त. गभीि म्हणजे अथागं, खोलच खोल, अतल. गहन म्हणजे वनवबड, घनदाट, 
अभेद्य. आवण गुप्त म्हणजे आवृत, योगमाया-समावृत, अन्तवित, अन्ति  वहत. 

 
नदी खोल आहे, डोह तीहून खोल आहे, सिोवि आणखीच खोल आहे, आवण समुद्र ति खोलच 

खोल आहे. पण याचं्या खोलीला इयत्ता आहे. आत्मतत्त्वाच्या खोलीला मुळीं इयत्ताच नाहीं, मापच नाहीं. 
कािण, आत्मतत्त्व हें वनि  गुण आहे, वनिाकाि आहे. आकािाला मोजमाप असतें, वनिाकािाला कुठचें? जें 
वनिाकाि, अव्यक्त, अवचन्त्य आहे त्या वनि  गुणाची अगाधता वकती वणावी! त्या अगाधतेची, गंभीितेची 
अनुभवूत ज्ञानदेव अशी गातात “जाणोवनया ंनेणपण अंगीं बाणलें  । नेणोवनया ंजाणपण सहज नेणवलें  वो माये 
॥ आत्मज्ञानाची गवत जाली वनवातं । प्रबोधतत्त्व मी पावलें  वो माये” तें आत्मतत्त्व, तो प्रबोध मुिलेल्या 
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जावणवचे्या स्वरूपाचा म्हणजे प्रगाढ वनभतृतेचा आहे. तीच गभीिता होय. वतथें जाणीव असून वतची 
खळबळ नाहीं, चळवळ नाहीं, वळवळ नाहीं. आहे केवळ वनःस्पंद वनभतृ गभीिता, प्रबोधाची सान्द्रता. या 
गंभीि पिमात्म्याचेंच वणमन नासदीय “आनीद् अवातं स्वधया तदेकम्” असें कितें. उथळ पाण्याला 
खळखळाट फाि, अशी म्हण आहे. पण आत्मतत्त्व त्याच्या अगदीं ववरुद्ध आहे. उथळ पाण्यातं तुम्ही आिपाि 
पाहंू शकता,ं पण खोल पाण्यातं कशाचाच थागं पत्ता लागत नाहीं. तसें आत्मतत्त्व अथागं आहे, गभीि आहे. 
अथात अप्रतक्यम आहे. म्हणून पिमात्मा गभीि म्हटला आहे. 

 
५४४. गहन 

 
पिमात्मा हा गहन आहे. त्यातं कुणाचाच प्रवशे होत नाहीं. सवम पदाथांत वहिा हा सवांत कवठण 

अभेद्य मानला जातो. पण त्याला वह पलूै पाडले जातात. त्याचें तोल होतें, त्याचें मोल होतें. म्हणजे या 
प्रकािें त्यातं इवंद्रयाचंा मनाचा प्रवशे झालाच. जगातं अशी कोणतीवह वस्तु आढळत नाहीं कीं जींत 
इस्न्द्रयाचंा आवण मनाचा प्रवशे होत नाहीं. प्रत्यक्ष वस्तंूत इंवद्रयाचंा प्रवशे होतो. त्याचंा शब्द स्पशम रूप िस 
गन्ध इस्न्द्रयाकंिवीं जाणला जातो. रुपया घेतला ति त्याचा खणखण वा बद्द आवाज, त्याचा गुळगुळीत वा 
खिबिीत स्पशम, त्याचा गोल आवण दन्तुि आकाि त्याच प्रमाणें त्याचा पाढुंिका िंग हें रूप, त्याची वववशष्ट 
चव म्हणजे िस आवण त्याचा तो तापवला असता ंयेणािा गन्ध श्रोत्र त्वक् नेत्र िसना आवण घ्राण या इंवद्रयानंा 
गोचि होतो. पिोक्ष वस्तूची कल्पना मन कितें. त्या कल्पनेचा आधाि वह ववषयेस्न्द्रय-संवनकषमज पूवानुभवच 
असतो. अशा प्रकािें प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष वस्तुमात्रातं प्रवशे होत असतो. पिंतु जें अव्यक्त आहे, अतीस्न्द्रय आहे, 
वाङ्मनाला अगोचि आहे, त्यातं कोणाचा प्रवशे होऊं शकेल? आत्मतत्त्व हें असें आहे. वतथें इस्न्द्रयें वाणी 
मन कोणाचीच पोंच नाही. मग त्यातं वशिकाव कुठला तें अतीस्न्द्रय असलें  तिी बवुद्धग्राह्य म्हटलें  आहे. पण 
ही बुवद्ध म्हणजे काय आहे? काय ती अन्तःकिण पंचकापैकीं एक आहे? नाहीं. ही बवुद्ध म्हणजे आत्म्याचंा 
स्वभाव होय. आत्मा बाह्य कुठल्या वह किणावंाचनू जो वनजानुभव घेत असतो ती त्याची शस्क्त इथें बुवद्ध 
समजावयाची आहे आवण ती आत्म्याहून अवभि आहे. अथात तो पिमात्मा केवळ स्वयंवदे्य आहे, स्वतिास 
अगोचि आहे. म्हणून तो गहन म्हणावयाचा. 

 
५४५. गुप्त 

 
पिमात्मा गुप्त आहे. गुप्त म्हणजे अप्रकट, अदृश्य, अवनि  वचनीय, अवचन्त्य. य याचा थागंपत्ता 

लागत नाहीं त्याला गुप्त म्हणतात. तसा पिमात्मा हा इदंतया न दाखववता ंयेणािा तत्पदवाच्य म्हणून गुप्त 
म्हणावयाचा. वस्तुतः कोणतें वह दशमक सवमनाम त्याला लागू पडत नाहीं. त्याला हा म्हणावें ति तो चा वनषेध 
होणाि. बिें तो म्हणावें ति हा चा वनषेध होणाि, आवण तो ति आहे सवमगत. पिंतु सवमगत असून वह तो 
वदसत नाहीं. कािण तो सूक्ष्म, आहे. “सूक्ष्मत्वात तद् अववजे्ञयं दूिस्थं चास्न्तके च तत” आकाशवत तें 
आत्मतत्त्व दूि आवण जवळ सवमत्र भरून आहे, पण सूक्ष्मत्वामुळें  तें वदसत नाहीं, लक्षातं येत नाहीं. अथात तें 
अलक्ष्य असल्यामुळें  त्याला गुप्त म्हटलें  जातें. पण वस्तुतः तें कशानें झाकंलें  जाणािें नव्हे. जें झाकंणाि तें 
झाकंावयाच्या वस्तूहून मोठें असतें. पण असें मोठें त्याहून दुसिें नाहींच. म्हणून त्या आत्मतत्त्वालाच बृहत 
म्हणून ब्रह्म संज्ञा वदली जातें. अथात ब्रह्म म्हणजे न झाकंलें  जाणािें अवत ववशाल, सुबहृत. पण असें हें बृहत 
इथें गुप्त म्हटलें  आहे. कािण तें कोणा अवतसूक्ष्म बदु्धीच्या प्रज्ञावतंालाच उपलब्ध होतें. ‘दृश्यते त्वग्रया 
बुध्द्या’ चममचक्षूच्या ढोबळ दृष्टीला तें वदसत नाहीं. चमम-चक्षूनें जें वदसतें. त्या इस्न्द्रयगोचि ववषयानंी आमची 
बुवद्ध पटलावृत झालेली आहे, त्यामुळें  सवमत्र गडगजं भिलेला पिमात्मा आम्हालंा वदसत नाहीं. तें पटल 
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दृवष्टवरून दूि सािलें  म्हणजे मग ते गुप्तच प्रकट होतें आवण जें आजवि प्रकट होतें तें कायमचें लोपतें. 
य याला भान झालें  तो िज्जचू्या ठाई ंसपमभ्रम पाहत नाहीं. त्याला िज्ज ूभेटते, सर्णपणी तुटते. तें सपमभय कायमचें 
वमटतें. ही वनभमयताच मुस्क्त होय. गुरुकृपेनें य याला ही दृवष्ट लाभली त्या तत्त्वाथाच्या पायाळूला मग तें 
गुप्तधन सवमत्र वदसूं लागतें व तो गातो “गुरुकृपाजंन पायो मेिे भाई । िामवबना कुछ जानत नाहीं ॥ अंति िाम 
बाहि िाम । जहा ंदेखो वहा ंिाम ही िाम । जागत िाम सोवत िाम । सपने में देखौं िाजािाम ॥” 

 
५४६. िंक्रगदा-धर 

 
िाजा िाजदण्ड कशासाठीं धािण कितो? दुष्टाचंें शासन आवण सज्जनाचंें पालन करून धमाची 

संस्थापना किण्यासाठीं. भगवान् वह तसाच या ववश्वाचें वनग्रहानुग्रहरूप िाय य किण्यासाठीं शस्त्र धािण 
किीत आहे. जो कोणी धममबाह्य वतमन किील त्याला आपल्या अवनष्ट कमाचें अवनष्ट फळ वमळाल्यावशवाय 
िहाणाि नाहीं. तसेंच जो कोणी धमानुसाि वागेल त्याला आपल्या इष्ट कमाचें इष्ट फळ वह वमळाल्यावशवाय 
िहावयाचें नाहीं. किावें तसें भिावें या न्यायाची अचकू अंमलबजावणी ईश्विी िाय यातं होत असते. त्याची 
हमी भगवान् आपल्या चक्र-गदा-धािणानें जगाला देत आहे. चक्र भक्त-संकट-मोचन, ति गदा दुष्टदमन 
आहे. सुजन-प्रवतपालन हें मुख्य आहे. दुजमन-दमन हें तदंगभतू गौण आहे. म्हणून चक्र हें भगवन् मूतीच्या 
हातातं वि ति गदा खालीं धिलेली दाखववली आहे. िाय य म्हणजे िाजकमम. तें आहे धमम-संस्थापन; 
प्रजापालन तदंगभतू होय. तसेंच ईश्विी अवताि-कायम धमम-संस्थापन आहे. आवण त्याचें अंगभतू आहे 
प्रजापालन. त्या प्रजापालनाचे दोन ववभाग म्हणजे सज्जनानुग्रह आवण दुजमनवनग्रह होत. आवण त्याचंें प्रतीक 
म्हणजे चक्र आवण गदा. आवण म्हणून भगवान् चक्रगदा-धि म्हटला आहे. मानवाची बुवद्ध अल्प. ती न्यायाचें 
काय वन अन्यायाचें काय याचा वनणमय वबनचूक करंू शकत नाहीं. पुष्कळदा ं ति न्यायाच्या नावंाखालीं 
अन्यायच होतो आवण चोि सुटून सनं्यासीच सुळीं जातो, असें आपण पाहतों. पिंतु सवमज्ञ आवण सवमशस्क्त 
पिमात्म्याच्या न्यायदानातं अशी गफलत संभवत नाहीं. म्हणून तोच िाजिाजेश्वि होय. त्याच्याच शासनातं 
आपण िहावयाचें आहे. इति कोणी िाजा आवण त्याचें शासन हविदासानंा ठाऊक नाहीं. त्याचं्या दृष्टीसमोि 
सदैव चक्रगदाधि उभा असतो. त्यामुळें  ते अगदीं वनभमय असतात. त्यानंा भगवतंाच्या हातातंील चक्र म्हणजे 
सवमतोभद्र सुदशमन वनःशकं शावंत-सुखाची शाश्वती देत असतें. खिोखि तें चक्र म्हणजे स्वस्स्तकच होय. 
त्याच्या हातातंील कौमोदकी गदा आपल्या नावंाप्रमाणें जगातंील दुजमनतेचा दुगंध दूि करून या पृर्थवीला 
आपल्या पिाक्रमानें कुमुदवत मुवदत किीत असते. भक्तानंा वतच्या दशमनानें दुष्टतेचें पाविपत्य होईल याची 
हमी वमळते आवण ते दुजमनाचं्या दुजमनतेला भीक न घालता ंआपली सज्जनता कधीं सोडीत नाहींत. 

 
५४७. िेधा 

 
“ववदधावत इवत वधेाः” अशी व्युत्पवत्त वदली जाते या पदाची, तथावप ती वनयवमत नाहीं. 

‘पृषोदिावदत्वात साधुः’ म्हणावें लागतें. “यो ब्रह्माणं ववदधावत पूव ं यो वै वदेािं प्रवहणोवत तस्मै’ असें 
उपवनषद् वचन आहे. त्याचा अथम असा कीं सृष्टीच्या प्रािंभीं देवानें सृवष्टकता प्रजापवत वनर्णमला आवण त्याला 
सृवष्टज्ञान-रूप वदे वह वदले. कोणता व्यापाि किायचा झाला म्हणजे आधीं व्यापािी लागतो व त्याच्या जवळ 
व्यापािासाठीं भाडंवल वह लागतें. हीं दोन्ही जुळलीं म्हणजे मग व्यापाि होतो. त्याप्रमाणें देवानें आधी स्रष्टा 
ब्रह्मदेव पैदा केला आवण त्याला स्वकायोपयोगी ज्ञानरूप भाडंवल पुिववलें  आवण सावंगतलें  कीं कि आता ं
आपलें  सृवष्टकमम. हें सगळें ववधान किणािा जो पिमात्मा तोच इथें वधेा पदानें अवभपे्रत आहे. वधेा पदानें 
ब्रह्मदेवाचावह उल्लखे केला जातो, पण तो अवाचीन आहे, गौण आहे. ब्रह्मदेवावद हे स्वतन्त्र नाहींत. ते 
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वनयुक्त आहेत आवण ‘स्वतन्त्रः कता’ अशी कत्याची व्याख्या असल्यामुळें  वधेाः म्हणजे ववश्वकता या पदानें 
पिमात्माच अवभपे्रत आहे हें उघड आहे. ववश  म्हणजे माणसें, जीव आवण त्यानंीं युक्त तें ववश्व म्हणावयाचें. 
असें हें जीववनकाय ववश्व जो कितो तो ववश्वकमा होय, वधेा होय. पिमात्म्याची ही ववश्ववनर्णमवत कशी होते? 
“एकोऽहं बहुः स्याम् प्रजायेय” असा संकल्प जीवाच्या ठाईं आधीं उठतो. हाच ब्रह्मदेव होय. तो मग 
जीवधानी कुलायरूप सृवष्ट कितो, आवण वतथें प्रजा वाढवीत जातो. प्रत्येक जीवाच्या ठाईं आढळणािी ही 
जी स्वाभाववक पे्रिणा तीच खिोखि सृवष्टकत्री आहे. तीच वधेा या पदवीस पात्र आहे. ती पे्रिणा ईश्विी 
असल्यामुळें  वतचें कायम जें हें ववश्व तें वह ईश्विी आहे आवण म्हणून शाश्वत आहे. 

 
५४८. स्िाङ्ग 

 
स्वयमेव कायमस्य किणे अङं्ग सहकावि अस्य इवत स्वाङ्गः । शकंिाचायम अशी व्युत्पवत्त देतात या 

पदाची. ईश्विानें हें जग वनर्णमलें  तेव्हा ंतें वनर्णमतानंा त्यानें कोणते हात पाय वापिले? जी जी म्हणनू सावयव 
वस्तु आहे ती नाश पावते असें आपण जगातं पाहतों. सागं वा सावयव शिीिालाच “जायते अस्स्त वधमते 
ववपविणमते अपक्षीयते वम्रयते” हे षङ्भाव लागू होतात. मग तें शिीि ‘अणोिणीयान्’ असो कीं ‘महतो 
महीयान्’ असो. तें नाश हें पावणािच. पिंतु वजथे आकाि नाहीं, छाया नाहीं, अणु नाहीं, भाि नाहीं, गुण 
नाहीं त्या वनगुमण आत्मतत्त्वाला षङ्भाव नाहींत, अथात नाश वह नाहीं. तें पिमात्मतत्त्वच इथें स्वाङ्ग म्हटलें  
आहे. त्याला वगेळें  अंग नाहीं. सवम वस्तंूत अंगंवगभाव असतो. पिंतु पिमात्मावस्तंूत तसा नाहीं. तें 
केवलस्वरूप आहे. त्याच्या ठाईं जें अंगी तेंच अंग म्हणावें लागतें. म्हणून तें स्वाङ्ग म्हटलें  आहे. स्वः आत्मा 
एव अङं्ग शिीिं यस्य सः स्वाङं्ग चंदनवत । स्वङ्ग वनिाळें, स्वाङ्ग वनिाळें. य याचीं सवम अंगोपागंें सुंदि आहेत 
अव्यंग आहेत, तें स्वङ्ग म्हणावयाचें. पिंतु स्वङ्ग झालें  तिी तें षड्भाव-िवहत नव्हेच. पिंतु स्वाङ्ग हें षड्भाव-
मुक्त आहे आवण म्हणनू खिेपणानें तेंच स्वङ्ग होय. जें जिदङ्ग वा गलदङ्ग आहे तें स्वङ्ग कसें म्हणावें? जें 
नाशवतं आहे त्याला सुंदि म्हणता ं येत नाहीं. सुळावि चाललेल्याला धन जन यौवन काय सुख देणाि? 
काय गोड वाटणाि? महमूद गजनवीनें हहदुस्थानातं अनेक स्वाऱ्या केल्या आवण अपाि लूट केली. सोनें रुपें 
वहिें माणकें  यानंीं कोठाि भरून ठेवलें . पण मितानंा वबचािा त्याचं्याकडे पहात ही अगवणत संपवत्त 
आपल्याला सोडून जावें लागत आहे म्हणून ढळढळा ं िडत मेला. त्याच्या बिोबि एक फुटकी कवडी वह 
गेली नाहीं. त्याचा खवजना वह गेला नाहीं हकवा जनानखाना वह गेला नाहीं. जीवाबिोबि त्यानें आचिलेल्या 
धमाहून वगेळें  दुसिें काहंीं एक जात नाहीं. सगळें इथेंच सोडून जावें लागतें. धन, पशु, भाया, जन, देह. 
म्हटलेंच आहे “धनावन भमूौ, पशवि गोि,े भाया गृहद्वावि, जनः श्मशाने । देहश  वचताया,ं पिलोक-माग े
कमानुगो गच्छवत जी एकः ॥” आवण म्हणनू सन्त एक धममच धरून िाहतात आवण देह-गेहस्नेह सोडून 
देतात. त्याचं्या समोि सदैव स्वाङ्ग पिमात्मा उभा असतो आवण त्यावरून ते आपलीं सवम अंगोपागंें म्हणजे 
देह आवण देहानुगत सवम भोग ओवाळून टाकतात. केवल तत्पिायण होऊन िाहतात. “वकमीहः हककायः स 
खलु वकमुपायस् वत्रभवुनं वकमाधािो धाता सजृवत?” असा प्रश्न. त्याचें उत्ति ‘स्वाङ्गः लुतावत’. त्यानें हें सवम 
स्वतःच वनर्णमलें . त्याला बाह्य हात पाय उपाय वा उपादान काहंीं लागत नाहीं. आपल्या अहचत्य सामर्थयानें 
हें जग तो स्वतःच वनर्णमतो म्हणून तो स्वाङ्ग. 

 
५४९. अणजत 

 
जो कोणीं वह कधीं वह हजकला नाहीं तो अवजत होय. पिमात्मा हा एकमेवावद्वतीय असल्यामुळें 

त्याला कोण वन काय हजकणाि? त्यामुळें  तो अवजत म्हटला आहें. त्याचे सगुण साकाि ईश्विी अवताि जिी 
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घेतले तिी ते वह अवजतच. त्या अवतािानंा वह कोणी कधीं हजकंू शकला नाहींच. आपल्या प्रवतपक्षावि त्यानें 
सदैव मातच केली आहे. ईश्विी अवताि कोणत्या वह का रूपातं असे ना, त्याचा शब्द कधीं व्यथम जावयाचा 
नाहीं. वस्तुतः हीच अवतािाची ओळखण आहे. ज्ञानदेवानें ठीक च म्हटलें  आहे : “तयावस ओळखावया हेंवच 
खूण । जें जगें नमस्काविजे तयाची आण” ईश्विी सामर्थयम आवण प्रभाव अहचत्य आहे. त्या ववरुद्ध जें काहंीं 
उठेल तें पडलेंच म्हणून समजा. िाम आवण कृष्ण या अवतािानंीं वानिा ं आवण गुिाख्याकंडून अद् भतु 
पिाक्रम किववला. त्या वानिाचंी वन गुिाख्याचंी काय बवुद्ध, काय शस्क्त? पिंतु वतथें भगवतंाचें अवधिान 
होतें. “यावत हीन मवत हीन, कमम हीन” पण भगवच्छक्त्यनुगृहीत असल्यामुळें  त्या क्षदु्र निावानिानंी अचाट 
शक्तीच्या िाक्षसानंा पछाडलें . य यानंीं जगाला त्रावह भगवन् करून सोडलें  होतें त्या दैत्य-दानवानंा असुि-
िाक्षसानंा त्यानंीं नेस्तनाबूद केलें . असें य याच्या सेवकाचंें सामर्थयम त्या स्वामीच्या सामर्थयाची कल्पनाच 
केलेली बिी. तो पिमात्मा ति अवजत आहेच आहे, पण त्याचे दास वह अवजत आहेत. त्याचं्यावि जग कधीं 
वह ववजय वमळवू ं शकलें  नाहीं. म्हणूनच गाधंीजी म्हणत, सत्याग्रहाला पिाजय ठाऊक नाहीं. तें सदैव 
ववजयी तत्त्व आहे. सत्याग्रहाचा आधाि तें अवजत आत्मतत्त्व आहे. इति कोणतें वह अनात्मबल त्याचा 
आधाि नाहीं. सत्याग्रही आत्मवनि असल्यामुळें  त्यावि जगातंील कोणत्या वह बळाची मात्रा चालत नाहीं. 
प्रह लादावद सत्याग्रहींनीं हें वािंवाि दाखवनू वदलें  आहे. हविदासाचंी आत्मवनिा अवजत आहेच, तशी हिीची 
इच्छा वह अवजत आहे. इथें अवजत पदानें त्या हिीच्या इच्छेनें सवावतशावयत्व प्रकट केलें  आहे. वजत असा 
पाठ घेतल्यास वजत म्हणजे स्वभक्त-वजत म्हणावयाचें. बळीनें त्याला आपला द्वािपाळ बनववलें  नाहीं 
काय? 

 
५५०. कृष्ि 

 
आिंभीं सातव्या श्लोकातं कृष्ण पद येऊन गेलें  आहे. हें इथें एकोन् साठाव्या श्लोकातं पुनः आलें  

आहे. ववष्णुसहस्रातंील नामें व्यस्क्तवाचक नाहींत, गुणवाचक आहेत. त्यामुळें  एक कृष्ण म्हणजे भगवान् 
गोपाळकृष्ण आवण दुसिा कृष्ण म्हणजे दै्वपायन व्यास असा अथम लावनू व्यवस्था किता ंआली तिी तींत 
गुणवाचकत्व प्रकटत नाहीं. म्हणून कृष धातूला कतमवि आवण कममवण न प्रत्यय लागनू कृष्ण म्हणजे कषमण 
किणािा आवण कृष्ण म्हणजे कर्णषला गेलेला असे अथम लावता ंयेतील. 

 
पिमात्मा हा आपल्या अवचन्त्य गुणगौिवानें ववश्वाला आकषूमन िावहला आहे. प्रत्येक जीवाच्या ठाई ं

आत्मरूपानें िाहून तो त्याचें पिमपे्रमास्पद झाला आहे. त्यामुळें  तो सहजच कृष्ण म्हटला गेला. 
 
ह्या पिमात्म्याचे अवताि वह असेच आकषमक झाले आहेत. पिंतु त्यातं देवकीपतु्र भगवान् कृष्ण 

ववशषेतः कृष्ण म्हणजे आकषमक झाला आहे. त्यानें आपल्या नाम-रूप-गुण-कमांनीं मोहून टाकलें  होतें. 
त्याच्या मुिलीच्या मधुि िवानें गाई गुिें वृक्ष लता जल व जलचिें वह मुग्ध होऊन स्तब्ध होत. त्याच्या 
बोबड्या बोलानंीं आईबाप, मुिलीच्या बोलानंी संवगडी आवण गीतेच्या बोलानंी सािें ववश्व मुग्ध झालेलें  
आहे. त्याचें शशैव कौमाि तारुण्य व प्रौढत्व सवमच आकषमक आहे म्हणून तो कृष्ण आकषमक आहे तसा 
आकृष्ट वह तोच आहे. पिमात्म्याच्या ठाईं त्याला पिम पे्रमास्पद वनजात्मा जाणनू आकृष्ट होणािा प्रत्येक 
जीवच कृष्ण आहे. पिंतु व्यासासािखे पिमात्म्याचें अवचन्त्य माहात्म्य ओळखून “तद् बुद्धयस् तदात्मानास् 
तन् वनिास् तत पिायणाः” होणािे भगवद्भक्त हे ववशषेतः कृष्ण म्हणावयाचे. द्रौपदी अजुमन आवण व्यास हे 
आतम सखा आवण ज्ञानी भक्त कृष्ण पदवीस पात्र झाले होते. इथें कृष्ण पदानें शकंिाचायांनीं व्यास घेतले 
आहेत आवण तें योग्यच आहे. “मुनीनामप्यहं व्यासः” म्हणून व्यासाचंें भगवद् ववभवूतत्व प्रवसद्धच आहे. व्यस्क्त 
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ही वस्तुतः अव्यक्ताचाच प्रकाश आहे. त्यामुळें  पविणामतः व्यस्क्तवाचकें  वह गुणवाचकें च ठितात—कणम 
म्हणजे सदायम, व्यास म्हणजे ज्ञान, तद् वत. 

 
५५१. दृढ 

 
पिमात्मा हा सदैव स्वरूपस्स्थत असल्यामुळे तो दृढ म्हटला आहे. “जें आपलुें  साचें, तें कल्पान्तीं 

वह न वचे” म्हणून त्यालाच धरून जो िाहतो तो दृढ िाहतो, भक्कम िाहतो. उलट जें आपलें  स्वरूप नाहीं, 
स्वभाव नाहीं, स्वधमम नाहीं त्याचा जो आश्रय कितो तो अनात्मवश गौिव-च्युत होऊन भटकत भटकत 
िाहतो. म्हणून सवम वदे आवण संत म्हणतात : 

 
“सुनु मन मूढ वसखावन मेिो । हविपद-ववमुख लह्यो न काहु सुख, सठ यह समुझ सबेिो ।” बाबा िे, 

स्वधममवनि वतूमन स्वभावानुसंधानानें स्वरूप-स्स्थत हो. अन्यथा तुला कुठें वह सुखववश्राम लाभणाि नाहीं, 
तुला सवमत्र भ्रमत िहावें लागेल. ‘नक्रः स्वस्थानमासंाद्य गजेन्द्रमवप कषमवत’ मगि आपल्या मयादेंत िाहून 
मयादावतक्रम किणाऱ्या गजेंद्राला देखील खेंचून नेतो. तद् वत स्व-स्थ पुरुष अनाक्रान्त िाहून जगाला जेि 
करंू शकतो. पिमात्म्याहून अवधक स्व-स्थ दुसिा कोण असंू शकेल? म्हणून पिमात्मा हा दृढ म्हटला आहे. 
त्यावि कोणाचीच काहंीं मात्रा चालत नाहीं. उलट त्याची मात्र सत्ता सवांवि चालते. पिमात्म-कें द्र 
जगच् चक्राला स्वतः अववचल िाहून, दृढ िाहून, घुमवीत आहे. जे या दृढ कें द्राला धरून िाहतात ते 
सुटतात. जे त्याच्यापासून भटकतात ते भिडले जातात. समथम म्हणतात, ‘जो चचंला भजेल । तो सहजवच 
चळेल । जो वनिला भजेल । तो वनिल वच ॥’ गीतेचा सदेंश आवण आदेश हाच आहे “सवमधमान् पवित्यय य 
मा ंएकं शिणं व्रज । अहं त्वा सवमपापेभ्यो मोक्षवयष्यावम मा शुचः” जो दृढ पिमात्म्याची उपासना किील तो 
दृढ होईल. त्यावि जगाच्या गतागताचा काहंीं एक पविणाम व्हावयाचा नाहीं. “जगें येवोत जावोत ते अभगं 
जसे तसे.” 

 
५५२. सुंकषथि )अच्युत) 

 
कल्पािंभी युगपत ववश्वतः ववश्वसृवष्ट होते, ति कल्पातंीं युगपत ववश्वतः ववश्वसंहाि होतो. त्या 

संहािकायाचा कता तो सकंषमण म्हणावयाचा. आपण सूयोदयाला पाहतों युगपत ववश्व धवलंू लागतें आवण 
प्रकटतें. सूयास्ताला तेंच अधंाितें आवण लोप पावतें. लोप पावतें म्हणजे नाहींसें होतें. पण नाहींसें होणें 
म्हणजे नष्ट होणें नव्हे, ति अगोचि होणें. य याचें मूळ शाश्वत आहे तें वनःशषे नाहींसें कसें होणाि? या 
ववश्वाचें मूळ तें शाश्वत ब्रह्म आहे. तें कल्पािंभी आपल्या अजस्र शक्तीनें हा ववश्व-ववस्ताि कितें. आवण तेंच 
कल्पान्तीं त्याचा समाहाि कितें. हें समाहाि-कममच त्याला संकषमण-पदवीस पात्र ठिवतें. कालानुसाि 
मूलगत अवचन्त्य शस्क्त उत्स्फूतम होऊन िसोत्कषमवशात पत्र-पुष्प-फलावद ववववध सृवष्ट किते आवण 
यथाकाल तीच समाहृत होऊन िसापकषमवशात सवम पत्र पुष्प फल संभाि ववसृष्ट करून भवूमगत होऊन 
मूलस्स्थत होऊन िाहते. या ववश्ववल्लिीचा वह असाच प्रकाि वनिंति चालू आहे. पिमात्म्याची कालशस्क्त 
वजच्यामुळें  हें सृवष्टस्स्थवतसहंािचक्र अखंड पविवतममान आहे,. वतच्या एका आववि  भावाचें, संहािक 
आववि  भावाचें नावं आहे संकषमण. या संकषमणालाच शषे आवण अनन्त अशीं नावें वदलीं आहेत. सृष्टीचा सहंाि 
झाल्यानंति वह तो अववशष्ट िाहतो म्हणनू शषे. आवण सबधं सृष्टीचा अतं झाला तिी त्याचा होत नाहीं म्हणनू 
तोच अनन्त. कल्पान्तीं होणाऱ्या संहािाहून वगेळा प्रवतक्षणीं होणािा जो संहाि तो वह संकषमण-शक्तीनेंच 
होत असतो. पिंतु तो एकसमयावच्छेदेंकरून होणाऱ्या सृवष्टस्स्थवतसंहािरूप ववश्वाचा एक अंश असल्यामुळें 



 

अनुक्रमणिका 

लक्षातं येत नाहीं. तो अलक्ष्यगवत आहे. वशवाय त्याचें स्वरूप अतक्यम आहे. नदीच्या प्रवाहानें एकीकडे भ ू
भधूि खचत असतात ति त्याच वळेेला दुसिींकडे ते िचत असतात. ही वक्रया सुसूक्ष्म असल्यामुळें  आमच्या 
लक्षातं येत नाहीं आवण वतला सृवष्ट म्हणावें वा संहाि म्हणावें हें ठित नाहीं वस्तुतः ही एक स्स्थवत च आहे 
“गवतरूप स्स्थवत” आवण जी गवतरूप आहे वतला स्स्थवत म्हणणें तुम्हालंा ववसंगत वाटत असेल ति म्हणा 
“स्स्थवतरूप गवत.” कािण गतीनें तत्त्व-संख्येंत वा मात्रेंत काहंींच फिक पडत नाहीं. आवण वजथें फिक होत 
नाहीं त्यालाच ति स्स्थवत म्हणतात ना? 

 
५५२. )सुंकषथि) अच्युत 

 
अच्युत म्हणजे आपल्या स्वत्वापासून न ढळणािा. पिमात्मा हा सदैव स्वरूपीं प्रवतवित असल्यामुळें 

तो अच्युत म्हटला आहे. हें पद पूवीच दोन वळेा ंयेऊन गेलें  आहे. पिमात्म्याची ही अच्युतता सहज आहे. 
त्याला अनात्मधमम स्पशू ं शकत नसल्यामुळें  तो अच्युत आहे, सवमगत असल्यामुळें  तो अच्युत आहे, 
सवमशस्क्तमान् असल्यामुळें  तो अच्युत आहे. या सहज अच्युताचेंच स्मिण करून साधकानें वह ती अच्युतता 
आपल्या अगंीं बाणवली पावहजे. पिमाथमतः आपण अच्युतच आहोंत. आवण वदसणािे सवम ववकाि अनात्मधमम 
आहेत हें ओळखून इष्टावनष्ट प्रसंगीं हषामषमिवहत िावहलें  पावहजे. आवण क्ववचत वचत्तातं क्षोभ झाला तिी तो 
इस्न्द्रयद्वािा वाणीद्वािा प्रकट होणािा नाहीं, याची खबिदािी घेतली पावहजे. या लक्ष्मण-िेखेचें उल्लंघन 
होणाि नाहीं याचा वनधाि असला पावहजे, वनग्रह असला पावहजे, अथात बदु्धींत आत्मा हा अच्युत आहे, 
वनि  ववकाि आहे हें तत्त्वतः जे्ञयदशमन झालेलें  असलें  पावहजे, हा बोध ठसलेला असला पावहजे. ही मूळ वस्तु 
आहे.त्यानंति वचत्तातं अक्षोभ्य शास्न्त नादंली पावहजे. वचत्त आवण वाणी केव्हावंह ववकािवश होता ंकामा नये, 
उत्तप्त होता ंकामा नये. वचत्तातं िागभयक्रोध याचें तिंग उठता ंकामा नयेत. ही वचत्तिक्षाच मुख्य कतमव्य 
आहे. तथावप तें वततकें सें सोपें नाहीं. तें ईश्विी कृपेच्या अधीन आहे. म्हणून च गीतेंत म्हटलें  आहे 
“शाक्नोतीहैव यः सोढंु प्राक् शिीिववमोक्षणात । कामक्रोधोद् भव वगें स युक्तः स सुखी निः” वचत्तातं 
ववकािाचें सूक्ष्म तिंग उठले तिी ते वाणींत आवण कृतींत उमटंू न देता ं वजिववणें ही युस्क्त तिी साधकानें 
मिणापूवीं साधून घ्यावी. ही धमममयादा आहे. हें व्यवहािाचें सूत्र आहे. ही मयादा, हें सूत्र य यानें साभंाळलें  
आहे त्यानें आपलें  आद्य कतमव्य पाि पाडलें . या इस्न्द्रय- संयमाच्या पायावि मनःशातंीचें मंवदि आवण त्यावि 
आत्मज्ञानाचा कळस चढावयाचा आहे. गीतेनें जें आध्यास्त्मक जीवनाचे महामंवदि िवचलें  आहे, िेखाटलें  
आहे तें हें असें आहे. त्यातं जी पिमात्म-देवता वविाजमान आहे ती अच्युत आहे. संध्येंत केशव नािायण 
अशी नाममाला आली आहे. पण तत्त्वज्ञ शकंिाचायम “अच्युतं केशव ं िामनािायणम्” असें गातात. त्यानंीं 
अच्युताला अग्रस्थान वदलें  आहे. त्याची अग्रपूजा केली आहे. स्तोत्रकाि-शकंिाचायांच्या समोि केशव 
नािायण हीं संध्येतलीं नामें उघडच आहेत. पण त्यातं त्यानंी आिंभीं अच्युताला ठेवनू वदलें  आहे. हिीच्या 
आधीं त्याचंा हा ॐ आहे. ‘हविः ॐ’ मध्यें ॐ च्या आधीं हवि उच्चाविला आहे. शकंिाचायम ‘ॐ हविः’ म्हणत 
आहेत. ॐ म्हणजे वनि  गुण पिब्रह्म. हवि म्हणजे सगुण पिमात्मा. 

 
५५३. िरुि 

 
वृणोवत व्याप्नोवत सवमम् इवत वरुणः । पिमात्मा हा जगत-कािण असल्यामुळें  कािणात्मना तो हें सवम 

कायात्मक ववश्व व्यापून आहे आवण कािण हें कायमरूपाहून स्वतंत्र वह िाहत असल्यामुळें  तें कायाला नुसतें 
व्यापूनच नाहीं ति वढूेन वह आहे. म्हणजे कायावतविक्त वह आहे. म्हणजे पिमात्मा या ववश्वाला आंतून आवण 
बाहेरून व्यापून आहे. ईशावास्यातं आलेंच आहे—तद् अन्ति  अस्य सवमस्य तद् उ सवमस्यास्य बाह्यतः ।” 



 

अनुक्रमणिका 

पुरुषसूक्तानें ही म्हटलेंच आहे— “एतावान् अस्य मवहमा अतो य यायांि पूरुषः” हें दृश्य कायमरूप जगद् ब्रह्म 
म्हणजे त्या कािणात्मक पिमात्म्याचा मवहमा होय. पण तो कािणरूप पिमात्मा ह्या मवहम्याहून मोठा आहे. 
खूप खूप मोठा आहे. “पादो ऽस्य ववश्वा भतूावन, त्रापाद् अस्यामृतं वदवव” हा दृश्य मवहमा पादमात्र आहे. 
त्याचा अवधकति भाग ति अदृश्य आहे, स्वगांत आहे. हा सगळा व्यक्ताव्यक्त-मवहमा वरुण पद प्रकट 
कितें. 

 
“वरुणो यादसा ंअहम्” म्हणून जी भगवतंाची जलचि ववभवूत प्रवसद्ध आहे ती येथील वरुण पदाहून 

वगेळी म्हटली पावहजे. येथील वरुण पद पिमात्मवाचक आहे, तद् ववभवूतवाचक नाहीं. तथावप जल म्हणजे 
अव्यक्त आवण तद् गत म्हणनू जलचि वरुण अशी कल्पना केल्यास ववभवूत आवण ववभवूतमान् दोन्ही एक न 
म्हटले तिी अवभि झाले. वैवदक शब्द आध्यास्त्मक स्वरूपाचे, पौिावणक आख्यावयका आवधदैववक 
स्वरूपाच्या आवण ऐवतहावसक घटना आवधभौवतक स्वरूपाच्या होत आवण वतन्ही एकमेकाचंा वनषेध वा 
वविोध न किता ंबटमोगऱ्याच्या अनेक दली फुलाप्रमाणें एकत्र नादंत असतात. आम्ही हातातं पाणी घेऊन 
जेव्हा ंएखादा संकल्प सोडतों तेव्हा ंत्या जलगत वरुण देवतेच्या त्या अव्यक्त सवमगत अक्षि पिमात्म्याच्या 
साक्षीनें तो संकल्प सोडत असतो. आमच्या हातातं ति साधें भौवतक पाणी असतें. पिंतु तें पाशहस्त वरुण 
देवतेचें, त्या सवमव्यापक पिमात्म-सते्तचें म्हणजेच वरुणाचें प्रतीक असतें आवण त्याच्या साक्षीनें आमचा 
संकल्प आवण धममकमम होत असतात. तो सवमगत सवमसाक्षी पिमात्मा आमचें मनोगत, वचन आवण कमम पहात 
आहे. त्याला आम्ही फसवू ं शकत नाहीं. म्हणून त्याच्या साक्षीनें जें करंू तें सत्यच करंू. त्यातं कपट 
असणाि नाहीं. असा हातीं जल घेण्याचा अथम. 

 
५५४. िारुि )िारुि िृक्ष) 

 
या श्लोकातंील पूवाधांत आलेलीं “संकषमणो ऽच्युतः” हीं दोन पदें शकंिाचायांनी सववशषेण एक 

नाम मावनलें  आहे. पिंतु मी तीं दोन पदेंच घेणें योग्य समजतों. कािण अच्युत हें सकंषमणाचें ववशषे मानण्यातं 
काहंीं सवचत्य नाहीं. उलट उत्तिाधांतील वारुणो वृक्षः हीं पदें जीं शकंिाचायांनी दोन वगेळीं घेतलीं आहेत 
तींच सववशषेण एक नाम मानायला पावहजेत. कािण वारुण म्हणून कोणी खास प्रवसद्ध नाहीं आवण 
पिमात्म्याला केवळ वृक्ष म्हणण्यातं वह स्वािस्य नाहीं. पण ‘वारुणो वृक्षः’ म्हणण्यातं सवचत्य आहे. पिमात्मा 
हा वरुण म्हटला आहे. वरुण म्हणजे सवमव्यापी अव्यक्त पुरुष. त्याचा वशंववस्ताि म्हणजे हें 
अनन्तकोवटब्रह्माण्ड होय. तोच वारुण वृक्ष. बीज आवण वृक्ष दोन्ही एकरूपच होत. तद् वद् वरुण आवण 
वारुण वृक्ष एक पिमात्माच होय. एक बीजरूप दुसिा वृक्षरूप. एक भवूमगत अव्यक्त, ति दुसिा ववश्वव्यापी 
व्यक्त. हें व्यक्ताव्यक्त समस्त ववश्व पिमात्मस्वरूप आहे हें ‘वरुणो वारुणो वृक्षः’ या दोन पदाचंें तात्पयम 
होय. 

 
वरुणस्य अपत्यं पुमान् वारुणः “ववसिो ऽ वत्रि  वा” अशी वारुणाची व्युत्पवत्त आवण अथम वदला जातो 

आवण वारुण असें स्वतंत्र पद घ्यायचें ति असा अथम किणें भाग आहे. लोकातं वारुणी जशी प्रवसद्ध आहे 
तसा वारुण नाहीं. पण लोकातं नसला तिी तो वदेातं प्रवसद्ध आहे. ऋग् वदेातं ववसि-दृष्ट वरुण देवतेचीं 
चाि दोन सूक्तेंच नाहींत, मडलचें मंडल आलें  आहे. त्यामुळें  वारुण म्हणज ववसि हा अथम योग्यच आहे. हा 
वपतृपतु्ररूप िक्तवशं कीं गुरुवशष्यरूप ववद्या-वशं म्हणावा?. इथें तो उभयरूप वदसतो. 
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ववसि ववद्या आवण ववनय यानंीं संपि अशा ब्राह्मण्याचा म्हणजे ज्ञानववज्ञान-संपि पिमोच्च 
व्यस्क्तत्वाचा आदशम आहे. त्याचंें दशमन आवण दैवी गुणसपंद् यानंीं वदे-पुिाणें भरून गेलीं आहेत. उघडच 
असें जीवन प्रातःस्मिणीय झालें . देवाचें प्रवतनाम झालें , प्रवतमान झालें . 

 
५५५. िृक्ष 

 
प्रत्येक भतू जि त्या पिमात्म्याचाच आववि  भाव आहे ति वृक्ष वह त्याचेंच नावं आहे, यातं काय 

नवल? “केषु केषु च भावषुे. वचन्त्योऽवस भगवन् मया” या प्रश्नाचें उत्ति देतानंा भगवान् आपल्या 
आत्मववभवूत सागंतात त्यातं “अश्वत्थः सवमवृक्षाणाम्” म्हणून वृक्ष-ववभवूत वह आली आहे. पण वतथें अश्वत्थ 
ही ववभवूत आहे, वृक्ष नव्हे. वृक्ष ही साधी ववभवूत म्हणावयाची. इथे वृक्ष हीच ववभवूत आहे. प्रत्येक वृक्ष भगवद्-
ववभवूत च आहे. लहान मोठा कोणता वह वृक्ष वनिथमक नाहीं. तो सवांगानें उपयोगी आहे म्हणजे अत्यन्त 
उपयोगी आहे. तो छाया पत्र पुष्प फल देतो. इन्धन देतो. अि आवण सषधी देतो. वस्र देतो, घि देतो. आवण 
केवळ वद्वपादानंाच नव्हे ति चतुष्पादानंा वह. केवळ भचूिानंाच नव्हे ति खेचिानंावह आवण जलचिानंा सुद्धा.ं 
खिोखि चिाचि सवमच जीवाचंा तो उपजीव्य आहे. पिाथम जीवनाचा तो आदशमच आहे. जीवाची आदे्यवष्ट 
आवण अन्त्येवष्ट त्याच्याच सवमधानंीं होते. त्याचा जीवनयज्ञ वह त्याच्याच आहुतींनीं संपि होत असतो. 
प्राण्याचं्या दुधावि आवण मासंावि वह जीव जगत असतो. पण तें दूध आवण तें मासं वह तृण-वीरुध आवण वृक्ष 
वनस्पवत पचवनूच तयाि झालेलें  असतें. मासे शवैाल जातीय तृणवनस्पवत खाऊन पुष्ट होतात. 
अजहविणावदक वह तृणावदकावंिच पुष्ट होतात. आवण अशा शाकाहािी प्राण्याचंेंच मासं मासंाहािी प्राण्यानंा 
लागतें. मासंाहािी प्राण्याचंें मासं कोणी पसंत किीत नाहींत. म्हणजे मूलतः सवांचें उपजीव्य 
वनस्पवतजगतच आहे. आवण याच दृष्टीनें शाकाहाि हाच आहाि आहे. वृक्षाचें ववभवूतत्व यातंच आहे. असा 
हा वृक्ष वृि  धातूवरून व्युत्पावदला जातो. आवण वृक्ष म्हणजे छेद्य असा अथम केला जातो. पण खिोखि वृक्ष 
उच्छेद्य नसून संवधमनीय आहे. संगोपनीय आहे. वृक्षाचंा नाश म्हणजे आपल्या वमत्राचंा नाश होय. वृक्षानंा मी 
आपले वहिव े वमत्र म्हणतों. ते शाश्वत संपत्तीचे स्वामी आहेत, श्रीपवत आहेत. श्री म्हणजे शोभा आवण श्री 
म्हणजे संपवत्त या दोन्ही अथांनीं तें श्रीपवत होत. 

 
५५६. पुष्कराक्ष 

 
पुष्किाक्ष पद पूवीं पाचंव्या श्लोकातं एकदा ंयेऊन गेलें  आहे. इथें एकोणसाठाव्या श्लोकातं तें पनु्हा ं

आलें  आहे. ‘पुष्किाक्षो महास्वनः’ आवण ‘पुष्किाक्षो महामनाः’ दोहोंत पुष्कळच साम्य आहे. ववशषेतः ध्ववन-
साम्य. शब्द (म्हणजे ध्ववन) आवण अथम यातं अक्षि तत्त्व ध्ववनच आहे आवण अथम ति बदलत जातो. 
देशकालवनवमत्त-भेदानें त्याचे अथम बदलत जातात. ससं्कृतातं अश्व म्हणजे घोडा. तोच इंग्रजींत ॲस 
म्हणजे गाढव होतो. केवढा झाला हा अथम-भेद! पण शब्द तोच. तोच हा शब्द अशी प्रतीवत त्याचं्या 
अक्षिावरून होते. भवभवूत िाममुखानें म्हणतो— 

 
पुरा यि स्रोतः पुलुनमनधुना ति सणरताुं 
णिपयासुं यातो घनणिरलभािः णक्षणतरुहाम्  
बहोर  दृष्टुं कालात् अपरणमिमतये िनणमदुं 
णनिासः शैलानाुं तणददणमणत बुचद्ध द्रढयणत ॥ 
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डोंगि स्थायी आहेत, नद्याचें प्रवाह व वनें अस्थायी. तसें अक्षि स्थायी आहे, अथम अस्थायी आहे. 
म्हणून वनत्यावनत्यवववकेी वनत्याचें विण करून अवनत्याववषयीं ववतृष्ण होतात. 

 
पण ह्या प्रकािें ति पदाचंी पनुिावृवत्त होते! खिें आहे. पण पुनिाववृत्त हा गं्रथाचा दोषच नाहीं गुण वह 

आहे. तात्पयम-वनणमयाचें तें एक हलग म्हणजे गमक आहे. आवण गं्रथकािाचें हृद् गत समजण्याला तें उपयोगी 
आहे. 

 
पुनरुक्तीचा दोष-पविहाि आनुपूवीभेदानें आवण अथमभेदानें होतो हें पूवीं दाखववलेंच आहे. त्या 

ववचािानुसाि येथील आनुपूवी वगेळी आहेच आवण अथाच्या भेदाचा वह ववचाि होऊंच शकतो. पूवी पुष्किाक्ष 
म्हणजे ‘पुष्किे इव अवक्षणी यस्य सः पुष्किाक्षः’ असा उपवमत-बहुव्रीहीचा अथम घेतला आहे. इथें तो 
पुष्किावण एव अक्षीवण यस्य सः पुष्किाक्षः असा अवधािण-बहुव्रीहीचा अथम घ्यावयाचा. हीं पुष्किें कोणतीं? 
आकाशातं सूयमचंद्रतािका आवण भमूीवि कमलावद पुष्पेंच पुष्किें होत. 

 
शकंिाचायम हें पद “पुष्किं हृत पुण्डलीकं अक्षवत व्याप्नोवत इवत पुष्किाक्षः असें लावतात. म्हणजे जो 

वनममल शुद्ध हृदयातं वसतो तो पिमात्मा पुष्किाक्ष झाला. 
 

५५७. महामना 
 
महत मनः यस्य सः महामनाः । मोठें आहे य याचें मन तो महामना म्हणावयाचा. पण मोठें म्हणजे 

काय? आवण मन म्हणजे तिी काय? “संकल्पववकल्पात्मकं मनः” अशी मनाची व्याख्या केली जाते. हत्तीचा 
कान जसा कधीं वनिळ असत नाहीं, सतत चळवळ किीत असतो तसें आपलें  मन काहंीं ना काहंीं व्यापाि 
किीत असतें. झोपेंत वह तें स्वस्थ बसत नाहीं. वतथें त्याचें व्यापाि स्वप्नाकाि धािण किीत असतात. 
सुषुप्तींत तें वनःस्पंद होतें असें म्हणता ं येईल. पण वतथें वह तें नव्या जोमानें उसळी घेण्यासाठीं जणू ंदबा 
धरून असतें. म्हणजे तें सवक्रयच असतें. एकूण काय कीं त्याला स्वस्थता म्हणून ठाऊक नाहीं. आता ंहें 
जीवाचें मन लहान म्हणायचें कीं मोठें? त्याचे संकल्प ववकल्प क्षदु्र असतात म्हणून तें क्षुद्र म्हणजे लहान 
होय. पण ईश्विाचे सकंल्प ववकल्प ववश्वाची घडामोड किणािे होत म्हणनू त्याला महामना म्हणावयाचे. 
कुत्र्याचें मन हाडें वन कुत्री आवण माणसाचें मन पेढे वन स्त्री यातं गंुडाळलेलें  असतें. दोहोंचें वह साि हें कीं 
जीवाला “अशनावपपासे एव अवभमतें भवतः” त्याला खाणें वपणें वन मथुैनसुखच हवें हवेंसें वाटतें. 
त्याच्याबाहेि त्याच्या मनाची उडी नाहीं. पिंतु पिमात्म्याचें मन ववलक्षण आहे. तें ववश्वाची घडामोड किीत 
असतें. त्याला जीवाचं्या कामनाचंा वन संकल्पाचंा स्पशम नसतो. या महापुरुषाचे जे सेवक ते भगवद्-भक्त वह 
असेच महान् असतात. ‘अन्या जगवद्धतमयी मनसः प्रवृवत्तः’ असते त्याचंी. त्यानंा आपला स्वाथम नसतो, 
भतूवहतेिवत असते, आवण करुणा-पिवश होऊन ते वतमत असतात. “महान्तस् ते समवचत्ताः प्रशान्ता 
ववमन्यवः सुहृदः साधवो ये” अशी आहे महन्ताची म्हणजेच महामनाचंी व्याख्या. 

 
५५८. भगिान् 

 
भगवान् हें पद केवळ एका पिमात्म्यालाच लावलें  जातें. त्याला दुसिा कोणी वह पात्र नाहीं. 

अलीकडे आवण पूवीं वह भगवान् पद गौिवानें थोि पुरुषानंा जोडलें  गेलें  आहे. पण तो केवळ अन्याय आहे. 
भगवान् श्रीधिस्वामी, भगवान् िमण महर्णष, भगवान् िामकृष्ण, भगवान् पावणवन इत्यावद. या प्रयोगातं वववके 
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नाहीं, मयादा नाहीं, सद्धत्य आवण अहंकाि आहे. जे खिे थोि असतात ते ति आपल्याला दास म्हणनू 
घेतात. त्यातंच आपला गौिव समजतात. उलट त्या दासाचं्या चिणिजाची वह लायकी नसणािे आपल्याला 
स्वतःच भगवान् वबरुद लावनू वमिवतात. अथवा दुसिे त्या पदानें आपल्याला गौिववतात हा अन्याय खुशाल 
चालू देतात. वहन्दु धमांत गुरुवादानें वववकेहीनता आवण अमयादता बोकाळली आहे. या मूखमतेला आवण 
अत्याचािाला गुरु वशष्य बवळ पडले आहेत. मानवाची मूर्णत मवंदिातं स्थापणें आवण त्याची पूजा अचा किणें 
हें गह्यम आहे. पण हे असले चाळे िामकृष्ण वमशन सािखे संप्रदाय धमाच्या नावंावि चालवीत आहेत. 
ब्राह्मसमाजानें ईश्विी मूतीचाच वनषेध केला ति िामकृष्ण संप्रदायानें गुरूचीच मूर्णत स्थापण्याचा अत्याचाि 
माडंला आहे. खिा हहदूधमम या दोन्ही टोकानंा टाळून मध्यस्थ मागम प्रवतपावदतो. तो थोिातं थोि मानवाला 
वह देव बनवनू त्याचे देव्हािे किणें अक्षम्य समजतो आवण अहचत्य सामर्थयाच्या अव्यक्त पिमेश्विाची 
मूर्णतपूजा क्षम्य मानतो. ही क्षम्याक्षम्यता कशाच्या आधािें ठिववली? भगवान् पदाच्या व्याख्येच्या आधािें. भग 
आवण भगवत पदाची व्याख्या पुढील दोन श्लोकातं आली आहे : 

 
“ऐश्वयमस्य समग्रस्य धममस्य यशसः वश्रयः । 
 

ज्ञानवैिाग्ययोिैव षण्णा ंभग इतीिणा” तथाच उत्पहत्त प्रलयं चैव भतूाना ंआगहत गवतम् । ववेत्त ववद्या ंअववद्या ं
च स वाच्यो भगवान्ं इवत” या श्लोकातं वर्णणलेली योग्यता कोणत्या वह देहधािी जीवाच्या ठाईं संभवत 
नसल्यामुळें  भगवत पदवीस तो पात्र होऊं शकत नाहीं. म्हणून भगवत पदवाच्य तो एक अव्यक्त अक्षि 
पिमात्माच होय. 

 
५५९. भगहा 

 
ऐश्वयम आवण श्री, धमम आवण यश, ज्ञान आवण वैिाग्य या कायमकािण भावानें वनगवडत असलेल्या 

जोड्या आहेत. वजथें ऐश्वयम वतथेंच श्री असावयाची. वजथें धमम वतथेंच यश असावयाचें. वजथें ज्ञान वतथेंच 
वैिाग्य असावयाचें. या षड् गुणापंैकीं तीनच तुम्हालंा वमळतील असें म्हटल्यास वनवड किावयाची ती ऐश्वयम, 
ज्ञान आवण धमम याचंीच किावी लागेल. ते हस्तगत झाले म्हणजे उिलेले तीन गाई मागें वासरंू यावें तसे 
येतील. या वतहींचीं शास्त्रीय नावंें सत वचत आनन्द अशीं आहेत. पिमात्मा सवच्चदानन्दववग्रह आहे. ईश्वि 
षङ गुणैश्वयमसंपि भगवान् आहे. एक वदेान्त-पविभाषा आहे, दुसिी तदाधािें पौिावणक पविकल्पना आहे. 
सूयाची जशी सौिी प्रभा चन्द्राची जशी कौमुदी त्याची वनत्य अंगभतू असते तसे हे वत्रधमम वा षड् गुण 
पिमात्म्याचे अंगभतू होत. म्हणून तो सवच्चदानन्द-ववग्रह म्हणावयाचा, भगवान् म्हणावयाचा. हे गुण त्याला 
आपल्या पासून केव्हावंह दूि किता ंयावयाचे नाहींत म्हणून त्यानंा ववग्रह म्हणजे ववशषेतः वढूेन बसलेले 
अथात शिीि म्हटलें  आहे. शिीि शब्द शीणम होणािें म्हणजे फाटून गळून पडणािें या अथाचा आहे, ति ववग्रह 
शब्द घट ट वचकटून बसणािा या अथाचा आहे शिीि अनात्म, पिधमम आहे. ववग्रह स्वरूप, आत्मधमम आहे. 
जीवाला शिीि आहे, पिमात्म्याला ववग्रह आहे. तो भगवान् पिमात्मा जीव य याला भग म्हणजे भाग्य समजून 
बसला आहे त्या अनात्म शिीिाचे आवण तदनुगत भोगाचंें कालरूपानें सतत हनन किीत असतो त्याला 
आत्मलाभ करून देण्यासाठीं. म्हणून तो भगवान् पिमात्माच भग-हा म्हणावयाचा. 

 
भ ंआकाश ंगच्छवत व्याप्नोवत इवत भगं तेजः । भ ंशनू्यं ववनाश ंगच्छवत इवत भगं शिीिम् । या दोन 

प्रकािें मी भगपद व्युत्पावदतों आवण तदनुसाि भगवान् आवण भगहा पदें लावतो.  
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५६०. आनतदी )अनतदी-नतदी) 
 
पिमात्म्याला दुःखाचा स्पशमच होऊं शकत नसल्यामुळें  तो सहजच आनन्दी म्हणावयाचा. आनन्द 

हा त्याचा स्वभावच आहे. आवण स्वभाव हा कधीं वह दुिावत नसल्यामुळें  तो आनन्दी, सदैव आनन्दी होय. 
य याचंें सुख बाह्यावि अवलंबनू असतें स्वभावगत नव्हे ति पिभावगत असतें ते कधीं सुखी ति कधीं दुःखी 
होणाि हें ठरूनच गेलें . जीवाचें सुख हें असें बाह्यावि पिधमावि अनात्मधमावि, अवलंबून असल्यामुळें  तो 
कधीं वह आनन्दी म्हणता ंयावयाचा नाहीं. त्याचा वदसणािा आनंद पाहता ं पाहता ंनाहींसा होतो, इतकें च 
नव्हे ति दुःखरूप धािण कितो. अशा बेभिवशंाच्या आनन्दाला आनन्द कसें म्हणावें? तो आनन्द म्हणजे 
तोतया होय. तो खिें म्हणजे दुःखच म्हटला पावहजे. मायावी िाक्षस वकती वह मोहक रूप घेऊन आले तिी 
ते मेले म्हणजे आपलें  खिें िाक्षसी रूप धािण किीत. वतथें त्याचंी माया वटकत नसे. तसेंच या नामधािी 
आनंदाचंें आहे. ते वनमाले म्हणजे त्यांची दुःखरूपता उघडी पडते. त्याचंें मायावीपण जे ओळखतात ते 
त्याचं्या योगें फसत नाहींत. जगाच्या मायावीपणाला अनुलक्षनू भगवान् स्पष्टच गीतेंत म्हणतात : 

 
“अवनत्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम् ।” बाबा िे सगळें जग हें अवनत्य आहे आवण तें असुख 

वह आहे. वनत्यत्वाचा आवण सुखरूपत्वाचा त्यावि जो आिोप केला जातो तो भ्रास्न्त आहे. त्या मृगजळाच्या 
मागें लागूं नको ति मला भज. आत्मजीवन जग. तेंच तुला शाश्वत आनन्दलोकाला पोंचवील. जग हें 
अवनत्य आहे म्हणून तें दुःखरूप आहे असें नव्हे, दुःख हें अवनत्यतामलूक आहे असें नव्हे, ति तें अवनत्य ति 
आहेच पण स्वतंत्रपणें दुःखरूप वह आहे. अवनत्य असो अगि नसो तें दुःखरूपच आहे. जे अवनत्यतेच्या 
कािणानें संसािापासून वविक्त होतात त्याचंें वैिाग्य कच्चें. पण जे संसाि हा समग्र दुःखच आहे याची 
खूणगाठं बाधूंन वविक्त होतात त्याचंें वैिाग्य सच्चें. अशा सच्चा लोकानंाच आनन्दी पिमात्म्याचें, 
पिमात्म्याच्या आनंद-लोकाचें दशमन होतें. “बाह्य स्पशमष्वसक्तात्मा ववन्दत्यात्मवन यत सुखम् । ब्रह्मयोग-
युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥” 

 
५६१. िनमाली 

 
“वनमाली हलायुधः” ही जोडी आहे. कृष्ण बलिाम याचंी ती वाचक आहे. वयोनुक्रमानें ती 

िामकृष्ण अशी म्हणजे हलायुधो वनमाली अशी यायला पावहजे होती. पिंतु हा क्रम नायकोपनायक नामानें 
आला आहे. िामावतािातं िाम नायक व लक्ष्मण सहायक झाला. आवण वयोनुक्रम वह तसाच होता. िाम 
वडील, लक्ष्मण धाकटा. पिंतु कृष्णावतािातं वडील बलिाम आवण धाकटा आहे कृष्ण. तथावप नायक 
कृष्णच आहे आवण बलिाम उपनायक अथवा सहकािी आहे. निनािायणावतािातं वह तसेंच आहे. य याचंीं 
जीवनकायें अवभि होतीं आवण जे जुळे नसून जुळयाप्रमाणें िावहले असे हे निनािायण, िामलक्ष्मण, 
िामकृष्ण संयुक्त वा जोड अवताि होत. 

 
‘वनमाली हलायुधः’ हा जोड अवताि दुसऱ्या वह प्रकािें जोडच आहे. वनमाळी म्हणजे गोपाल 

आवण हलायुध म्हणजे शतेकिी. गोपालन आवण कृवष हा एक जोड धंदा आहे. ते पिस्पि पूिक आहेत. 
वनसंवधमन गोपालन आवण कृवष हा एक संपूणम कायमक्रम आहे आवण तोच ववश्व-सजंीवन आहे. त्याच्या 
ववकासासाठीं िाजा. ववश्व-संजीवनाच्या आड येणािें कंस जिासधं िाजे जीवनद्रोही असुि म्हणून कृष्णानें 
त्याचंा हस्तें पिहस्तें काटंा काढला, आवण जगाचें जीवन वनष्कंटक केलें . हें धममससं्थापन होय. त्यासाठींच 
पिमात्मा वािंवाि अवताि घेतो. 
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“वनाना ं माला वनमाला तद् वान् असौ वनमाली” असा या पदाचा ववग्रह आवण व्युत्पवत्त. पिंतु 
कोणावह व्यक्तीला अशी वनाचंी माला अंगावि लेणें शक्य नाहीं. म्हणून वन म्हणजे वन्य पुष्पें असा अथम 
केला जातो आवण वन्य पुष्पाचंी माला घालणािा भगवान् कृष्ण वनमाली म्हटला जातो. पिंतु हा वस्तुतः 
ववश्वाकाि पिमात्मा आपल्या अंगावि वनाचं्यामाळा वमिवत नाहीं काय? आवण म्हणूनच पिमात्मा हा 
वनमाली होय. केवळ वन्य पषु्पाचं्या माळा घालतो म्हणून नव्हें. 

 
५६२. हलायुध 

 
हल म्हणजे नागंि य याचें आयुध आहे तो हलायुध बलिाम होय. आयुध शब्दापासून आउत शब्द 

आला आहे. आउतें वनिाळीं, हत्यािें वनिाळीं अशी कल्पना वकत्येक कितात. आवण म्हणतात, आयुधें म्हणजे 
आउतें हीं शतेीचीं सजािें, ववधायक उपकिणें होत आवण हत्यािें म्हणजे युद्धाचीं सजािें, हत्येचीं ववनाशक 
साधनें होत. पण धात्वथानें पावहलें  ति आयुध म्हणजे आउत हें युद्धाचें साधन ठितें आवण हवतयाि हें 
हस्तकाि म्हणजे हस्तोपकिण ठितें जसें हतोडा. हत्या शब्दाशीं अथाअथी त्याचा काहंीं संबधं नाहीं. आता ं
या आयुधानंीं लढायचें कुणाशीं आहे? हलानें शतेीशीं शतेींतील अडचणींशीं झगडायचें आहे. म्हणजे हली 
मुसली हा शतेकिी आहे. तो नागंरून शतेी वपकवतो व पीक वनघालें  कीं तें मुसळानें काडूंन व सुपानें 
पाखडून चोख दाणा कणगींत भरून ठेवतो. 

 
‘इस समस्या का हल’ असा प्रयोग हहदींत होतो. वतथें हल म्हणजे सोडवणूक. शतेीच्या कवठण 

प्रश्नाचंी सोडवणुक हल म्हणजे नागंि कितो म्हणून तो सवम सोडवणूकीचें साधन झाला आहे. आवण 
खिोखि अि समस्येचा हल हलावाचनू दुसिा नाहीं आवण म्हणून समस्यांची समस्या जी अिसमस्या, 
अिसंकट त्याचें वनवािण हलच आहे. तें य याचें आयुध तो जीवनोपयोगी पविश्रम किणािा शतेकिी हाच 
हलायुध होय. तो पिमात्मा होय. हा हली पिमात्मा दूि कुठें दडलेला नाहीं. तो तुमच्या भोवतीं शतेातूंन 
उन्हातं िाबत घाम गाळत आहे, पावसातं वभजत आहे, हहवातं कुडकुडत आहे. फाटक्या कपड्यातं उपाशा 
पोटीं तुमच्यासाठीं कापूस आवण हापूस, य वािी आवण बाजिी, डाळी आवण साळी, गहंू आवण बहु वपकवीत 
आहे. तो कमिेवि हात देऊन नुसता उभा नाहीं. 

 
५६३. आणदत्य 

 
“अवदतेः अपत्यं पुमान् आवदत्यः” अवदतींचा पुत्र तो आवदत्य म्हणावयाचा. भगवान वामन, अवदवत 

आवण कश्यप महर्णष याचंा पुत्र, इथें आवदत्य पदानें ववशषेतः अवभपे्रत आहे, असें म्हणता ं येईल. अथवा 
आवदत्य म्हणजे अवदवतपुत्र देवमात्र घेता ंयेतील. जो जो अवदवतपुत्र आवदत्य तो तो पिमात्मस्वरूपच होय. 

 
प्राची वदशा म्हणजे अवदती होय. वतच्यांतून उगवणािा प्रत्येक तािा आवदत्य होय, देव होय. पिंतु 

त्यातं सवांत तेजस्वी जो सूयम तो ववशषेतः आवदत्य म्हटला जावा हें स्वाभाववकच आहे. त्यालाच पुढच्या 
पदातं य योवतिावदत्य म्हटलें  आहे. अथात तद् ववरुद्ध इथलें  आवदत्य पद देवातंील आवदत्य जो वामनावताि 
ववष्णु तद् वाचकच समजावयाचें. 

 
“आवदत्याना ंअहं ववष्णुः” या वचनाच्या आधािें देवामंध्यें श्रेि देव जो ववष्णु तोच इथें आवदत्य पदानें 

अवभपे्रत आहे असें म्हणावें. हा ववष्णु आवण वामन दोन नव्हेत. वामनच वत्रववक्रम होऊन वत्रलोकातं व्याप्त 
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झाला म्हणनू त्याला ववष्णु पदवी प्राप्त झाली आहे. अवदतीच्या सवम पुत्रातं धाकटा म्हणून तो वामन म्हटला 
गेला आवण वत्रववक्रमशाली म्हणून ववष्णु, व्यापनशील. 

 
सूयास्तानंति पूवम वक्षवतजावि उगवणािे सवम चंद्र तािे येऊन गेल्या नंति शवेटीं सूयम उगवतो आवण 

तो उगवल्यानंति, कोणी उगवतानंा वदसत नाहीं. म्हणून तो सवांत धाकटा. 
 
“आवदत्यो य योवतिावदत्यः” हीं पदें आवण गीतेंतील “आवदत्याना ंअहं ववष्णुः य योवतषा ंिवविंशुमान्” 

हीं वचनें क्रम आवण तात्पयम यातं समान आहेत. गीता व ववष्णु सहस्र याचंें गं्रथ-कतृमत्व एकाच व्यक्तीचें आहे 
असें यावरून सूवचत होतें असें म्हणता ंयेईल. 

 
आवदत्य आवण य योवतिावदत्य दोन्ही वस्तुतः अवभि आहेत. एक आवधदैववक ति दुसिा 

आवधभौवतक आहे. पण दोहोंचा वह द्वादशसंख्येशीं सबंंध नाहीं. इथले आवदत्य असखं्यच आहेत. 
 

५६४. ज्योणतराणदत्य 
 
मूल आध्यास्त्मक तेजच आवदत्य वा देव या पदवीस पात्र होय. त्यावि उपासनेसाठीं परुुषत्वाचा जो 

आिोप तो आवधदैववक आवदत्य ववष्णु म्हणावयाचा. आवण प्रत्यक्षातं जो सवम-लोक-नमस्कृत तेजोिावश सूयम 
तोच आवधभौवतक य योवतिावदत्य होय. सवम प्रकाश त्या एका अव्यक्त अक्षि पिमात्म्याचाच आहे. म्हणनू 
आम्ही एखाद्या अवत स्थूल भौवतक पदाथाचा सूयाचा, यज्ञीय अग्नीचा वा सायं दीपाचा पूजावद उपचाि 
कितों तेव्हा ंतो अनाठाईं नसतो. तो यथास्थानच असतो. कािण तो उपचाि त्या अव्यक्त अक्षि पुरुषाचाच 
असतो. आम्ही सूयाची उपासना किीत नाहीं, ति सूयमनािायणाची कितों. सूयम-वबम्बाच्या रूपानें 
प्रकटलेल्या त्या नािायाणाचीच किीत असतों. सबधं हहदु धमाच्या आचाि ववधीचा हा मूलाधाि आहे. 
वहन्दुधमांत काय काय वववचत्र आचाि आहेत! दगडाची पूजा, झाडाची पूजा, पशूची पूजा, पक्ष्याचंी पूजा, 
सपाची पूजा, जलचिाची पूजा, हलग आवण मूर्णत, अश्वत्थ आवण तुलसी, गाय आवण नंदी, गरुड आवण 
कावळा, नाग आवण साप, कासव आवण कालव—एक ना दोन सहस्राववध पूय य देवता आहेत. त्या सवम त्या 
अव्यक्त पिमात्म्याच्या गुणमरू्णत होत, ववभवूत होत. त्याचंी पूजा ही त्याचंी नसून त्या पिमात्म्याची असते. 
पण हें वहन्दु धमांतील िहस्य बाहेिच्या लोकानंा कळत नाहीं आवण केव्हा ंकेव्हा ंवहन्दु म्हणवणाऱ्या लोकानंा 
वह आकळत नाहीं. त्यामुळें  ते त्याचा वनषेध कितात वा उपेक्षा कितात. गाधंीजींनीं वह अशाच मुळें  आपल्या 
प्रातःस्मिणातूंन सूयाला बाद केलें  आहे. त्या स्मिणातं भदेूवता आहे, सिस्वती आहे, गुरु आहे, ववष्णु आहे, 
महादेव आहे पण सूयम नाहीं. कािण सूयम म्हणजे अगदीं स्थूल भौवतक वस्तु! वकटसन बत्तीचा मोठा प्रकाि! 
त्याचें काय स्मिण किायचें? अशी तुच्छ भावना. पण यातं वहन्दु धमाच्या तत्त्वाचं्या आवण शकंिाचायांनीं 
लावनू वदलेल्या पंचायतनपूजा व्यवहािाचा वह अनादिच वदसून येतो. पण मानवाचें अज्ञान क्षम्यच आहे. 
आवण त्यामुळेंच तो पिमात्मा सवहष्णु झाला आहे. 

 
५६५. सणहष्िु 

(१ सहन किणािा २ हजकणािा) 
 
वशव शस्क्त गणपवत सूयम आवण ववष्णु या पाचं देवताचंी उपासना किावी अशी पंचायतन व्यवस्था 

शकंिाचायांनीं लावनू वदली. या पाचंातं सूयम आवण ववष्णु एक गट आहे, वशव शस्क्त गणपवत हा दुसिा गट 
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आहे. दोन गटाचें प्रमुख अथात वशव आवण ववष्णु होत. “एको देवः केशवो वा वशवो वा” या कवववचनातं वह 
या ववचािालाच पुवष्ट देण्यातं आली आहे. तथावप नीट पावहल्यास सूयम हीच मुख्य देवता असून तीच लोके 
वदेे च प्रवथत आहे. सवम वदेाचंें साि गायत्री मंत्र या सववतृदेवाच्याच तेजाचें ध्यान किायला सागंत आहे. 
त्याची मूर्णत स्वयंभ ूआहे. ती घडवावी लागत नाहीं, स्थापावी लागत नाही. वतचें आवाहन नाहीं, ववसजमन 
नाहीं, वतचा पूजा प्रकाि वह अत्यंत साधा आहे. नम्रतेनें दोन हात जोडले कीं झालें  काम! सूयोदयाला सवम 
लोक त्याला नमस्काि कितात. सूयास्ताला वह पित कितात. वैवदक धमाप्रमाणें प्राचीन पािशी धमम वह 
सूयोपासकच आहे. अशा या सूयम देवतेची उपेक्षा कशी होऊं शकेल? तथावप उपेक्षकानंा वह तो सहस्राक्ष 
पिमात्मा क्षमाच कितो. तो जीवाचं्या अज्ञानाची कींव कितो. त्यानें न्याय किावयाचा म्हटल्यास कोण वाचंू ं
शकेल? सवम दस्ण्डत होतील. पण तो पिमात्मा सवहष्णु आहे. तो सवम सहन कितो आवण आशा बाळगतो कीं 
हे जीव आपलें  अज्ञान उमगतील आवण आपल्याला भजतील. 

 
सह धातू ला स्नु प्रत्यय लागनू जवयष्णु स्थास्नु इत्यादींप्रमाणें हा शब्द बनला आहे. सह धातु वैवदक 

आहे. आवण त्याचा अथम हजकणें, मात देणें असा आहे. म्हणजे सवहष्णु आवण जवयष्णु हे एकाथमक झाले. 
सवहष्णु मध्यें कसोटीला उतरून हजकणें असा भाव आहे. वनघषमण-च्छेदन-ताप-ताडणानंीं कनककसोटी 
होते. त्यातं तें उतिलें  म्हणजे तें हजकलें . पिमात्मा हा तसा सवम संकटानंा पुरून उितो म्हणून तो सवहष्ण ु
म्हणावयाचा. “वहिा ठेववता ंऐिणीं । वाचें माविता ंजो घणीं । तोवच मोल पाव ेखिा । किणीचा होय चुिा ।” 
पिमात्मा खिा वहिा आहे. तो सवम आघात सहन करून त्यावंि ववजय वमळववतो. म्हणनू तो सवहष्णु. 

 
५६६. गणतसिम 

 
गवत म्हणजे मिणोत्ति जीवाचें गन्तव्य स्थान. अशीं स्थानें वकती आहेत आवण कोणकोणतीं आहेत? 

त्याचंें वनयामक तत्त्व कोणतें? या प्रश्नाचंें उत्ति थोडक्यातं हेंच कीं जसें कमम तशी गवत. आवण कमम हें 
प्रवतजीव वगेवगळें असल्यामुळें  गतींना वमवत नाहीं. पण स्थूलमानानें पापपणु्याच्या न्यूनावधक्यानुसाि त्या 
दोन गतींच्या मध्यें पुण्यबहुल आवण पापबहुल असंख्य गतींची स्स्थवत कस्ल्पली जाईल. ह्या सवम गवत अथवा 
लोक कमम-वचत म्हटले आहेत. कममवचत म्हणजे कमानें संपावदलेले. पिंतु ह्या सवम लोकाचंी, पुण्य लोकाचंी 
व पाप लोकाचंी, अवातंि हेयोपादेयता काहंीं वह असो हे सवम क्षवयष्णु लोक आहेत, काल-हत लोक आहेत. 
पुण्य वा पाप संपलें  म्हणजे त्या लोकातूंन तुम्हालंा प्रस्थान किावें लागतें. ते लोक शाश्वत नाहींत. पाप 
लोक शाश्वत नाहींत हें ति विदानच म्हटलें  पावहजें. पण पुण्यलोक वह नश्वि असणें हें दुःखद आहे. आवण 
म्हणून असल्या पणु्यगवत कीं य या अवनच्छेनें सोडाव्या लागतात कोण पतकिणाि? मनुष्य ति असेंच 
इच्छील कीं असा आनंद-लोक आम्हालंा वमळावा कीं वजथून पुनिावतमन नाहीं असा जो लोक, जी गवत तीच 
सत्तम म्हणजे उत्तम, वचिंतन गवत म्हणावयाची. ही गवत कोणत्यावह कमानें, पुण्य कमानें वह, हस्तगत होऊं 
शकत नाहीं. कािण कमानें संपावदलेलें  सवम नश्वि असतें असा वसद्धातं आहे. मग शाश्वत आनंद लोक कसा 
संपादावयाचा? वदेान्त म्हणतो—आत्मज्ञानानें. आत्मज्ञानानें जी गवत लाभते तीच शाश्वत असते. म्हणून 
तीच सत म्हणजे वनत्य आवण सुखरूप होय. वतच्याहून अवधक वनत्य आवण सुखरूप दुसिें काहंीं नसल्यामुळें 
वतलाच सत तम म्हटलें  आहे. अशी ही गवत म्हणजे आत्मगवत होय. म्हणून पिमात्मा हा गवतसत्तम म्हटला 
आहे. गवतिासौ सत्तमि गवत सत्तमः । अशी या पदाची फोड केली जाते. तात्पयम अवभिच आहे. 
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५६७. सुधतिा 
 
सु शोभनं धनुः अस्य इवत सुधन्वा । लक्ष्य भेदक्षम धनुच चागंलें  म्हटलें  जाईल. आवण लक्ष्य म्हणजे 

पुमथम. त्याचा अचुक वधे घेणािें आवण त्याला संपादणािें शाङ्गम  धनु म्हणजे हा निदेह होय. ‘शिीिमाद्य ंखलु 
धममसाधनम्’ म्हणून म्हटलेंच आहे. धमाचिणानें माणसाला सवम पुरुषाथम प्राप्त करून घेता ं येतात. पण तो 
धमम निदेहानेंच आचिता ंयेतो म्हणून निदेहच सु म्हणजे उत्तम, धनु म्हणजे साधन होय. पिमात्मा नाना देह 
धािण किण्याचे प्रयोग किीत किीत निदेह धािण किता झाला आवण वतथें तो कृतकृत्य झाला. त्या देहानें 
त्यानें पिम पुरुषाथम संपावदला. म्हणून तो निदेहच त्याचें उत्तम धनु, उत्तम साधन होय. म्हणनू असें समथम 
साधन स्वावमत्वानें बाळगणािा म्हणून तो सुधन्वा म्हणावयाचा. 

 
प्रििो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल  लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमिने िेद्धव्युं शरित् ततमयो भिेत् ॥ 
 
प्रणव म्हणजे प्रणवोपासन हें धनुष्य होय. तद् द्वािा पे्रवषत आत्मशि लक्ष्य ब्रह्माचा वधे घेतो. ह्या 

ववचािानुसाि जो अक्षिोपासक तो सुधन्वा झाला. लक्ष्यरूपानें पिमात्मा ब्रह्म आहे, पण वधेकता या नात्यानें 
तोच सुधन्वा आहे, योद्धा आहे. तोच आत्मिाय य वमळवतो. 

 
हा पािमार्णथक अवभप्राय झाला. लौवकक अवभप्रायानें वह पिमात्मा हा सुधन्वा आहे. त्याचें धनुष्य 

सवांत मोठें आवण मजबूत आहे. तें दूिपात किणािें आहे. शत्रु त्याच्या प्राणातंक बाणापासून बचावू ंशकत 
नाहीं. तें अमोघ आहे. इदं्रधनुष्याहून मोठें मजबूत आवण संुदि धनुष्य कोणतें आहे? 

 
शस्राचं्या उत्क्रातंींत धनुि  बाणाला दारूच्या बंदुकीच्या शोधापूवीं ववशषे महत्त्व होतें. त्यामुळें  त्या 

काळच्या माणसानें तत्कालीन उत्तम शस्त्रानें पिमात्मा सुसज्ज कस्ल्पणें िास्तच आहे. आज तो सुधन्वा न 
म्हटला जाता ं पिमाणववक शस्रधािी म्हटला जाईल. सुधन्वाचावह तोच आशय समजावयाचा. तो 
सवावतशायी आहे. आपल्या कालातंीत सवांत शूिवीि पिाक्रमी आहे. अगे्रसि आहे. तो धनुि  धािी िाम आहे. 
ॲटमबाँबवाला नाहीं आतम बाँबवाला! 

 
५६८. खण्ड-परशु )अखण्ड-परशु) 

 
‘सुधन्वा खण्डपिशुि  दारुणो द्रववणप्रदः’ हा श्लोकाधम भगवान् पिशुिामाचें स्मिण किणािा आहे. 

भगवान् पिशुिाम ही ववभवूत इति ववभवूत इति सवम ववभतूींहून आगळी आहे. 
 
मत्स्य कच्छ विाह हे तीन अवताि वतयमक् योनींतील होत. सृष्टीच्या प्रािंभींचे होत. त्यानंति जेव्हा ं

या पृर्थवीतलावि मनुष्यावताि झाला तेव्हा ंत्या मनुजावतािातं आिंभींच्या काळीं निहसह वामन पिशुिाम हे 
तीन ब्राह्म अवताि झाले त्यानंति िाम कृष्ण बदु्ध हे क्षात्र अवताि झाले. यापुढें वैश्य-शूद्रावताि व्हायचे 
आहेत. आवण व्हावयाचे आहेत नािी-अवताि. ही एक उत्क्रावंत-प्रवक्रया आहे. 

 
पिशुिामावतािाचें वैवशष्ट्य पुढील श्लोकातं असें वर्णणलें  आहे : “अग्रतितुिो वदेाः पृितः सशिं 

धनुः । इदं ब्राह्मं इदं क्षातं्र शापादवप शिादवप ॥ तो सवमहतजय अवताि आहे. तो ववद्वानाचंी सवमवत आपल्या 
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बुवद्धबळानें हजकतो तसा शूिवीिाचंी सवमवत आपल्या बाहुबळानें हजकतो. त्याच्याजवळ शापसामर्थयम आहे, 
तसें शस्र-सामर्थयम वह आहे. तो मुत्सद्दी वह आहे आवण लढवय्या वह आहे. तो पूणम शहाणा आहे. तो 
शास्न्तनेतावह आहे वन युद्धनेता वह आहे. तो कोणत्या वह आघाडीवि पुढािीच आहे. इति सवम अवताि एकेिी 
आहेत. पिशुिाम हा असा दुहेिी वा संपूणम अवताि होय. 

 
पिशुिामाजवळ जिी धनुष्य होतें तिी त्याचा मुख्य खंड म्हणजे पिशु. पिशु ने म्हणजे कुऱ्हाडीनें 

जंगल तोडायचें आवण धनुबाणानें मृगया किायची अशा प्रकािें नममदेचा पविसि वसवनू मग तो अपिान्ताकडे 
वळला. त्यानें नममदेच्या मुखापासून थेट कन्या कुमािी पयंत असह्य सह्याद्रीला जंगलें  तोडून सह्य बनववलें . 
वतथें वसवत वसवली. तेथील अपावनानंा पावन करून त्यानंा आयम बनवलें . अगस्त्यानंति एवढा मोठा 
िाष्रवनमाता दुसिा झाला नाहीं. दवक्षणेचा पूवम घाट अगस्त्यानें ति पविम घाट पिशुिामानें वसववला आहे. 
या दोहोंचें कायम पुढें िामानें लंकाववजय करून पूणम केलें . अखण्ड-पिशु असावह पाठ घेणें शक्य आहे. 
य याच्या पिशूतं खण्ड पडला नाहीं तो अखंड-पिशु म्हणावयाचा. पिमात्म्याचा काल-कुठाि कुठें खंवडत वा 
बोथट झालेला नाहीं. म्हणून तो अखण्ड-पिशु म्हणावयाचा. 

 
५६९. दारुि 

 
पिशूच्या खाडं्यानें जंगलें  तुटलीं तशीं नििाक्षसाचंीं मंुडकें  वह तुटलीं. आयांची वसाहत जी 

दवक्षणेला सिकत गेली ती का दारुण कमम केल्यावशवायच झाली असेल? वनाचंा वन जनाचंा दारुण संहाि 
करूनच हें शक्य झालेलें  आहे. लोक म्हणतात आमचा इवतहास का ंनाहीं? त्यानंा हें कळत नाहीं कीं हा 
असा दारुण इवतहास वलवहण्यातं आवण तो जपून ठेवण्यातं स्वािस्य काय? तो ववसिलेलाच बिा. तो 
इवतहास नकोच. आवण हवाच असेल ति ह्या दारुण शब्दातं लपलेला बघा. काळ चाळणी मािीत आहे. जें 
शुभ, मंगल, महनीय आहे तें िाहो, अशुभ अमंगल क्षुद्र जावो. हाच खिा इवतहास. पिशुिामानें, त्याच्या 
पूवमजानंीं आवण वशंजानंीं वह दारुण कमम केलें  आहे. त्यामुळें  तो तद् रूप पिमात्मा दारुण म्हटला आहे. 
कोणतें वह महद् भाग्य दारुण कमम केल्यावाचंनू वमळत नाहीं हाच ति मुळीं इवतहास आहे. िामायण भाित 
भागवत आवण पुिाणें याचंा सवांचा हाच वनष्कषम आहेः “अकृत्वा दारुणं कमम नाप्नोवत महतीं वश्रयम्”. 
पिशुिामानें कुरुके्षत्रातं उन्मत्त क्षवत्रयानंा मारून त्याचं्या रुवधिानें पाचं ह द भरून ठेवले. आवण ही संपूणम 
पृवथवी हजकून ब्राह्मणानंा दान केली. स्वतः अहकचन िाहून महेंद्र पवमतावि तो तपिया किीत आहे. तत्पूवी 
वह वपत्याच्या आजे्ञनें त्यानें आईचा वशिच्छेद केलाच होता. हें सगळें चवित्र दारुण नाहीं असें कोण म्हणेल? 
िामानें वह वपत्याच्या वचनासाठीं चौदा वष ेवनवास केला व िाक्षसाचंा संहाि करून लंका हजकली. कृष्णाने 
वह कंसजिासंधकौिवाचंा वनःपात केला. हें असें दारुण कमम प्रत्येक अवतािाच्या वाटं्यास आलेंच आहे. 
कोणत्यावह महद् यशाचें कोणत्यावह महद् भाग्याचें तें एक अपविहायम अंग आहे. पण ती बाजू प्रायः दडून 
असते, दडवनू ठेवली जातें. पिंतु वजथें वजथें तुम्हालंा कळस वदसेल वतथें वतथें पाया हा जसा असलाच 
पावहजे. त्या प्रमाणें वजथें वजथें वैभव आढळून येईल वतथें वतथें त्याच्या बुडाशीं, दारुण कमम आहे हें लक्षातं 
घेतलें  पावहजे. 

 
५७०. द्रणििप्रद 

 
पिमात्मा दारुण आहे तसा तो द्रववणप्रद वह आहे. तो उग्र तप किवनू मनो-वाक्-काय-गत मलाचें 

वनि  दहन कितो खिा आवण त्यायोगें तो दारुण वाटतो हें वह खिें, पण तत्पविणामीं तो आत्मधनाचा पिम 
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लाभ वह किवनू देतो. ती साधना संपेपयंत तो दारुण आहे. जोंवि यत हकवचत मल आहे तोंवि त्याच्या 
शुद्धीसाठीं तो तपाचे चटके देत वन जपाचे नगािे वाजवीत िाहतो. त्यातं तो अगदीं वनदमय बनतो. पण 
आत्मशुद्धीचा गड चढून आत्मदशमन झालें  कीं त्याची दारुणता मावळते व द्रववणप्रदता उगवते. तो पिम 
आल्हाददायक आत्मधन साधकाच्या हवालीं कितो. अशा प्रकािें तो द्रववणप्रद होतो. आत्मलाभ जो करून 
देतो तो िाय यावद भौवतक लाभ देतो ह्यातं काय नवल? “नवह ववते्तन तपमणीयो मनुष्यः” जीवाला ववत्तमात्रानें 
पवितोष होण्यासािखा नाहीं ति पिमात्मा आपल्या भक्तानंा हें असलें  हीन द्रव्य का ं देतो? तो भक्ताची 
आस्था आवण रुवच वाढववण्यासाठीं असें किीत असतो. तो त्याच्या उच्चावच कामना पुिवीत असतो. आवण 
त्याला आपल्याकडे खेचीत असतो. असली सकामभस्क्त गौण खिी, पण ती वह भस्क्तच आहे आवण म्हणनू 
असल्या भक्तीला वह शास्रातं स्थान आहे. आवण त्यामुळेंच सवमशास्रातं तोंड भरून फलश्रुवत वदल्या आहेत : 

 
“यशः प्राप्नोणत णिपुलुं  ज्ञाणत-प्राधातयमेि िं । 
अिंलाुं णश्रयमाप्नोणत श्रेयः प्राप्नोत्यनुिमम्  ।” 

इत्याणद 
 
आवण सगळया पुिाणातं याच्या असंख्य साक्षी वदलेल्या आहेत. पिशुिामानें सबधं परृ्थवी ब्राह्मणानंा 

दान वदली. िामानें वबभीषणाला वन सुग्रीवाला िाय य वदले. कृष्णानें पाडंवानंा साम्राय य वमळवनू वदलें . 
सुदाम्याला सुवणमनगिी वदली. दामाजीची िसीद भिली इत्यावद भगवतंाच्या द्रववणप्रदत्वाच्या कथानंा 
खिोखि वमवत नाहीं. ‘भौमं वदव्यं चान्तविकं्ष ववत्तं अच्युतवनर्णमतम्’ भवूम अंतविक्ष आवण आकाश यातं 
आढळणािें सवम द्रव्य त्या पिमात्म्यानें वनर्णमलेलें  आहे आवण उपजीववकेसाठीं जगाला वदलेलें  आहे. त्यामुळें 
तो पिमात्मा उघडच द्रववणप्रद आहे. य या कोणाला जें काहंीं द्रववण वमळालें  आहे तें सािें त्या पिमात्म्यानेंच 
वदलें  आहे. म्हणनू तो द्रववणप्रद म्हणावयाचा. 

 
५७१. णदिःस्पृक )णदणिस्पृक) 

 
वदवव वदव ंस्पृशवत व्याप्नोवत इवत वदववस्पृक् । जो स्वगाला पोंचला आहे, जो स्वगांत भिला आहे तो 

वदववस्पृक् म्हणावयाचा. पिमात्मा आम्हालंा वदसत नाहीं. जें वदसतें तें हें दृश्य ववश्व आहे. तें जिी 
ईश्विवनर्णमत आहे तिी तें काहंीं ईश्वि म्हणता ं येत नाहीं. त्याहून तो वगेळाच असला पावहजे. या व्यक्त 
ववश्वाहून जि तो वगेळा आवण वविि आहे आवण तो जि या व्यक्ताकािातं कुठें सापंडत नाहीं ति मग त्याचा 
शोध घ्यायचा कुठें? वजथें घ्यायचा त्याचेंच नावं वदव्यलोक स्वगम. त्या अलौवकक अगोचि अव्यक्त वदव्य 
लोकातं तो पिमात्मा िाहतो. जे त्या अव्यक्त अक्षिाला जाणतात ते वह वदववस्पृक् होतात. स्वगीय स्पशम 
अनुभवतात. ऐवहक स्पशम हा मृतस्पशम आहे. स्वगीय स्पशम म्हणजे अमृतस्पशम होय. स्पशम म्हणजे 
त्ववगस्न्द्रयाचा आपल्या स्पशमनीय ववषयाशीं संवनकषम एवढाच अथम नाहीं, ति ववषयमात्राचा स्पशम, 
ववषयेवद्रय-संवनकषमज सुखदुःखावद अनुभव. जीवाला बाह्याभ्यन्ति स्पशम आहे त्यामुळें  तो स्पशमज सुख 
स्मितो, तवदति सुख ववस्मितो. पिंतु पिमात्म्याला बाह्य-स्पशमच नाहीं; तो सदैव स्वान्तः सुख-पवितृप्त 
आहे. म्हणूनच त्याला म्हणायचें वदववस्पृक्. वस्तुतः तें आभ्यन्ति सुख स्पशमरूप नव्हे, पण स्पशमवभि सुखाची 
कल्पनाच जीवाला होत नसल्यामुळें  त्या अस्पशम-सुखाला, त्या वदव्य सुखानुभतूीला तो वदववस्पृक् ता वा 
वदव्य स्पशम म्हणतो. वदव्यत्वाची कल्पना पार्णथवाच्या तुलनेनें वा वविोधानें, साम्यानें वा वैषम्यानें वह देणें 
शक्य नाहीं. पण जीवाला त्याहून वगेळी भाषाच बोलता ं येत नसल्यामुळें  त्याचा काय अपिाध? आवण 
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त्यामुळेंच तो पिमात्मा “शब्दावतगः शब्दसहः” म्हटला आहे. त्याचा अनुभव शब्दाच्या पाि पलीकडला आहे 
पण तिी तो शब्दातं माडंावा लागतो आवण तो पिमात्मा तें सहन करून घेतो. 

 
५७२. सिथदृक व्यास 

 
‘सवमदृग् व्यासः’ हें एक नाम कीं दोन नामें? एक नाम मावनल्यास तें एक समस्तपद वह मानणें शक्य 

आहे. अथवा सववशषेण नाम आहे म्हणून तीं दोन पदें मानता ंयेतील. एक नाम मावनल्यास तीं उघडच दोन 
पदें होणाि. शकंिाचायानी हें एक समस्त नाम मावनलें  आहे. पूवीं बाववसाव्या श्लोकातं सवमदृक् पद येऊन 
गेलें  आहे. त्यामुळें  वह सवमदृग् व्यास असें एक पद मानणें बिें असा त्याचंा अवभप्राय वदसतो. तथावप मला तो 
त्या कािणानें अपविहायम वा आवश्यक वाटत नाहीं. सवमदृक् पद दुसऱ्या अनेक नामापं्रमाणें पनुः येऊं शकतें. 
व्यास पदाला त्याची खास अपेक्षा आहे असें वह नाहीं. तथावप सहस्रसंख्या-पविवमवत-पविपालनाथम एक नाम 
घेणें आवश्यक मानल्यास सवमदृग् व्यास म्हणजे सवमदशी वत्रकालज्ञ व्यास असा अथम होईल. व्यासाचंी ववभवूत 
इतकी मोठी आहे कीं गीतेंतवह भगवतंाला “मुनीना ंअप्यहं व्यासः” असें म्हणावें लागलें  आहे. त्याचाच हा 
पुनरुच्चाि आहे. व्यस्यवत इवत व्यासः । जो वदेाचंा व्यास म्हणजे ववभाग कितो तो व्यास होय. त्याच बिोबि 
जो ववस्ताि कितो तो वह व्यासच म्हणावयाचा. व्यासानंीं वदेमंत्राचें प्रथम ऋक् (पद्य), यजुस् (गद्य), साम 
(गेय) असे तीन ववभाग केले आवण त्यानंा पविवशष्ट म्हणून अथवमवदे जोडून वदला. ह्या मुख्य वदेववभागाचें 
पित शाखाभेद केले. ऋग् वदेाचे २१, यजुि  वदेाचे १०१, सामवदेाचे १००० आवण अथवमवदेाचे ९ पोट ववभाग 
केले. वदेाचंा हा व्यास मंत्राक्षिापंुिता झाला. अथाचें काय? त्यासाठीं पित त्यानंीं महाभाित िवचलें . वदेाचें 
तात्पयम गीतेच्या व आख्यानाचं्या रूपानें त्यातं ववशद केलें  आहे—समासानें व व्यासानें. आवण शवेटीं 
भगवद् गान म्हणनू भागवत िचून ते कृतकृत्य झाले आहेत. आवण त्यामुळेंच पिमात्म्याला व्यास म्हणवनू 
घ्यावें लागलें  आहे. सपूंणम ज्ञान-वतुमळाचा तो व्यासरूप आहे. त्याच्या ह्या सवमदृक् तेमुळेंच तो सवमदृक् व्यास 
म्हटला गेला. म्हणूनच म्हटलें  आहे. ‘अचतुि  वदनो ब्रह्मा वद्वबाहुिपिो हविः । अभाललोचनः शभंःु’ य याच्या 
भक्ताचा एवढा मवहमा तो पिमात्मा केवढा मोठा म्हणावयाचा? त्याचें सवमदृग्-व्यासत्व केवढें म्हणावयाचें? 

 
५७३. िािंस् पणत )अयोणनज) 

 
“वाचस् पवतः उदािधीः” पूवीं तेववसाव्या श्लोकातं येऊन गेला आहे. इथें एकसष्टाव्या श्लोकातं तो 

पुनः आला आहे “वाचस्पवतः अयोवनजः”. ब्रह्मणस् पवत बृहस् पवत वाचस् पवत हे आवण असलेच इति शब्द 
अलुक् समास म्हणायचे कीं ब्रह्मणस् बृहस् वाचस् हे शब्द मनस् वचस् सिस् शब्दाप्रमाणें सकािान्त शब्द 
म्हणावयाचें? य या अथीं ब्रह्मणस् बहृस् वाचस् अशीं सकािान्त प्रावतपवदकें  आढळत नाहींत त्याअथीं तीं 
षष्ठ्यन्त पदें मानणेंच भाग आहे. तथावप प्राचीनति वैवदक भाषेंत तीं प्रावतपावदकवत असावींत अशी शक्यता 
आहे. मिाठी ‘देवाशपथ’, ‘दीनानाथ’ प्रमाणें वाचस् पवत इत्यावद अलुक् समास वैवदक भाषेंत ववशषे रूढ 
असावते. दोन तीन शब्दाचें सुटसुटीत सोपे समास हें मिाठीप्रमाणें वैवदकभाषेचें वैवशष्ट्य आहे. अवभजात 
संस्कृतातं आगगाडीच्या डब्याचं्या मावलकेसािखे लाबंच लचक समास मिाठींत तसेंच वैवदक संस्कृतातं 
आढळत नाहींत. वैवदक आवण मिाठी या भाषातं असें आवण असलें  साम्य पुष्कळच आहे. 

 
पण हा वाचस् पवत कोण? जो बृहस् पवत, जो ब्रह्मणस् पवत, जो गणपवत तोच वाचस्पवत होय. जी 

सगळी स्तुवत आहे, जो उच्चाि आहे, जें वणमन आहे त्या सवाचा स्वामी तो अक्षि पिमात्मा आहे आवण तोच 
इथें वाचस् पवत म्हटला आहे. या अक्षि पिमात्म्याला ॐ म्हणतात. तें एकाक्षि ब्रह्मच वाचस् पवत होय. 



 

अनुक्रमणिका 

त्याचेंच प्रवतपादन सगळे वदे, सगळया वाणी, सगळे वणम कितात आवण म्हणूनच तो वाचस् पवत 
म्हणावयाचा. त्यामुळेंच कोणत्या वह वदेमंत्राचा उच्चाि किावयाचा झाल्यास आिंभीं ॐकािाचा घोष केला 
जातो. कािण, त्या सवमवणोच्चािाचंा तोच प्रवतपाद्य अथम होय, ववषय होय. वाक् आवण अथम हे नेहमीं सयुंक्तच 
असावयाचे. म्हणून वह कोणता वह मंत्र म्हणावयाचा झाला कीं ॐकािाचा उच्चाि हा आधीं किावा लागतो. 
वाणी वनिथमक असूं शकत नाहीं. ती अथाधीनच असावयाची. अथावश्रतच असावयाची. तो जो अथम तोच 
वाचस्पवत होय. तोच वाणी-ववनायक होय. 

 
५७३. )िािंस्पणत) अयोणन-ज िािंस्पणत 

 
सवमदृग् व्यासः या पूवमवती नामाप्रमाणेंच “वाचस् पवतः अ-योवनजः” हें नाम वह सववशषेण एक नाम 

मावनलें  आहे. वाचस्पवत जगातं पुष्कळ असूं शकतील, पण ते सगळे योवनज आहेत. जन्मलेले जन्तु आहेत. 
पिमात्मा हा त्याचं्या पंक्तीला कसा बसणाि? तो वाचस्पवत खिा, पण अ-योवनज आहे. तो न जन्मताचं 
वाचस्पवत आहे. तो स्वयंभ ूवाचस्पवत आहे. जगातं जन्मलेले जे वाचस्पवत आहेत त्यानंीं ‘वाचा ंआचायमतायाः 
पदमनुभववतंु कोऽस्स्त धन्यो मदन्यः’ अशा बढाया वकती वह मािल्या तिी त्याचं्या वाणीला अथाचेंच अनुसिण 
किावें लागतें. पिंतु हा स्वयंभ ूअयोवनज पिमात्मा असा वाचस्पवत आहे कीं त्याच्या वाणीच्या मागें अथम 
धावनू येतो. ‘वाचं अथोऽनुधाववत’ तो ‘भःू’ म्हणतो आवण त्या मागोमाग भिू  लोक वतथें प्रकट होतो. तो ‘भवूः’ 
म्हणतो आवण भवुि  लोक वतथें आववि  भतू होतो. तो ‘स्वः’ म्हणतो आवण त्या सिशीं स्वि  लोक वतथें उपस्स्थत 
होतो. हें सामर्थयम दुसऱ्या कोणत्या वाचस्पतीचें आहे? ते आडनावंाचे वाचस्पवत ईश्विी सृवष्ट पाहतात आवण 
वतच्या सौंदयानें भािले जाऊन गाऊं लागतात. कवन करंू लागतात. त्यानंा या सृष्टींत नाहीं असें काहंीं एक 
किता ंयेत नाहीं. इसापनीतींतील बेडकीला जसा बैलाचा मोठेपणा आकळंू शकला नाहीं आवण ती आपल्या 
त्या महासत्वाच्या इयते्तच्या कल्पनेंत फुगून गतप्राण झाली त्याप्रमाणें पिमात्म्याच्या सृष्टीची म्हणजे त्या 
पिमात्म्याच्या इयते्तची कल्पना कितानंा कववजनाचंी, वाचस्पतींची वाक् शस्क्त फुगनू फुगून फाटून जाते 
पण वतला त्या महासत्वाची पिमात्म्याची, त्या अयोवनज वाचस्पतीची यत हकवचत वह यथाथम कल्पना होत 
नाहीं. 

 
आयोवनज पद स्वतंत्र मावनल्यास अयोवनज म्हणजे स्वयंभ ू अज पिमात्मा असा अथम होईल. 

पिमेश्विी अवतािाचें वदव्यत्व द्योवतत किण्यासाठीं ते वह अयोवनज वर्णणले जातात. वनत्य शुद्ध बदु्ध मुक्त 
स्वभाव आत्मतत्त्व योवनज असूं शकत नाहीं. तें कोणाचा पुत्र नाहीं, कोणाचा वपता नाहीं. देवकी-पुत्र 
वासुदेव रुस्क्मणीिमण सत्यभामापवत प्रदु्यम्न-वपता इत्यावद कोणत्यावह नात्याचं्या गोत्यातं तो येत नाहीं. 
म्हणून तो अयोवनज म्हटला आहे. 

 
५७४. णिसामा 

 
त्रीवण सामावन अस्यास्तीवत वत्रसामा । य याचीं तीन सामें म्हणजे वैवदक गीतें प्रवसद्ध आहेत तो 

वत्रसामा होय. पिमात्मा ऋचानंीं स्तुत, यजंूनीं हुत आवण सामानंीं गीत झाला आहे. कोणतीं हीं तीन सामें? 
बृहत साम तथा दुसिीं दोन सामें म्हणजे िथंति आवण वामदेव्य हीं होत. आज सामगायन स्मवृतशषे 
झाल्यासािखें आहे. पण साम म्हणजे काय? साम म्हणजे पिमात्म्याशीं समिस झालेल्या भक्ताचंा 
पिमानंदानुभतूीचा हषोद् गाि, धन्योद् गाि. उद् गािाचंा शब्दाथम पहायचा नसतो, भावाथम घ्यायचा असतो. 
हुिा, वाहवा, ओहो इत्यावद उद् गािाचंा शब्दाथम काहंीं सागंणें कवठण आहे, पण त्याचंा भाव हषोल्लास 



 

अनुक्रमणिका 

आनंदावतशय व्यक्त किणािा आहे एवढें वनवित. तसेंच “हावु हावु हावु” या सामगानाचा अथम काय म्हणनू 
ववचािाल ति काहंीं सांगता ंयावयाचें नाहीं, पण त्याचंा भाव पिमानन्द व्यक्त किणािा आहे. मनुष्य खातो 
वपतो आवण खुशींत आला म्हणजे गातो. तसा वदेानुयायी जेव्हा ंयज्ञ करून सोमपान कितो तेव्हा ंअत्यतं 
प्रसि होऊन सामगायन करंू लागतो. अशीं जीं अनेक सामें गाइलीं गेलीं त्यांतील तीन ववशषे प्रवसद्ध म्हणनू 
तो सामगीत पिमात्मा वत्रसामा म्हटला गेला. त्रयी म्हणजे तीन वदे हे जसे वत्रववध (गद्य पद्य आवण गेय) 
होत, तशीं ही तीन सामें वह वत्रववध असूं शकतील. एक वक्रयावस्था व्यक्त किणािें, दुसिें ज्ञानावस्था व्यक्त 
किणािें आवण वतसिें भावावस्था व्यक्त किणािें. वक्रयावस्थेंत तो वववकेी केवळ सत वक्रया कितो आवण 
वतचेंच साम गातो. ज्ञानावस्थेंत तो एकत्वोपासक बिेंवाईट कोणतेंवह कमम किीत नाहीं आवण अवक्रयेतेचेंच, 
अकमाचेंच साम गातो. भावावस्थेंत तो बिीं-वाईट सािींच कमें कितो आवण ववश्वात्मभावाचेंच साम गातो. 
असा तो पिमात्मा वत्रसामा आहे. 

 
५७५. साम-ग 

 
पिमात्मा साम-गीतच नाहीं, साम-गायक वह आहे. सामस्वरूप पिमात्मा साम-गान किणाि नाहीं, 

ति काय अ-साम-गान किील? यज्ञ, सोमपान आवण सामगान ह्या वैवदक पविभाषेचे आवधभौवतक 
आवधदैववक आवण आध्यास्त्मक असे वतन्ही अथम लक्षातं घ्यावयाचे आहेत. केवळ एकच अथम घेण्यानें 
वैवदकानंा अन्याय होईल. कोणती वह उपासना घ्या वतच्यातं हे वतन्ही भाग असावयाचेच. कोणतें वह 
उपासनीय कमम घेतल्यास त्याचें बाह्य वववध-ववधान व अनुिान, त्याची अवधिात्री उपास्य देवता आवण वतचे 
आध्यास्त्मक स्वरूप त्यातं गृहीत असते. इथें वैवदक उपासनेंत साम्यस्वरूप साम हें अध्यात्म, इन्द्र देवता हें 
अवधदैव आवण यजन व प्रसादस्वरूप सोमपान हे अवधभतू होय. ‘देहवतंास अव्यक्तीं सुखें बोध घडेवचना’ ही 
आहे वस्तुस्स्थवत. आवण देवतेचें स्वरूप असतें अव्यक्त, आध्यास्त्मक हें वह वततकें च वनवित. अशा स्स्थतींत 
देहवतंानें त्या ववदेह अव्यक्त स्वरूपाला आकळायचें कसें? त्याची जी पद्धवत वतचेंच नावं उपासना होय. 
शास्त्रकाि त्या अव्यक्ताला आकळण्यासाठीं त्याचें एक रूप व नाम कस्ल्पतात. तीच उपास्य-देवता. वतच्या 
नामरूपाववषयीं त्याचंा काहंीं आग्रह नाहीं. “एकं सत, ववप्रा बहुधा वदस्न्त अस्ग्नं यमं मातविश्वानमाहुः” असें 
त्यानंीं स्पष्टच सागंून टाकलें  आहे. त्या देवतेच्या उपासनेचा वववध वह त्यानंीं यथा-दैवत कस्ल्पलेला आहे. तो 
वववध देहेस्न्द्रयानंीं अनुसिायचा, वाणीनें देवतेचें स्तवन किायचें, मनानें वतच्या अवचन्त्य मवहम्याचें स्मिण 
किायचें, श्रद्धाभस्क्तपूवमक वतला आत्मवनवदेन किायचें आवण अशा प्रकािें वतच्या आध्यास्त्मक स्वरूपाचें 
अनुसधंान करून वतशीं स्वात्मभावानें समिस व्हायचें. अशी आहे ही ऋवषमुवन-साधुसतंाचंी उपासना पद्धवत. 
या उपासनेला दृढ चालवनू जेव्हा ं साधक वसद्ध होतो तेव्हा ं तो सामग बनतो, साम्याला प्राप्त होऊन 
सामगान गातो. असा वसद्ध पिमात्म-वनि  ववशषेत्वामुळें  पिमात्माच होय. त्यालाच इथें सामग म्हटलें  आहे. 

 
५७६. साम 

 
“वत्रसामा सामगः साम” हें एक सूत्र आहे. ह्यातं साध्य साधक आवण साधन वतहींचा अन्ति  भाव 

झालेला आहे. वतन्ही वमळून एकच वस्तु वसद्ध होत असल्यामुळें  तीं वतन्ही अवभिच होत, एकरूपच होत. 
पिमात्माच साधक बनून साधन अंगीकाितो आवण साध्य गाठंतो. त्याचा हा छंद आहे. त्याचा हा स्वभाव 
आहे. तो सामग साधक बनून सामाच्या साधनानें वत्रसामा जो पिमात्मा त्याला गाठंतो. सागिाला वमळून वह 
गंगा वहातच िाहते तसा तो साध्याला गाठूंवन वह साधन आचिीत च िाहतो. साध्याला गाठंणें ही वसवद्ध होय. 
पण वसवद्ध वमळाल्यावि वह साधन चालूच ठेवणें ही संवसवद्ध होय. 
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सामन् हा शब्द ब्रह-मन्, कि -मन्, धि -मन्, शि -मन् इत्यावद मन् प्रत्ययान्त कृदन्तापं्रमाणें सा-मन् 
असा आहे. मन् प्रत्यय हा किणाथमक आहे. ब्रह मन् म्हणजे स्तवनपयोगी साधन अथात स्तोत्र. ना-मन् 
म्हणजे नमनोपयोगी साधन अथात अवभवादन. तसेच समनोपयोगी वा शमनोपयोगी साधन तें साम 
म्हणावयाचें. सामगायनानें, साधक-ववश्व साम्य पावतो. “वनि  दोषं वह समं ब्रह्म” वनि  दोष म्हणजे वनष्प्रपञ्च 
आवण सम म्हणजे वनि  ववशषे वनिहं जें तत्त्व तेंच ब्रह्म होय आवण त्या ब्रह्माच्या साम्याला पोंचण्याचें साधन तें 
साम होय. त्या सामाच्या योगें सवम दुःख प्रपंचाचा उपशम, सवम सुख-शान्तीची उपलस्ब्ध अथात पविपूणम 
साम्यलाभ होतो. या पिम साम्यदशचेी प्रास्प्त साम-गायनानें होते. शब्द हा स्पन्दरूप आहे. त्या स्पन्दापासून 
जशी सवृष्ट होते तसा सामोपासनेनें शब्द-स्पन्द-वनिोध होऊन सवृष्ट-वैषम्योपशम होतो. आवण उिते एक 
केवळ साम्यरूप शास्न्त वा शास्न्तरूप साम्य. हें साम साक्षात पिमात्माच आहे. “वदेाना ं सामवदेोऽस्स्म” 
म्हणून जें म्हटलें  आहे तें ह्याचमुळें होय. 

 
५७७. णनिाि 

 
हा बासष्टावा श्लोक संपूणमच अवत उच्च भवूमकेचा आहे. यातं जीवनातंील पिम साध्य आवण त्याची 

साधनें या दोन्ही मूल्याचंा ववचाि येऊन गेला आहे. जीवनाला अथम मोल आवण साफल्य देणािीं हीं मूल्यें 
आहेत. याचंी उपेक्षा म्हणजे जीवनद्रोहच होय, आत्मद्रोहच होय. साम, वनमाण, शम, शास्न्त, पिायण, 
संन्यास, वनिा अशीं हीं महनीय पदें आहेत. या पदानंा कोण श्रेयस्काम सोडील? 

 
वनि  वाण म्हणजे य वलनशास्न्त, आग ववझणें. य याला आपण जीवन म्हणतों तें दैवहक जीवन वस्तुतः 

जीवन नसून आग आहे. ती आग जोंवि जळत आहे तोंवि वनवाण, शास्न्त कुठली? जीवन हें आग ववझवनू 
शास्न्त शीतलता सुख तृस्प्त देणािें असतें. अथात वतथें आग असूं शकत नाहीं. उलट वतचा अभाव हें त्याचें 
पवहलें  लक्षण आहे. म्हणजे सवम दुःखदाहोपशम-लक्षण हें वनि  वाण जीवनाचें अभावात्मक वनवृत्त लक्षण होय. 
त्याचें स्वरूप ति पिमानन्द आहे. 

 
दैवहक जीवन वासनामलूक कममप्रधान आवण दुःखोदकम  आहे. वासनेचा अस्ग्न सािखा धुमसत 

असतो. त्याचा कमममय धूि आवण धग माणसाला सतत धडपडायला लावत असतात. पविणाम हा कीं 
सुखासाठीं खटपट किायची व दुःखी कष्टी व्हायचें. यातूंन, या सतत जळत िाहण्यातूंन माणसाची सुटका 
म्हणजेच वनवाण होय. 

 
पण ह्यातूंन सुटका व्हायची कशी? ज्ञानानें. ज्ञानच मोचक आहे. आधीं ही आग म्हणजे आगच आहे 

हें लक्षातं यायला पावहजे. हें पवहलें  आयम सत्य होय. याचें नावं संसाि-दुःख. नंति त्याचें कािण अववद्या, 
वासना होय हें लक्षातं घ्यायचें. तदनुसाि अववद्या हें दुसिें आयमसत्य होय. िोग आवण िोगवनदान ही जशी 
कायमकािणाचंी जोडी तशी पढुची जोडी आिोग्य आवण आिोग्योपाय ही होय. तदनुसाि अनामयपद, मोक्ष वा 
वनवाण हें वतसिें आयमसत्य होय. आवण चौथे आयमसत्य म्हणजे मोक्षकािण ववद्या. या चाि आयम सत्याचं्या 
ज्ञानानें आवण ज्ञानपूवमक जीवनानें वनवाणलाभ व्हायचा. 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

५७८. भेषज 
 
पिमात्मा हा भेषज आहे, सषध आहे. कशाचें? संसाििोगाचें, भविोगाचें. भव म्हणजे जन्म आवण 

त्यापाठोपाठ येणािी व्यावधजिामृत्यु इत्यावद अनथम-पिंपिा म्हणजे संसाि. या सवम पिंपिेचा वदसणािा आिंभ 
भवापासून होत असल्यामुळें या संपूणम पिंपिेला भविोग असें नावं वमळालें  आहे. पण या भवाचें तिी मळू 
काय? प्राक्तन कमम. त्या कमाचें मूळ वासना वा तृष्णा. वतचें मूळ अज्ञान, अववद्या. अथात सवम अनथांचें 
वनदान अज्ञान वा अववद्याच होय. आवण पिमात्मा हा स्वतः ज्ञानस्वरूप असल्यामुळें  तो त्या अज्ञानिोगाचें 
सषध म्हटला आहे. 

 
िोग आवण िोगवनदान, आिोग्य आवण आिोग्याचे उपाय हा जसा वचवकत्साशास्त्राचा चतुि  व्यूह होय 

त्याच प्रमाणें संसाि आवण तत कािण अववद्या, मोक्ष आवण तत्कािण ववद्या हा अध्यात्मशास्त्राचा चतुि  व्यूह 
होय. दोन्हीकडे जो उपाय आहे तेंच भेषज होय. आवण तें आहे ज्ञान. 

 
इथें क्रमानें वनवाण आवण भेषज हीं दोन पदें मोक्ष आवण त्याचें कािण ज्ञान या अथाचीं आहेत. 

चतुि  व्यूहापंैकीं आिंभींचीं दोन पदें संसाि आवण अववद्या इथें अध्याहृत समजावयाचीं. वनवाणपद भेषज 
आध्यास्त्मक आहे हें सुचववतें. भेषजपद वनवाण हें अनामयपद आहे असें सुचववतें. “पदं गच्छन्त्यनामयम्” 
म्हणून वनवाणाला अनामयपद गीतेनें म्हटलेंच आहे. वचवकत्साशास्रीय पविभाषा अध्यात्मशास्राला लाववली 
आहे. कािण वचवकत्साशास्र लोक-प्रवथत आहे. अध्यात्मशास्र गढू आहे, िहस्य आहे. ज्ञाताची उपमा 
अज्ञाताला वदली जाते. तद् ववपवित नव्हे. आवण म्हणूनच पुढील पदातं पिमात्म्याला वभषक् म्हणजे वैद्य 
म्हटलें  आहे. 

 
५७९. णभषक 

 
पिमात्मा वभषक् आहे, म्हणजे वैद्य आहे. तो जीवाला ववद्या म्हणजे ज्ञान देऊन भविोगातूंन मुक्त 

कितो. सामान्य वैद्य िोग्याला नुसतें सषध देतात. त्यामुळें  िोगी आपल्या पीडेंतून तात्पुिता मुक्त होतो. पण 
िोग कशामुळें  आला आवण गेला तो कशामुळें  गेला याचे सोपवत्तक ज्ञान त्याला होत नाहीं. आवण त्यामुळें  तो 
पित पित िोगाच्या तावडींत सापंडत िाहतो. पिंतु पिमात्मा हा 

 
“ददाणम बुणद्धयोगुं तुं येन माुं उपयान्तत ते । 
तेषामेिानुकम्पारं् अहुं अज्ञानजुं तमः । 
नाशयाम्यात्मभािस्र्ो ज्ञानदीपेन भास्िता ।” 
 
या गीतावचनातं प्रवतज्ञात केल्याप्रमाणें आपल्या भक्तानंा हृदयस्थ गुरुरूपानें ज्ञान देऊन 

अज्ञानमुक्त किीत असतो. शास्र-प्रतीवत गुरु-प्रतीवत आवण आत्म-प्रतीवत अशा तीन पायऱ्या आहेत 
ज्ञानाच्या. शास्रातं सगळें ज्ञान सुव्यवस्स्थत माडंलेले असतें. त्यावरून अवधकािी वजज्ञासूला ज्ञान वमळतें, 
पण काहंीं संशयवह िाहतो. तो संशय अनुभवी गुरूच्यामुखानें श्रवण करून दूि होतो. पण खिी आत्मप्रतीवत 
तेव्हाचं बाणते कीं जेव्हां शास्र द्वािा आवण गुरुमुखानें वमळालेलें  ज्ञान आपणच आपल्या ठाईं पडताळून पाहून 
सुप्रतीत आवण सुप्रीत होतों. हींच खिी प्रतीवत होय. आवण ही आत्मभावातूंनच येत असते. म्हणून म्हटलें  
आहे भगवतंानंीं “आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन अज्ञानजं तमः नाशयावम.” ही प्रतीवत देणािा जो हृदस्थ 
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पिमात्मा तोच इथें वभषक् म्हटला आहे. त्या प्रतीवतरूप सषधानें भविोग नाहींसा होतो, भवभय नाहींसें 
होतें. हा सपम नसून िज्जचू आहे असा प्रत्यय आल्यानंति सपम गेला मग त्याचें भय कुठून िाहणाि? ‘तत्र को 
मोहः कः शोकः एकत्व ंअनुपश्यतः?’ वजथें देहात्मबुवद्धरूप मोह गेला वतथें देह गेल्याचा शोक कुठला? वतथें 
केवळ आत्म्याचें एकत्व. वनि  मोह ज्ञान नादंत असतें. पिमात्मा हें असें वनि  मोह ज्ञान देऊन स्वभक्तावंि पिम 
अनुकंपा किीत असतो. वैद्य हा पिम कारुवणक असावा असें म्हटलें  जातें. पिंतु ज्ञान हें स्वभावतःच करुणा 
असल्यामुळें  ज्ञानी गुरूचें पिम कारुवणक हें वनत्य ववशषेण होय. पिमात्मा हा असा पिम कारुवणक वभषक् 
आहे. 

 
५८०. सुंतयासकृत् 

 
पिमात्मा संन्यासकृत म्हणजे सवमकमम-संन्यासी आहे. ज्ञानी आहे. तो कोणतें वह कमम किीत नाहीं. 

कमममात्र अववद्यामलूक आवण देहग्रहणहेतुभतू अथात संसािदायक असल्यामुळें  तो सवम कमांचा सनं्यास 
कितो. “न वह अकृतः कृतेन” पिमपुरुषाथम मोक्ष हा अकृत म्हणजे कोणत्या वह कमानें संपावदला जाणािा 
नव्हे. तो आत्म्याचा स्वभाव आहे. म्हणून कमम साधन नव्हे. तें मोचक साधन नाहीं, इतकें च नव्हे ति तें बन्धन 
आहे. कमाच्या योगें प्राप्त होणािें सवम लोक नश्वि आहेत, पुनिावतमनदायी आहेत, संसािावह आहेत. मग 
वणाश्रमधमम सवम वनिथमकच, हकबहुना अनथावहच म्हणावयाचे? नाहीं. ते वनष्काम आचिले ति 
ज्ञानवनिायोग्यता प्राप्त करून देतात. वणाश्रमधमाचिण न किणें म्हणजे स्वैि वागणें होय. त्या योगें 
ज्ञानवनिायोग्यता प्राप्त होणें नाहीं. आवण म्हणनू वनष्काम स्वधमाचिण हें वनिथमक नव्हे. तद् द्वािा 
ज्ञानवनिायोग्यता वमळवनू आवण ती योग्यता आल्यानंति सवमकमम-संन्यास करून साधक मोक्षास पात्र होतो. 
पण स्वतंत्रिीत्या कमाला मोक्षोपाय म्हणून काहंीं हकमत नाहीं. ती ज्ञानालाच आहे. कािण वमर्थया-
ज्ञानजवनत दोषाचंा पविहाि कोणत्यावह कमानें होऊं शकत नाहीं. तो केवळ ज्ञानानेंच संभवतो. म्हणनूच 
म्हटलें  आहे “त्यागेन एकेन अमृतत्व ंआनशुः” ज्ञानमलूक सवमकममत्यागानेंच अमृतत्त्व म्हणजे मोक्ष वसद्ध 
होतो. मोक्षवसवद्ध अववद्यादोषमूलक कमें सािींच गळून पडलीं म्हणजे होते. आवण ही मोक्षप्रवतबधंककमम-
वनवृवत्त केवळ ज्ञानानेंच होते, कोणत्यावह कमानें नव्हे. अववद्या आवण तन्मूलक दोष हें कमाचें कािण होय. 
आवण स्वगमनिकावद-लोकप्रास्प्त हें त्याचें कायम म्हणजे फळ होय आवण हीं अशीं स-कायमकािण कमें सगळींच 
मोक्षप्रवतबधंरूप आहेत. हा प्रवतबधं तेवढा नाहींसा होणें म्हणजें मोक्ष होय. तो आयताच आहे. कोठल्यावह 
कमानें ठोकून वपटून घडवायचा नाहीं आहे. अथात आत्मज्ञानानें होणािा सवमकमम-संन्यास हीच मोक्ष-वसवद्ध 
आहे. म्हणून पिमात्मा हा सनं्यासकृत म्हटला आहे. काहंीं कमें किायचीं काहंीं सोडायचीं हा संन्यास नव्हे. 
संन्यास म्हणजे सपूंणम न्यास, कमममात्राचा न्यास. आवण असा संपूणम न्यास एक पिमात्मा करंू शकतो. 
देहधािी केवळ लाक्षवणक सनं्यासच करंू शकावयाचा. 

 
५८१. शम 

 
पिमात्मा संन्यासकृत म्हणजे संन्यासी आहे, तसा संन्याशाचंा धमम जो शम तो वह तो आहे. शम 

म्हणजे वनवृवत्त. कममयोग्याचंा धमम प्रवृवत्त ति ज्ञानयोग्याचंा, संन्याशाचंा धमम वनववृत्त होय. 
 
आरुरुक्षोर  मुनेर  योगुं कमथ कारिमुच्यते । 
योगारुढस्र् तस्यिै शमः कारिमुच्यते ॥ 
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योगी ब्रह्मचयाश्रमातं गुरुशुश्रूषा, गृहस्थाश्रमातं दान आवण वानप्रस्थाश्रमातं वनयम-पालन वा 
व्रताचिण करून प्रवृवत्तद्वािा आपलें  श्रेयः साधन किीत असतो. तेंच तो संन्यासाश्रमातं प्रवृत्तीचा त्याग करून 
शम सेवनू वनवृवत्तद्वािा साधीत असतो. साधकाला सतत आपला ववकास साधायचा असतो. हा ववकास 
कृवत्रम वनयम-पालनानें होत नाहीं ति आंतविक वृत्तींना अनुसरून होत असतो. या स्वाभाववक वृत्तींना 
अनुसरून होणाऱ्या कमांनाच गीतेनें सहज कमम म्हटलें  आहे. आवण तें सहज कमम, सदोष असलें  तिी 
हट टानें सोडता ंकामा नये. कािण तद् द्वािा हळंू हळंू वृवत्त पालटत जाते. जसजशी वृवत्त पालटत जाते 
तसतसा धमम वह पालटत जातो आवण शवेटीं साधकाला शम उफम  वनवृवत्तधमम प्राप्त होतो. तोच इथें 
संन्यासकृत पदानंति त्या सनं्याशाचा पिम धमम आवण चिम धमम आला आहे. चिम धमम चिम दशलेाच प्राप्त 
होईल. कच्च्या केळयातं पविपक्व केळयाचा शब्द स्पशम रूप िस गधं कसा येणाि? क्रमाक्रमानें स्वाभाववक 
वाढ होऊन पविपाकास आल्यावाचंून जबिदस्तीनें तो आणता ंयेणाि नाहीं. पण तो आल्यावाचंून पूणमता वह 
नाहीं. पूवम अवस्थेंत कमम उफम  प्रवृवत्त स्वास्र्थययोगाचें कािण आहे. जों पयंत गन्तव्य गाठंलें , नाहीं तों पयंत 
चालत िहाणेंच श्रेयस्कि. गन्तव्य गाठंल्यानंति चालणें बदं किणेंच श्रेयस्कि. स्वस्थ िाहणेंच श्रयेस्कि. 

 
पिमात्म्यानें निनािायणरूपानें संन्यास आश्रमाची स्थापना केली, शम हा धमम उपदेवशला आवण 

स्वतः शान्त होऊन तो बदविकाश्रमातं वविाजमान आहे. “संन्यासकृत शमः शान्तः” हा चिण निनािायणाचें 
हें चवित्र सागंत आहे. 

 
५८२. शातत 

 
शान्त म्हणजे वनवतृ्त, स्वस्थ. अशान्त पुरुष वमर्थयाज्ञानजवनत वासनेनें पे्रवित होऊन अपाि कमें 

किीत असतो. तो त्या कमांत इतका गढून जातो कीं त्या कमांचा काय पविणाम आहे, काय फळ आहे याचा 
ववचाि किायला वह त्याला अवकाश होत नाहीं. जन्मायचें, कमें किायचीं, त्या कमानुसाि स्वगमनिकावद 
फल भोगायचें आवण फल भोगून झालें  म्हणजे पित जन्मायचें असा त्याचा कायमक्रम अव्याहत सुरू असतो. 
याचेंच नावं आहे संसाि. पण कोणी एखादा धीि पुरुष ही कोंडी फोडतो. तो कममप्रवाहातं वाहून न जाता ं
ववचािाची लव्हाळी पकडून शास्राच्या भवूमकेला लागतो. शास्राधािें कायाकायाचा वनिय कितो. चोिी मािी 
जोिी इत्यावद वनवषद्ध कमें तो किीत नाहीं. पुतै्रषणा ववत्तैषणा लोकैषणा सोडून तत्पे्रवित सािीं काम्य कमें वह 
तो किीत नाहीं. पण देहयाते्रसाठीं आवण समाजधािणेसाठीं स्वभाववनयत वणाश्रमधमम तो फलकामना 
सोडून आचिीत िहातो आवण त्याबिोबि वचत्तशुद्धीसाठीं तपःस्वाध्यायरूप उपासना साके्षपानें किीत िाहतो. 
असें जीवन जगता ंजगता ंआपलीं सपूंणम वचत्तशुवद्ध केव्हा ंझाली याची वह त्याला शुद्ध िहात नाहीं आवण तो 
संन्यासी होतो. त्याचे सवम सकंल्प मावळतात आवण तो शान्त म्हणजे समावहत होतो, स्वस्थ होतो. 

 
यणदणह नेन्तद्रयारे्षु न कमथस्िनुषज्यते 
सिथसुंकल्प-सुंतयासी योगारूढस् तदोच्यते ॥ 
 
असा जो कमम-प्रवाह तरून ज्ञानाच्या भवूमकेला लागलेला आवण वैिाग्य अनासस्क्त आवण 

सवमसंकल्पसंन्यास या उत्तिोत्ति उित वशखिावंि आिोहण करून ब्रह्मवनवाणाचें पिम पद पावलेला पुरुषच 
शान्त होय. तोच पिमात्मा. कािण त्याहून पिम दुसिें काहंीं नाहींच. त्यालाच पुढील पदातं वनिा म्हटलें  
आहे. वनिा म्हणजे पिाकािा, आत्मशुद्धीची पिाकािा, अथात ब्रह्मवनमाण. 
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५८३. णनिा 
 
वनिा म्हणजे वनःशषे स्स्थवत, मुक्काम. गंगा सागिाला वमळेपयंत वाहते. पण सागि-संगम 

झाल्यानंति वतचा प्रवाह सपंतो. अथात सागि हा गंगेची, समुद्र हा नद्याचंी, वनिा होय. त्याप्रमाणें सवम 
साधनाचंी पविसमास्प्त म्हणजे पिमात्मा होय. म्हणनू तो वनिा म्हटला आहे. वनिा दोन असूं शकत नाहींत. 
सवोच्च वशखि एकच असूं शकते, दोन स्वगममाथा (एविेस्ट) असूं शकत नाहींत त्याप्रमाणें. म्हणूनच गीतेंत 
‘दे्व वनि’े असा अनेकवचनी प्रयोग आला नाहीं, ति वद्वववधा वनिा असा एकवचनी प्रयोग आला आहे. 
‘लोकेऽस्स्मन् वद्वववधा वनिा पुिा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन साखं्याना ं कममयोगेन योवगनाम् ॥ कममयोग 
आवण कममसनं्यास एकाच वनिेचीं दोन अंगें आहेत. एका अगंाला कममयोगाची ति दुसऱ्या अंगाला 
कममसंन्यासाची मुद्रा असलेलें  हें एक नाणें आहे. नाण्याचें सोनें एकच आहे. मूल्य एकच आहे. म्हणूनच 
म्हटलें  आहे गीतेनें : 

 
साुंख्य-योगौ पृर्ग् बालाः प्रिदन्तत, न पन्ण्डताः । 
एकमप्यान्स्र्तः सम्यग् उभयोर  णितदते ललम्  ॥ 
 
दोहोंचें फळ एकच आहे. अथात गन्तव्य स्थानदृष्ट्या दोन्ही एक आहेत. मागमतः ते वगेळाले आहेत. 

एखादी नदी पविमवावहनी असेल एखादी पूवमवावहनी. त्याचें प्रवाह वदसायला वगेवगेळे आवण पिस्पि-
ववरुद्ध असून वह शवेटीं दोन्ही जसे समुद्रातंच वमळतात त्या प्रमाणें सवम साधनाचंी पविणवत शवेटीं पिमात्म-
दशमनातंच होते. म्हणून तो पिमात्माच एक वनिा होय. मवहम्नाच्या पुढील श्लोकातं हाच आशय व्यक्त झाला 
आहे : 

 
त्रयी साखं्यं योगः पशुपवत-मतं वैष्मववमवत, प्रवभिे प्रस्थाने पिवमदमदः पर्थयवमवत च 
 
रुचीना ंवैवचत्र्याद् ऋजुकुवटल-नानापथ-जुषा,ं नृणा ंएको गम्यस् त्वमवस पयसा ंअणमव इव. ॥ 
 

५८४. शान्तत 
 
‘संन्यास्कृत शमः शान्तः’ हा चिण पुंहल्लग आहे, पुरुषवाचक आहे; ति ‘वनिा शास्न्तः पिायणम्’ हा 

चिण अहलग आहे, पद-वाचक आहे. दोहोंचें वह तात्पयम एकच आहे. दोन्ही सवोच्च आदशम व्यक्त कितात. 
पवहल्या चिणातं तो सगुण साकाि आहे, ति दुसऱ्यातं वनि  गुण वनिाकाि. एक व्यावहाविक आदशम आहे, 
दुसिा पािमार्णथक वा शास्त्रीय आदशम आहे. वबन्दूची व्याख्या किायची झाल्यास ती शास्त्रीय पविभाषेंत य याला 
लाबंी नाहीं रंुदी नाहीं अशा सािखीच किावी लागणाि. म्हणून तीच वास्तववक होय. पण प्रत्यक्ष फळयावि 
हबदु काढावयाचा झाल्यास तो काहंीं तिी आकाि घेणािच. आवण आकाि म्हटला कीं त्याला मोजमाप 
आलेंच. म्हणजे व्याख्या काल्पवनक झाली. सािाशं पिमाथमतः व्यवहाि काल्पवनक आवण व्यवहाितः पिमाथम 
काल्पवनक अशी ववप्रवतपवत्त येते. पण हें मानव जीवनाचेंच कोडें आहे. आदशम हा देहवनिपेक्ष आहे. आवण 
आमचें जीवन आहे देहसापेक्ष. त्यामुळें  तेवढा फिक पडावयाचाच. पण तो आम्हालंा बाधक नाहीं साधकच 
आहे. आदशम हा देहवनिपेक्ष असल्यामुळें, वनि  गुण असल्यामुळें  देही मानवाला उत्तिोत्ति प्रगवत किावयाला 
संपूणम वाव आहे. सत्य अहहसा ब्रह्मचयम याचं्यातं तो उत्तिोत्ति प्रगवत करंू शकतो. त्यामुळेंच िाम, कृष्ण, हवि 
(शाक्यहसह), हे सत्य, पे्रम, करुणा याचें प्रगतति अवताि होतात. आदशाला पोंचण्याच्या मानवाच्या 
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प्रयत्नाचे ते उच्चाकं आहेत. ईशु, गाधंी, ववनोबा हे वह असेच नव े उच्चाकं आहेत. ते सािे मानवाचे वचि 
अवभलवषत जी वनवाण-पिमा शास्न्त वतचे पाईक आहेत.त्या शान्तीवरून ते आपले देह ओवाळून टाकीत 
आहेत. ओवाळून टाकायला मानवाला वशकवीत आहेत. अशी ती शास्न्त पिम आहे. वतलाच पुढील पदातं 
पिायण म्हटलें  आहे. 

 
५८५. परायि )म् ), परायिः 

 
पिायणम् कीं पिायणः? दोन्ही पाठ आहेत. शकंिाचायांनीं त्याचंा उल्लेख केला आहे. आवण मागील 

पदाच्या हचतनातं केलेल्या वववचेनानुसाि दोन्ही घेणें शक्य आहे. तथावप वतथेंच वववविल्याप्रमाणें वनि  गुणपि 
घेणें मी पसंत कितों. कािण अस्न्तम आदशम वनि  गुणच आहे. 

 
“वनिा शास्न्तः पिायंणम्” हीं वतन्हीं पदें जि समानाथमकच आहेत ति तीं तीन हवीचं कशाला? 

समानाथमक असून वह त्यातं आपआपलें  वैवशष्ट्य आहे. वनिा सवम सामान्य आदशमवाचक पद आहे. त्या वनिचेे 
सगुण अंग म्हणजे शास्न्त आवण वनि  गुण अंग म्हणजे पिायण होय. 

 
स्स्थतप्रज्ञाची जी ब्राह्मी स्स्थवत वर्णणली आहे ती शास्न्तपदानें अवभपे्रत आहे. वतचा उल्लेख वह वतथें 

आलेलाच आहे. आवण वतलाच ब्राह्मी स्स्थवत म्हणतात असें वह म्हटलें  आहे. 
 
“णिहाय कामान् यः सिान् पुमाुंश्चरणत णनःस्पृहः । 
णनर  ममो णनरहुंकारः स शान्ततुं अणधगच्छणत । 
एषा ब्राह्मी न्स्र्णतः पार्थ ।” 
 
या पलीकडची पायिी म्हणजे ब्रह्मवनवाण. काय अंति आहे या दोहोंत? ब्राह्मी स्स्थतींत आवण 

ब्रह्मवनवाणातं? ब्राह्मी स्स्थवत आवण ब्रह्मवनवाण या दोहोंच्या मध्ये देहाचा अंतिपाट आहे. तो पडदा तेवढा 
दूि झाला कीं दोहोंचें दै्वत वफटतें आवण दोन्ही एक होतात. एक साकाि, दुसिें वनिाकाि; एक लाट, दुसिें 
पाणी सपाट. दोन्ही एक. तिंगाकाि वदसत होता तो गेला. बाकी वस्तुतः अंति काहंींच नाहीं. तथावप 
साकािाला पिायण म्हणता ंयावयाचें नाहीं. वनिाकािच पिायण. पिायण पदाचें हेंच तात्पयम. पि म्हणजे 
पलीकडलें , पिम आवण अयन म्हणजे धाम. अथात पिायण म्हणजे अवनदेश्य अव्यक्त अक्षि असें तें पिंधाम. 
आकाि-ववकाि-प्रकािातीत काहंीं तिी. 

 
५८६. शुभाङ ग 

 
शुभावन अङ गावन यस्य सः शुभाङ गः । य याची अंगोपागंें शुभ आहेत तो शुभागं होय. देह हा बोलून 

चालून ववटाळाचा गोळा आहे. तो य यानें धािण केला त्याला शुभागं कसें म्हणावें? देहाचा जन्मच शुक्र 
शोवणतातूंन झालेला. मलमतू्र, लालाश्लेष्म, िक्त मासं, अस्स्थचमम इत्यादींनीं तो आतूंन बाहेरून भिलेला. 
त्याला तुम्हीं वकती वह वनममल ठेवण्याचा प्रयत्न केला तिी तो वकतीसा शुद्ध होणाि? त्यामुळें  देहावभमानी 
जीवाला केव्हा ं वह शुभागं म्हणता ं यावयाचें नाहीं. त्यामुळें  केवळ कपड्यालत्त्याचं्या व शिीिाच्या बाह्य 
स्वच्छतेकडे व सौंदयाकडे लक्ष देणाऱ्या आवण आन्तविक ज्ञान आवण सद् गुण याचंी उपेक्षा किणाऱ्या 
गाजिपािखी लोकाचंा सतं उपहास कितात. “अैसें कैसें हें सोवळें । वशवता ंहोतसे ओवळें? महािावस वशव े। 
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कोपे, ब्राह्मण तो नव्हे” असे ते सवाल कितात आवण बजावतात : य या अववद्याकामकमांच्या योगें देहरूप 
ववटाळाचा गोळा उत्पि होतो तें सकायमकािण समग्र अज्ञानच वजथें सभंवत नाहीं तें आत्मतत्त्वच वस्तुतः 
शुभाङ ग होय. वतथें आंतबाहेि, खालींवि, मागें पुढें, इकडे वतकडे चोहींकडे एकच एक वनखळ ज्ञान 
ओतप्रोत भिलें  आहे. “चंदनाचे हात पाय वह चंदन । चंदनवच अंग चंदनावस” असा जो वचन्मात्रमरू्णत 
पिमात्मा तोच शुभागं होय. असें जें सवांगशुभ ज्ञान त्याच्या साठींच जो काया वाचा मनें िातं्रवदवस झटतो 
आहे, तो वह भववष्यद् वृत्तीनें शुभागं म्हणावयाचा. हाच आशय गीतेच्या पुढील श्लोकातं आला आहे. “न वह 
ज्ञानेन सदृश ंपववत्रवमह ववद्यते । तत स्वयं योगसवंसद्धः कालेनात्मवन ववन्दवत ॥” अववद्या हा महाफळ होय. 
वतचा य याला यत हकवचत वह स्पशम नाहीं तो पिमात्माच शुभागं म्हणावयाचा. 

 
५८७. शान्ततद 

 
ववहाय कामान् यः सवान् पमुाशं  चिवत वनःस्पृह । वनि  ममो वनिहंकािः स शास्न्तं अवधगच्छवत ॥ या 

श्लोकातं शास्न्त कशी प्राप्त होते हें गीतेनें थोडक्यातं सावंगतलें  आहे. मनुष्य बाह्य भोग आवण ते भोग 
भोगण्याची मनातंील लालसा दोन्ही सोडून देतो, शिीिासकट कोणत्यावह वस्तूला माझी म्हणत नाहीं आवण 
मी म्हणजे कोणी अमुक असा अवभमान धिीत नाहीं तेव्हा ं त्याला शास्न्त लाभते. जो सतत मला हें हवें तें 
पावहजे असें म्हणत असतो, त्याला नव्हे. सुखशास्न्त सवांनाच पावहजे आहे. पण ‘पावहजे’ सोडल्यावाचंून ती 
कोणालाच वमळत नाहीं. हाच पेंच आहे. “न मागे तयाची िमा होय दासी ।” िमा दासी होते खिी, पण जो 
आपल्या कामनेचा दास झाला त्याची नव्हे, ति जो वतचा स्वामी आहे त्याची! हें स्वावमत्व कसें लाभावें? 
त्याची िीत अशी : िागदे्वषववयुक्तैस्तु ववषयान् इस्न्द्रयैश  चिन् । आत्मवश्यैि  ववधेयात्मा प्रसादं अवधगच्छवत ॥ 
िागदे्वष पिी जाता ंआलीं हातातं इस्न्द्रयें । स्वावमत्वें ववषयीं वते त्यास लाभे प्रसिता ॥ प्रसादे सवमदुःखाना ं
हावनि  अस्योपजायते । प्रसिचेतसो ह्याशु बुवद्धः पयमववतिते ॥ प्रसितेपुढें सवम दुःखें जाती झडूवनया ं । 
प्रसितेनें बुद्धीची स्स्थिता शीघ्र होतसे ॥ पुढें थोडक्यातं साि सावंगतलें  आहे: 

 
नास्स्त बवुद्धि  अयुक्तस्य, न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शास्न्तः अशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ 

अयुक्तास नसे बुवद्ध त्यामुळें  भावना नसे । म्हणवून न वमळे शास्न्त शान्तीववण कसें सुख ॥ इस्न्द्रयसंयम, 
स्स्थिबुवद्ध, भावना, शास्न्त आवण सुख असा हा क्रम आहे. पूवम पूवम उत्तिोत्तिाचें कािण आहे. इस्न्द्रयसयंम 
बीज आहे. बुवद्ध भावना शस्क्त आहे आवण शावंतसुख फवलत आहे. हें जें फलरूप शावंतसुख साधकाला 
वमळतें तें त्याला अंतिात्म्यातूंन वमळत असतें. तें दुसऱ्या कशावह पासून वमळत नाहीं. म्हणून सवान्ति  यामी 
पिमात्मा हा शास्न्त म्हटला आहे. ही शास्न्त आत्मवभि कोणी देऊं शकत नाहीं. ती अनन्य भक्तीनेंच वमळते. 

 
५८८. स्रष्टा 

 
कृतीहून कता हा केव्हावंह मोठाच. पण मोठेपणाचा अंदाज त्या कृतीहून येतो. कोणी 

िामायणासािखें सावहत्य, हविकीतमनासािखें संगीत, कैलासासािखें कलावशल्प वनर्णमलें  ति त्याची आपण 
कोण प्रशसंा कितो. पण या सवांहून अनंत पटीनें अद् भतु अशी ही अनन्तपाि वववचत्र सृवष्ट य यानें सवृजली 
त्या स्रष्ट्याचा मवहमा वकती म्हणून वणावा? त्याचा मवहमा स्रष्टा या पदाहून कमी आवण स्रष्टा या पदाहून 
अवधक वर्णणता ंयेत नाहीं. म्हणून पिमात्मा स्रष्टा म्हणावयाचा. नामाहून कमी पविचय काय देणाि? म्हणनू 
पिमात्म्याचें नाम स्रष्टा. महत्तम पिाक्रमाहून, कायाहून, वाखाणणी काय किणाि? आवण सृष्टीहून अवधक 
मोठी कलाकृवत कोणती? म्हणून स्रष्टा ही त्या पिमात्म्याची उत्तम स्तुवत होय, सवोत्तम प्रशस्स्त होय. 
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पिमात्मा ह्या ववश्वसृष्टीचा जनक असल्यामुळें  त्याचे आज्ञावंकत होऊन िाहणें हा आमचा पिम धमम 
होय. वपत्राजे्ञचें पालन याहून मोठा धमम नाहीं. िामानें पिशुिामानें आपल्या आचिणानें तो धमम उपदेवशला 
आहे. आमचें जीवन आवण जीवनातंील सवम लाभ य याच्यामुळें  आम्हालंा प्राप्त झाले त्याचें ऋण आमच्यावि 
वकती म्हणावें? तें आम्हालंा केव्हा ं वह फेडणें शक्य नाहीं, पण तें मनातं बाळगून जि आम्ही त्याची प्रीवत 
संपादण्यासंाठीं सतत झटत िावहलो ति अंशतः आम्ही उतिाई झालों असें होईल. त्यासाठीं सतत आम्ही 
त्याची सेवा करंू आवण मेवा वमळवू.ं त्याची प्रीवत संपावदल्यानेंच आमचे सवम मनोिथ पूणम होतील. म्हणनू 
म्हटलें  आहे : “एतावत्येव शुश्रूषा काया वपतवि पुत्रकैः । बाढं इत्यनुमन्येत गौिवणे वपतुि  वचः ॥ असें झालें  
पावहजे. तेणें करूनच ते कृताथम होतील. वदेाज्ञा वा शास्त्राज्ञा ही पिमात्म्याची पिम वपत्याची आज्ञा होय. ती 
जो पाळतो तोच आज्ञाकािी पुत्र. ‘शास्न्तदः स्रष्टा ।’ हा क्रम असें वह सुचववतो कीं पिमात्मा हा य यानंीं 
वत्रववधतापतप्त होऊन मोक्षरूप शान्तीची हौस बाळगली त्यानंा तो शावंत देतो; आवण य यानंी अद्याप 
संसािाचा अनुभव पुिा घेतला नाहीं, त्याचा मोह य यानंा अद्याप उिला आहे त्यानंा तो संसाि देत जन्मास 
घालतो. सािाशं, ‘आवडीचें दान देतो नािायण’. तो मुमुक्षूला मुस्क्त आवण बुभकु्षलूा भसु्क्त देतो. याचेंच नावं 
‘शास्न्तदः स्रष्टा.’ 

 
५८९. कुमुद 

 
कौ भमू्यावदसृष्टौ मोदते इवत कुमुदः । कु म्हणजे भिूावद सवृष्ट, जो वतच्या ठाईं मोद पावतो तो कुमुद. 

पिमात्मा स्रष्टा आहे हे मागील पदातं सागंनू या पुढील च पदातं सांगत आहेत कीं तो या पृवथव्यावद सृष्टींत 
मोद पावत आहे. कता आपल्या कृतींत मोद पावत असतो. तो मोदासाठीं कृवत कितो. कृतीच्या संकल्पातं 
तो मोद पावत असतो. कृवत कितानंा मोद पावत असतो, कृवत झाल्यावि वतच्यायोगें तो मोद पावत असतो. 
सृवष्ट हें आनंदाचें कमम आहे. पिमात्मा स्रष्टा बनून जीवानंा आपलें  अनुकिण किायला सागंत आहे. काहंीं 
नवीन उत्पि करून त्या स्रष्ट्याची पूजा किा. कमम हें त्या सवृष्टकत्याची पूजा होय. जे सृष्टीची झीजच 
कितात, ती भरून काढण्यासाठीं आवण जीवनासाठीं नववनर्णमवत काहंीं किीत नाहींत, ते सवृष्टकत्याचा 
अवमान कितात. त्याची अवज्ञा कितात. पिमात्म्यानें ही अनन्त कोवट ब्रह्माण्ड सवृष्ट सृवजली आवण तो 
स्रष्टा झाला. पण तेवढ्यानें तो कृतकृत्य झाला नाहीं. सवृष्ट वनमूमन वतच्या ववषयीं तो उदासीन झाला नाहीं. 
ति तींत तो मोद पावतो आहे. वतच्यातं तो िस घेत आहे. जीवाचं्या सकल पुरुषाथांची तो तितूद किीत 
आहे कमम आवण ज्ञान याचं्या योगें. आवण अशा प्रकािें तो या लोकातं, जीवलोकातं, मोद पावत आहे. बालक 
शखंहशपले आवण िंगी बेिंगी काचेंचे तुकडे गोळा किण्यातं िमतो, पालक सोने-नाणें आवण वहिे माणकें  
गोळा किण्यातं िमतो. पिंतु तत्क्षणीं दोहोंना वह जि समानच संतोष होत आहे ति संग्राह्य वस्तुववशषेाचंा 
ववशषे तो काय िावहला? ‘वनि  ववशषेो ववशषेः’ असेंच म्हटलें  पावहजे. जीवाचं्यावह य या तुच्छावततुच्छ वा 
उच्चावतउच्च अवभलाषा आहेत त्याचं्यातं तिी ववशषे काय आहे? सवम पुरुषाथम या दृष्टीनें समानच आहेत. 
पिमात्मा जीवरूपानें त्या सवांत समान िमत आहे, समान मोद पावत आहे. मंुगीला साखिेचा कण वचेतानंा 
जो आनंद, तोच हत्तीला उसाची मोळी चघळतानंा होतो. एका कीटकाला कीटकीशीं िमतानंा जो िस 
वमळतो तोच इदं्राला उवमशीशीं िमातानंा आवण तोच योग्याला समाधींत. संतोष जि समान आहे ति अवातंि 
उच्चावच पविग्रहभेदाची हकबहुना भोगाची वा त्यागाची वह हकमत सािखीच. या दृष्टीनें पिम पुरुषाथम वन अवि 
पुरुषाथम वा सामान्य पुरुषाथम हा भेद अहकवचत कि आहे. जीव एकाच ठाईं िमत नाहीं. त्याला बदल हवा 
असतो. चंचिीक या फुलावरून त्या फुलावि बागडत जातो. तसा जीव एका ठाईं थाित नाहीं. त्याला मोक्ष 
वमळाला तिी वतथें वह तो फाि वळे िमत नाहीं. तो अवतािाकडे वळतो आवण याचेंच नावं कुमुद. ‘कौ 
पृवथव्या ंअवतािशतं गृह णन् मोदते इवत कुमुदः’ म्हटलेंच आहे, “पवित्राणाय साधूना ंववनाशाय च दुष्कृताम् । 



 

अनुक्रमणिका 

धमम-संस्थापनाथाय, संभवावम युगे युगे ॥” मुक्तानंा आवण मुक्तेश्विाला वैकंुठातं काम काय? वैकंुठातं वह 
आिाम हिामच आहे. वतथें स्वस्थ बसून किमलें  ति पावहजे? मग ते मुक्त आवण मुक्तेश्वि या पृर्थवीवि, या 
जीवलोकातं मोद किायला येतात. ते सगळीं कमें कितात, पण त्यातं फलहेतु नसतो. आवण अशा प्रकािें ते 
मोक्ष च धिेवि आणीत असतात. 

 
५९०. कुिलेशय 

 
कंु पृवथवीं वलवत वषे्टते इवत कुवलं जलम्, तस्स्मन् जले अव्यक्तसंज्ञके शतेे इवत कुवलेशयः । कुवल 

म्हणजे पृर्थवीला वढूेन असणािें पाणी. त्या अव्यक्त संज्ञक जलिाशींत जो तळाला पहुडला आहे तो 
अव्यक्तमूल अक्षि पिमात्मा कुवलेशय म्हणावयाचा. हें अनंत कोवट ब्रह्माण्ड, हा सगळा अपिंपाि सृष्टीचा 
पसािा कोठून आला? हें व्यक्त त्या अव्यक्तातूंन आलें  आहे. हें व्यक्त ववश्व प्रकट आहे, सुज्ञात आहे. तें 
प्रत्यक्षावद लक्षणानंीं मेय आहे, तकादींनीं अनुमेय आहे. तें इस्न्द्रयगोचि आहे, तें सवक्रय आहे. पिंतु अव्यक्त 
तद् ववपिीत आहे. त्याचें वणमन मनूनें असें केलें  आहे : 

 
असीत् इदुं तमोभूतुं अप्रज्ञातुं अलक्षिम्  । 
अप्रतक्यं अणिजे्ञयुं प्रसुप्तणमि सिथतः ॥ 
 
अशा या अव्यक्ताणमवाच्या तळाशीं तें अक्षि ववश्वबीज वनलीन आहे. वतथून हा ववश्वाचा प्रिोह प्रस्तृत 

झाला आहे. तोच कुवलेशय म्हणावयाचा. 
 
पिमात्म्याची, भगवान् ववष्णचूी क्षीिसागिशायी तशी शषेशायी म्हणून वह प्रवसवद्ध आहे. जलाप्रमाणें 

हा शषे वह अव्यक्तस्वरूपच आहे. सवम व्यक्ताकाि मावळल्यानंति जो शषे म्हणजे अवशषे िाहतो तो 
अव्यक्तच म्हणावयाचा आवण त्याच्याच तल्पावि ववश्वाधाि पिमात्मा पहुडलेला असतो. म्हणून कुवल 
म्हणजे शषे नाग. या अथीं कुवल शब्द असा व्युत्पावदला जाईल. “कु कुस्त्सतं वक्राकािं वलवत सपमवत इवत 
कुवलः सपमः तस्स्मन् शतेे इवत कुवले शयः” 

 
कुः कुहकं अन्धकािः, तस्य वलं मण्डलं कुवलम् । तस्स्मन् कुवले अन्धकाि-मण्डले वदनात्यये शतेे 

इवत कुवलेशयः सूयमः । सूयम वदवसभि चालतो आवण सायकंाळीं अस्तास जाऊन अधंकािाच्या वळयातं पडद्या 
आड जणूं आिाम कितो, झोप घेतो म्हणून तो कुवलेशय होय. 

 
रुव प्रदेशातं ४।४ मवहन्याचंी िात्र असते. त्या काळातं सूयम त्या अधंािातं जणू ंझोपून िाहतो म्हणूनवह 

तो कुवलेशय. 
 
या अधंकािालाच वदेातं वृत्र म्हटलें  आहे आवण वृत्र हा एक साप आहे अशी वह कल्पना केली आहे. 

त्यामुळें  त्याच्या वटेोळयातं अडकून िावहलेला सूयम हा कुवलेशय म्हटला आहे. दीघमकाल अज्ञानाधंकािातं 
वनिेष्ट पडून िाहणािा जीव कुवलेशय म्हणावयाचा. तो सूयमवत वनशात्ययीं अधंकािाला पिास्त करून 
प्रकाशमान् व्हावयाचा आहे इतकें च. 
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५९१. गोणहत 
 
गोभ्यः वहतः गोवहतः । गोजातीला वहतकि तो गोवहत म्हणावायचा. “गोवहतो गोपवति  गोप्ता 

वृषभाक्षो वृषवप्रयः” हा श्लोकाधम गोमवहमा गाणािा आहे. गोसेवा हा हहदु धमाचा, आयम धमाचा, वैवदक 
धमाचा वणाश्रम धमाचा एक अनन्यसाधािण ववशषे आहे. जैन बौद्ध विस्ती महंमदी हशतो ताओ कन््यूशस 
इत्यावद कोणत्यावह धमांत तुम्हालंा हा ववशषे आढळावयाचा नाहीं. गोजातींत काय ववशषे आहे कीं वतची 
सेवा हा धमाचा एक महत्त्वाचा घटक व्हावा? वैवदक धमांतील इदं्राचा मख बंद करून गोपालकृष्णानें 
गोवधमनाची पूजा सुरू केली. इतकें  गोसेवलेा महत्त्व कशानें प्राप्त झालें? िाजे गोब्राह्मण-प्रवतपालक असें 
वबरुद वमिववण्यातं भषूण मानंू लागले तें कां? प्राथमनेंतवह “गो-ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु वनत्यम्” अशी 
गोवहतकामना केली जाते ती कां? मानवजीवनाच्या साफल्यातं गोसेवचेा तसाच काहंीं तिी महत्त्वाचा वाटंा 
असला पावहजे हें उघड आहे. आयुष्य बल आवण बुवद्ध या सवांची वाढ गोिसावि अवलंबून आहे. गोिसामुळें 
हहसारूप मासंाहािातूंन मानव मुक्त होऊं शकतो. भाितीय कृषीची उत्पादक शस्क्त गोजातीवि अवलंबून 
आहे. मशागत आवण खत पाणी वतच्या पासूनच वमळतें. मानवाच्या पे्रमाचा ववकास मानवतेिापयंत होण्यातं 
मानवाचा संतोष भिला आहे. इत्यावद अनेक महनीय कािणासं्तव गोसेवा म्हणजे मानव-सेवा, सवम-सेवा 
होऊन बसली आहे. आवण म्हणून मानवाचा पिमात्मा गोवहत झाला आहे. गोवहत म्हणजे गोवशंाचा 
वहतकता. गोसेवचेें इतकें  महात्म्य आहे कीं गवाश लोक वह गोसेवकेडे वळले आहेत आवण गोिसावाचंनू 
दुसिें दूध त्याचं्या देशातं नाहींच. मुळाला पाणी घातलें  म्हणजे तें जसें सवम झाडाला पोंचतें त्याप्रमाणें गोसेवा 
केली म्हणजे ती ववश्व-सेवा होते. म्हणनू पिमात्मा हा गोवहत म्हटला. 

 
५९२. गोपणत 

 
जो ववश्वपवत आहे तो पिमात्मा गोपवत वह आहे हें सागंायला नको. तथावप ब्राह्मणपविव्राजक-

न्यायानें इथें तो गोपवत म्हटला आहे. गोपालनानें ववश्वपालन होतें. झाडाला पाणी घालायचें म्हणजे जसें 
आपण तें मुळाला घालतो तसें गोपालनानें ववश्वपालन होतें. म्हणून तो पिमात्मा ववशषेेंकरून गोपवत 
म्हटला आहे. गोिस भलूोकींचें अमृत आहे. 

 
अमृत हें जसें संजीवन आहे तसें दूध संजीवन आहे. तें सषध आहे. सवम ओषधींचा िस त्यातं आहे. 

गाई िानावनातं नाना ओषवधवनस्पतींचा तृणलताचंा सिस कोमल अग्राग्रभाग चितात आवण त्याचंें सािच 
असें दूध आपल्या आपत्या ं बिोबि आम्हालंा देतात. त्याचंा हा केवढा उपकाि! सवम धातुमय भमूीचा िस 
आवण कस वनस्पतींत येतो. त्या वनस्पतींचा वह िस आवण कस दुधातं उतितो. त्यामुळें  दूध म्हणजे सािाचें 
वह साि होय. त्याहून अवधक पोषक वहतकिक दुसिें नाहीं. मध काहंीं अंशीं त्याच्या सािखें म्हणता ंयेईल. 
पण त्यातं मासं आवण मेद वाढववणािी ओजोद्रव्यें आवण तेजोद्रव्यें (प्रोटीनस्, फॅ्स्) मुळींच नाहींत. पण 
मधुिस आवण क्षाि तेवढे आहेत आवण ते फाि मोलाचे आहेत. दोहों वमळून पूणम अि होतें. मासंाहािरूप 
हहसेंतून सुटायचें ति मासंाहािातंील तत्त्वें वमळवनू देणािें आवण अहहसक असें साधन हवें. तेंच गोपालन 
होय. गोिसातूंन प्रावणज प्रोटीन फॅट पुिेसें वमळतें. तेंच पूिक वन तािक खाद्याि होय. वनव्वळ धान्य 
फलाहािानें पूणम आिोग्य-साधन होऊं शकत नाहीं. म्हणनू पिमात्मा गोपवत म्हटला आहे तें ठीकच आहे. गो 
म्हणजे बुवद्ध वाणी वकिण इत्यावद अथम घेऊन वह गोपवत शब्द व्युत्पावदला जाईल. पण ते सवम लाक्षवणक 
आहेत. वाच्य अथम ति गो म्हणजे गाय बलैच होय. 
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५९३. गोप्ता 
 
गोप्ता म्हणजे िक्षक, पालक. कुणाचा िक्षक? व्यक्तींचा? नाहीं. तो धममिक्षक आहे. भाितीय 

धममयुद्धातं अठिा अक्षौवहणी वीि, वनवडक जवान, कामास आले. त्याचंें िक्षण त्यानें केलें  नाहीं. उलट 
त्याचंा नाशच त्यानें केला असें म्हटलें  जाईल. पण त्याची पवा त्यानें केली नाहीं. त्यानें धममिक्षण केलें . 
न्याय-िक्षण केलें . असत्य अन्याय दंडेली चालंू वदली नाहीं. “सत्यमेव जयते” हें वसद्ध केलें , हेंच धममिक्षण. 
हेंच तो कितो म्हणून तो गोप्ता म्हटला आहे. तो धमाचा, धमममयादेचा िक्षक आहे. प्राण आवण धन याचंा 
िक्षक नाहीं. ह्या वस्तु सवम नश्वि आहेत. अनश्वि एक धममच आहे. आवण तोच एक िक्षणीय आहे. म्हणनू 
गीतेनें त्याला नुसते गोप्ता न म्हणता ंधममगोप्ता म्हटलें  आहे. 

 
त्या धमाचे प्रवतवनवध वा प्रतीक म्हणजे गो आवण ब्राह्मण होत. गो अभ्युदयाचें प्रतीक ति ब्राह्मण 

वनःश्रेयसाचें प्रतीक; अभ्युदय वनःश्रयेस दोहों वमळून धमम पूणम होतो. म्हणनू त्या धमम-गोप्त्याचे प्रवतवनवध िाजे 
गोब्राह्मण-प्रवतपालक असें वबरुद वमिवतात. त्याचें तात्पयम अथात धमम-गोप्ता हेंच आहे. 

 
पिमात्मा धमम-गोप्ता नसेल ति धमाचिण कोण किील? नीतीचा धमाचा अस्न्तम आधाि आस्स्तक्य 

आहे. जे नास्स्तक आहेत त्याचंी नीवत, त्याचंा धमम अत्यन्त ववषम पविस्स्थतींत वटकणाि नाहीं. सवमसाक्षी 
पिम न्यायी सवमशस्क्तमान् फलदाता पिमेश्वि बसला आहे अशी दृढ श्रद्धा असेल तिच धमाचिण व्हायचें. 
अशा श्रदे्धच्या अभावी. “यावत जीवते सुखं जीवते ऋणं कृत्वा घृतं वपबेत । भस्मीभतूस्य देहस्य पुनिागमनं 
कुतः ॥ असे अभद्र ववचाि च सुचायचे आवण असली नास्स्तकताच सवम पापाचें मूळ आहे. म्हणून पिमात्मा हा 
गोप्ता म्हणजे धममगोप्ता म्हटला आहे. 

 
५९४. िृषभाक्ष 

 
वृषभस्य अवक्षणी इव अवक्षणी यस्य सः वृषभाक्षः । य याचे डोळे बैलाच्या डोळयासंािखे मोठाले आवण 

कृष्णाञ्जन सुिेख आहेत तो वृषभाक्ष म्हणावयाचा. सुंदि डोळयानंा सामान्यतः मत्स्याची, हविणाच्या वा 
खंजपक्षाच्या डोळयाचंी उपमा देतात. अथवा कमलदलाची देतात. पिंतु बलैाच्या डोळयाचंी उपमा क्ववचतच 
आढळेल. इथें वह गाईंच्या डोळयाचंी नव्हे ति बैलाचं्या डोळयाचंी उपमा वदली आहे हें ववशषेतः अवधेय आहे. 
गाईच्या डोळयापेंक्षा बलैाचें डोळे अवधक पाणीदाि आवण आकषमक असतात. (आकणम) ववशालता, 
कमनीयाकृवत, तेजस्स्वता हे डोळयाचे मुख्य सौंदयम गुण होत. प्रसिता, गंभीिता वा चंचलता, धीिता वा 
लज्जालुता इत्यावद भाव त्याची वृवद्ध कितात. बािीक िेखीव कमानदाि काळयाभोि भवुया आवण लाबं 
कृष्णस्स्नग्ध पापण्या हीं वह डोळयाचं्या सौंदयाचीं महत्वाचीं अंगें होत. अशा डोळयानंीं युक्त पुरुषाला म्हणजे 
व्यक्तीला देखणा देखणी म्हटलें  जातें. म्हणजे सौंदयाचे डोळा हें मुख्य उपादान होय. एखादा मनुष्य वकती 
वह सुंदि असला आवण तो जि का आधंळा असला ति त्याच्या सौंदयाची अवत हावन होते, बिबादी होते. 
असा अधं म्हणजे अदेखणा केवळ सौंदयमिाय यालाच नव्हे ति प्रत्यक्ष िाय याला वह अपात्र ठितो 
धृतिाष्राप्रमाणें. 

 
पिमात्म्याला वृषभाक्ष म्हणण्यातं केवळ त्याच्या डोळयाची सवमदर्णशत्वरूप ववशालता, मनोज्ञतारूप 

अन्ति  दर्णशता, ज्ञानदृवष्टरूप तेजस्स्वता इत्यावद महद् गुणच सूवचत किायचे नाहींत, ति वृषभ आवण अक्ष या 
शब्दामुंळें  त्याची धममदृवष्ट ववशषेतः व्यक्त किावयाची आहे. धमम हा चतुष्पाद वृष वा वृषभ म्हणून कस्ल्पला 
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गेला आहे. सत्य दम दया आवण दान हे त्याचे चाि पाद होत. या चाि गुणाशंानंीं वमळून धमम सपूंणम होतो. 
अवक्ष शब्द उघडच दृवष्टवाचक आहे. सािाशं पिमात्मा हा धममदृवष्ट आहे हें सूवचत किण्यासाठीं त्याला 
वृषभाक्ष म्हटलें  आहे. 

 
५९५. िृषणप्रय 

 
वृषः वप्रयः यस्य सः वृषवप्रयः । य याला वृष वप्रय आहे तो वृषवप्रय वा वप्रय वृष म्हणावयाचा. धमम 

चतुष्पाद कस्ल्पला असल्यामुळें  वृष म्हणजे धमम असा अथम होतो. वशवाय धममच सवम सुखाची वृवष्ट कितो 
म्हणून वह तो वृष म्हटला आहे. वृषभ खतामुताची व दूध दुभत्याची वृवष्ट करून सुखाची सवृष्ट कितो त्या 
प्रमाणें सत्य सयंम दया दान रूप चतुष्पाद धमम चािी पुरुषाथांची सवृष्ट कितो म्हणून तो वृष होय. 

 
जगातं आत्मद्रोही कोणीच असूं शकत नाहीं. भ्रमामुळें  आत्मद्रोहाचें कृत्य माणसाकडून होऊं शकतें. 

पण म्हणून तो आत्मद्रोही नाहीं म्हटला जाणाि. भ्रान्त म्हटला जाईल. स्वभावतःच सवम जण सुखकाम 
असल्यामुळें  आवण सुखाचाच हेतु धमम असल्यामुळें  सवम जीव वृषवप्रयच होत, धममवप्रयच होत. म्हणून सवात्मा 
पिमात्मा हा वृषवप्रय म्हटला आहे. 

 
सत्य म्हणजे सत्यज्ञान हा धमाचा पवहला पाद होय. सवम कायाकायम-वनणमय ज्ञानाधीन आहे. म्हणनू 

तो पवहला. ते सत्यज्ञान य या योगें आटोक्यातं येतें तो संयम हा दुसिा पाद म्हणावयाचा. त्या सत्यज्ञानाची व 
तत्साधनभतू संयमाची ओळखण य या गुणावरून वमळावयाची तो दयाभाव हा वतसिा पाद होय. पण सत्य 
ज्ञानाची व संयमाची बैठक असल्याची खूण दयाभाव हा भाववाचक गुण झाला. त्याचें प्रत्यक्ष अनुभवास 
येणािें कायम त्याचा वववनयोग म्हणजे दान होय. तो चौथा पाद म्हणावयाचा. या चािापंैकीं एकवह अधू वा 
उणा असला ति सागं सपूंणम धमम होत नाहीं आवण अथातच जीववतसाफल्य साधत नाहीं. असा हा 
जीववतसाफल्य-हेतु, सवमसुख-हेतु चतुष्पाद धमम म्हणजे वृष य याला वप्रय नाहीं असा किंटा कोण आहे? 
म्हणून तो सवात्मा पिमात्मा वृषवप्रय म्हटला आहे. 

 
५९६. अणनिती 

 
वनवतमणें म्हणजे पित वफिणें, पाठ वदखववणें अथात अवनवती म्हणजे माघािा न वफिणािा, िणातं 

अवभमुख मिणािा, वनि  भय वजवावि उदाि होऊन लढणािा पिम वीि पुरुष. पिमात्मा हा असा पिम वीि 
आहे. त्याला पित वफिणें ठाऊक नाहीं. तो कायाकायमनणमय करून जें कायम तेंच कितो. आवण एकदां हातीं 
घेतलें  कीं तें तडीस नेल्याखेिीज सोडत नाहीं. पण या जगातं पिमात्म्याला काय कायम आहे? जो पूणमकाम 
त्याला कायम कसलें? वजथें काम वतथें कमम, वतथें कममफल-वासना. पण पिमात्म्याच्या ठाईं या दैन्याचा पूणम 
अभाव असल्यामुळें  त्याला मुळीं काम कमम वन वासना याचंा संपकम च नाहीं. तो अकता आहे, अभोक्ता आहे, 
आवण या आपल्या स्वभावापासून तो केव्हावंह मागें पाय घेत नाहीं, माघािा वफित नाहीं. म्हटलेंच आहे : 
“आत्मा कत्रावदरूपश  चेत मा काड् क्षीस् तर्णह मुक्तताम् । नवह स्वभावो भावाना ं व्यावतेत सष्ण्यवद् िवःे ॥ 
आत्मा हा वनत्य शुद्ध बदु्ध मुक्त स्वभाव असल्यामुळें  तो कतृमत्व भोक्तृत्वावद धमापासून वनत्य वनवृत्त आहे, 
पण आपल्या अकतृमत्वावद स्वभावाबाबत अवनवती आहे. आवण त्याच मुळें  मुक्तीची आशा मनुष्य करंू शकतो 
आवण इति सवम आशा त्याच्या व्यथमच होत. पण मग याचा अथम मानवाला काहंीं कतमव्यच नाहीं असा होईल? 
होय, कतमव्यबुवद्ध सोडणें एवढेंच त्याचें कतमव्य आहे आवण तेंच पुढील पद सागंत आहे. वनवृत्तात्मा. वनववृत्त, 



 

अनुक्रमणिका 

सवमकममसंन्यास हेंच त्याचें कतमव्य. कमम, योग, भस्क्त आवण ज्ञान या सवम योगाचंें हेंच तात्पयम आहे. जीव 
संसािातं येतो म्हणून पित जातो. वनवतमतो. पिंतु जो जन्मतच नाहीं त्या अज पिमात्म्याला वनवतमणें संभवत 
नाहीं. म्हणून तो अवनवती. 

 
५९७. णनिृिात्मा 

 
वनवृत्तात्मा म्हणजे वनवृत्तस्वरूप, शान्त. पिमात्मा सवम प्रवृत्तींपासून वनवृत्त आहे. तो सकंल्पवृवत्त 

आवण प्रवृवत्त म्हणजे वक्रया याचं्यापासून मुक्त आहे. मनुष्य जेव्हा ंएखादी वक्रया कितो तेव्हा ंआधीं त्याच्या 
मनातं िागदे्वषरूप तिंग उठतात. हीच वृवत्त मनातं उंचबळली म्हणजे मग मनुष्य स्वस्थ बसूं शकत नाहीं. तो 
तदनुसाि हालचाल करंू लागतो. हीच प्रवृवत्त पिंतु अववद्या-जवनत म्हणजे मी अपूणम आहें, मला काहंीं 
वमळवायचें आहे, अशा कल्पनेंतून उत्पि कामच वजथें संभवत नाहीं वतथें िागदे्वष कुठून उठणाि? आवण 
वजथें वृवत्तच नाहीं वतथें प्रवृवत्त कशी होणाि? म्हणून वचन्मात्रमरू्णत पूणमकाम पिमात्मा हा वनत्य वनवृत्तात्मा 
आहे. वनत्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव असें आत्मतत्त्व स्वयंवसद्ध असल्यावि वक्रयाकमाला मुळीं वावच कुठें 
आहे? वाव फक्त त्या वक्रयाकमांच्या ‘वक्रयाकमाला’ च आहे. आत्मतत्त्व आवण त्याचा स्वभाव मुस्क्त आप्य 
नाहीं, कायम नाहीं, संस्कायम नाहीं. त्यामुळें  त्याच्या प्राप्तीसाठीं काहंीं कतमव्य असूं शकत नाहीं. तें नैष्कम्यमरूप 
आहे. त्याच्या प्राप्तीसाठीं कायम हा वदतो व्याघात झाला. श्रुवत ‘आत्मा वा अिे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
वनवदध्यावसतव्यः’ असें म्हणते. ‘कतमव्यः’ म्हणत नाहीं. कोणी म्हणेल अहो पाहणें ऐकणें वचन्तणें ध्यास घेणें 
हीं वह कमेंच! पण हीं वनवृत्त कमें आहेत. ज्ञानवनिायोग्यता बाणेपयंत त्याचंें प्रयोजन. त्यानंति तीं वह नको. 
वाक्यववचाि प्रतीवत झाल्यानंति संपतो. उिते केवळ आत्मप्रतीवत. आवण ती आहे केवळ शमस्वरूप. म्हणनू 
पिमात्मा हा वनवृत्तात्मा म्हटला आहे. 

 
५९८. सुंके्षप्ता 

 
कल्पािंभी पिमात्मा हा ववश्वपट उलगडून पसितो. तेव्हा ंही सवमतोऽनन्तरूप सवाियममय. वववचत्र 

सृवष्ट प्रकट होते. देशतः कालतः त्या ववश्वरूपाचा कुठें अन्तच लागत नाहीं. अगवणत अवमत अप्रमेय 
अवचन्त्य असें हें ववस्तृत आवण प्रवतक्षण ववस्तािशील ववश्व आहे. पण ह्या ववश्वपटाची तो पिमात्मा कल्पान्तीं 
घडी घालतो. तेव्हा ं हा समस्त वववचत्र व्यक्ताकाि एका एकरूप अव्यक्तातं समाववष्ट होतो. ही संके्षप-
प्रवक्रया भागवतातं अशी वर्णणली आहे:— 

 
‘ठेपता ंलय धातंूचा काल आवद न अंत य या । अव्यक्तीं कवितो लीन व्यक्ता द्रव्यगुणात्मका ॥ होय 

घोि अनावृवष्ट भलूोकीं शतवार्णषकी । तेव्हा ं तो सूयम अत्युग्र जाळी हे लोक तीनवह ॥ पाताळातूंवन शषेाचा 
मुखानल उफाळला । वातें भडकला जाय सवमतोवदश जावळत ॥ प्रलयंकि मेघाचंी वषा मुसळधाि ती । चाले 
अखंड शें वष ेबुडे तेथ वविाट जळीं ॥ तेव्हा ंपुरुष वैिाज देह टाकूवनया वविाट । ववलीन होय अव्यक्तीं जसा 
अस्ग्न वनहिधन ॥ हरूवन गंध घे वायु तेव्हा ंभवूम वविे जळीं । जळ तें वमसळे तेजीं वायनूें हिता ंिस ॥ तमानें 
हिता ंरूप तेज वायूतं तें वमळे । अवकाशें हृतस्पशम वायु पाव ेनभीं लय ॥ कालात्में हिता ंशब्द अहंकािीं वशिे 
नभ । इंवद्रयें बवुद्ध तेथेंवच मन वैकाविकासंह ॥ गुणासंह अहंकाि महत तत्त्वातं तो वशिे । होय लीन महत तत्त्व 
ईशमायेंत शवेटीं ॥ ही ववश्वसंके्षपरूप ईशमाया म्हणजे पिमात्म्याची अंगभतू अव्यक्त प्रकृवत होय. य या 
क्रमानें सवृष्ट अव्यक्तातूंन प्रसृत होते त्याच्या उलट क्रमानें ती अव्यक्तातं वनलीन व ववलीन होऊन सकें्षप 
पावते. हें य याच्या शक्तीनें होते तो पिमात्मा सकें्षप्ता म्हणावयाचा. ववश्लेषण आवण संश्लेषण अथवा व्यूहन 
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आवण समूहन वमळून ज्ञानाची पूणमता होत असते. पिमात्म्याचा सृवष्टकल्प वह तसाच व्यूह आवण समूह वमळून 
झाला आहे. स्रष्टा व्यूहन कितो, संके्षप्ता सृष्टीचें समूहन कितो. हा संपूणम सृवष्टकल्प य यानें ओळखून घेतला 
तो मग त्यातं सापंडत नाहीं. तो मुक्त होतो. 

 
५९९. के्षमकृत् 

 
के्षम म्हणजे वनभमय स्थान, सुिवक्षत आश्रय, शिण. िक्षणासाठीं माणसें घिाचा, वकल्ल्याचा, 

िानावनाचा वा डोंगिदऱ्याचंा आश्रय घेतात. पिंतु हा आश्रय माणसानंा अववदे्यपासून कुबदु्धीपासून 
कुवासनेपासून सोडवू ंशकत नाहीं. जन्म मृत्यु जिाव्यावध दुःखदोषापंासून सोडवू ंशकत नाहीं. मग असल्या 
शिणाचंी मातब्बिी ती काय? हीं शिणें म्हणजे आश्रय-स्थानें सुिवक्षत नाहींत. म्हणजे तीं के्षम नाहींत. 

 
घेती आश्रय रानाुंिंा पिाताुंिंा णह पुष्कळ । 
उद्यान-िृक्ष िैंत्याुंिंा भयसुंिस्त मानि ॥ 
न हा आश्रय कल्याि न हा आश्रय उिम । 
न हा आश्रय पािूणन दुःखाुंतूणन सुटे नर ॥ 
गेला शरि बुद्धास धमा सुंघास जो तसा । 
सम्यक प्रलाबलें  देखे आयथसत्यें िंतुर  णिध ॥ 
दुःख दुःख-समुत्पणि दुःखाुंिंा समणतक्रम । 
दुःखोपशमगामी तो आयथ अष्टाुंग मागथ णह । 
हाणिं आश्रय कल्याि हाणिं आश्रय उिम । 
हाणिं आश्रय पािूणन दुःखाुंतूणन सुटे नर ॥ 
सुख उत्पणि बुद्धाुंिंी सुख धमोपदेश तो । 
सुख सुंहणत सुंघािंी तपस्या सुख साुंणघक ॥ 
 
विील धमम वचनातं म्हटलें  आहे की सद् गुरु, सद् गुरूपवदष्ट धमम-संप्रदाय आवण त्या सद् गुरुचे व 

गुरुपवदष्ट संप्रदायाचे भक्तगण हाच के्षम असा आश्रय आहे. या शिणातं आश्रय घेणािेच भवभयातूंन मुक्त 
होतात. हे वत्रशिण कोण वनमाण कितो? तो पिमात्माच हे के्षम, हें िक्षण, वनर्णमतो. कािण तोच “गुरूणा ं
गुरुः” आहे. तोच शास्रयोवन आहे, तोच भक्तसंघाचा संघटक आहे. म्हणनू तो सवावद च के्षमकृत 
म्हणावयाचा. आत्मज्ञानरूप के्षम पिमात्म्यानें सवम जीवाचं्या पिम कल्याणासाठीं कायमचें करून ठेवलें  आहे. 
गुरुरूपानें तोच त्याचा उपदेश देतो. तोच शास्त्ररूपानें धमम-मागम होतो आवण तोच भक्त-संघरूपानें त्याचें 
अनुसिण किीत त्याचा पिस्पिानंा बोध देत आवण त्याचें कीतमन किीत मोद पावत आवण िमत असतो. (पहा 
गीता १०, ८-११). 

 
६००. णशि 

 
“संके्षप्ता के्षमकृत वशवः” हा चिण एक-सूत्र आहे. ववश्वाचा संके्षप म्हणजे संहाि करून के्षम म्हणजे 

संपावदत संिक्षण किणािा तो पिमात्मा आत्मवान् वशव म्हणजे पिमपववत्र आहे, सवम अज्ञानरूप 
अवशवापंासून मुक्त केवल मंगलस्वरूप आहे. आनंदस्वरूप आहे. सकें्षप्ता व के्षमकृत हीं पदें जणूं व्यावृत्तीनें 
व वस्तु-ववधानानें वशवाची व्याख्याच किीत आहेत. सकें्षप्ता म्हणजे प्रपंचोपशम किणािा आवण के्षमकृत 
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म्हणजे आत्मवनि असें जें तत्त्व तें म्हणावयाचें वशव. “प्रपंचोपशमं शान्तं वशव ं अदै्वतं चतुथं मन्यन्ते” या 
वचनातं या वशवाला तुिीय म्हटलें  आहे. मवहम्न त्याचाच मवहमा असा गातें :— 

 
बहल-रजसे णिश्वोत्पतौ भिाय नमोनमः 
प्रबल-तमसे तत्-सुंहारे हराय नमोनमः । 
जन-सुखकृते सत्त्िाणद्रक्तौ मृडाय नमोनमः 
प्रमहणस पदे णनस् िैगुण्ये णशिाय नमोनमः ॥ 
 
भव मृड हि हीं अवाचीन पदें होत. वशव हें सवोत्कृष्ट सवातीत पिात्पि पद आहे. तें चिम आवण 

पिम पद आहे. 
 
सत्त्वोदय, सत्त्वोत्कषम, सत्त्वोदे्रक म्हणजे दया क्षमा शास्न्त हा वैष्णवाचंा सगुण संप्रदाय. वैिाग्य 

वाक्यववचाि संन्यास हा शवैाचंा वनगुमण संप्रदाय हे दोन्ही योग-संन्यास मागम मुक्कामाला एक होतात. तीच 
हविहि भेट. शवै त्या पदाला वशवरूप पाहून ‘नमः वशवाय’ हा पंचाक्षिी मंत्र जपतात, वैष्णव त्या पदाला 
भगवद् रूप पाहून “नमो भगवते वासुदेवाय” असा एकादशाक्षिी मंत्र जपतात, इतकें च. वैष्णवाचंा संवक्षप्त 
मंत्र “िाम” आहे ति शवैाचंा “वशव” आहे. दोहोंचें तात्पयम अवभि आहे हें ओळखणािे म्हणून वशविाम नाम 
धािण किीत असतात. आवडीप्रमाणें हवें तें नाम घ्यावें. वैवदक आिंभीं ॐ जोडून देतात. 

 
शतक सातिें 

 
६०१. श्रीित्स-िक्षा 

 
श्रीवत्स नामक वचह्न य याच्या वक्षःस्थळीं आहे तो श्रीवत्सवक्षा म्हणावयाचा. माणसाच्या काय पण 

सवमच प्राण्याचं्या शिीिावि वनिवनिाळीं वचन्ह्नें जन्मतः च असतात. काळे पाढंिे लहान मोठे नाना आकृतीचे 
तीळ आवण डाग असतात. असले डाग वा लाछंनें ही जन्मखूण म्हणून ओळखली जाते. ती कोणाला 
बदलता ं येत नाहीं. भगवान् ववष्णूच्या छातीविील असलीच जी खूण वतचें नावं श्रीवत्स. म्हणनू तो 
श्रीवत्सवक्षा म्हटला आहे. 

 
लाछंन म्हणजे वचह्न असण्यातं काहीं ववशषे नाहीं. पण वप्रय व्यक्तीचें सािेंच कौतुकास्पद वाटतें 

त्यामुळें  त्याच्या गुणाचंें तसें दोषाचंें सवांचेंच कौतुक होत असतें. हा सािा पे्रमाचा पागलपणा आहे. आपल्या 
पे्रमानें न्हाऊं घालून आवण लेववनू य याच्या कडे पाहंू तो सुंदिच वाटायचा. म्हणजे सौंदयम हें वस्तुवनि न 
िाहता ंआत्मवनि झालें . समोिची वस्तु कशी वह असली तिी जशी ती मी पाहीन तशी ती मला वदसेल. 
अथात “आत्मनस्तु कामाय सव ं वप्रयं भववत”. म्हणजे पिम पे्रमास्पद आत्मा आहे आवण तो य याला जेव्हा ं
वजतकें  चाहील वततका तेव्हा ंतो गोड वाटेल. चदं्र आम्हालंा वप्रय आहे म्हणजे आत्मीय आहे त्यामुळें  त्याचा 
डाग वह आम्हालंा गोडच वाटतो. आवण आम्ही त्याला मोठ्या पे्रमाने शशलाञ्छन म्हणतों. खिोखि लाञ्छन 
केव्हावंह वाईटच, पण तें देखील कौतुकास्पद झालें  आत्मीयतेमुळें. पिमात्मा हा साक्षात सवान्तियामी 
सवात्मा त्यामुळें  तो वन त्याचें अवतािावद सािे आम्हालंा गोड झाल्यास नवल काय? मधुिावधपतेि  अवखलं 
मधुिम्! 

 



 

अनुक्रमणिका 

पिम पुरुषाची आवदशस्क्त म्हणजे श्री. वतचें वत्स म्हणजे हें ववश्व. तें ववश्व य याच्या वक्षःस्थळीं 
वविाजमान आहे तो श्रीवत्सवक्षा म्हणावयाचा. खिोखि हें ववश्वच पिमात्म्याचें लाञ्छन म्हणजे खूण वा 
गमक होय. आवण म्हणूनच तो श्रीवत्सलाञ्छन म्हणावयाचा. 

 
६०२. श्रीिास 

 
श्रीवत्सवक्षा पासून श्रीमान् पयंत श्रीचा पाढा आला आहे. श्रीपूवम वजतकीं पदें आठवलीं वततकीं एका 

सूत्रातं इथें ग्रवथत झालीं आहेत. श्रीवास आवण श्रीवनवास असलीं केवळ एका उपसगानेंच वभि असलेलीं वह 
पदें आलीं आहेत, ति य याचा श्रीशीं नाममात्रच संबधं आहे असें श्रेय सािखें वह पद येऊन गेलें  आहे. शब्द 
म्हणजे ध्ववन आवण अथम म्हणजे अवभप्राय ह्या दोन वाणीच्या चाकोऱ्या आहेत. या चाकोऱ्यानंीं वाणीचा संचाि 
होत असतो. केव्हा ंती शब्दाच्या चाकोिीकडे कलते, केव्हा ंअथाच्या केव्हां दोन्ही वि समान चालते. इथें ती 
नादलुब्ध झाली आहे, शब्दाकडे झुकली आहे, असें म्हणता ंयेईल. 

 
सिस्वतीचे उपासक प्रायः अहकचनच िावहले आहेत. त्यामुळें  श्रीचें आकषमण त्यानंा स्वाभाववकच 

ववशषे आहे. वबचािे सािखे श्री घोकीत असतात. सगळया गोष्टींचा आिंभ श्रीनें कितात. पत्र असो पोथी 
असो जमाखचाची चोपडी असो आिंभीं श्रीची स्थापना होते. पण श्री त्यानंा प्रसि होत नाहीं ती नाहींच. 
कािण त्याचं्यापाशीं साहस नाहीं. आवण “साहसे श्रीः प्रवतवसवत.” वजथें साहस वतथें श्रीचा वास असतो. 
पिमात्मा हा श्रीवास आहे अथात तो साहसरूप आहे. जे वनस्ष्क्रय ववचािच किीत बसतात त्याचं्या ठाई ं
उद्यम कुठला? आवण उद्यम नाहीं, उद्योग नाहीं त्यानंा लक्ष्मी कुठून वमळणाि? “उद्योवगनं पुरुषहसहमुपवैत 
लक्ष्मीः । दैव ंबलीय इवत कापुरुषा वदस्न्त ॥” उद्योगी आवण पिाक्रमी पुरुषानंा लक्ष्मी विीत असते. आळशी 
आवण पिाक्रमशून्य म्हणजेच साहसहीन कायिानंा भ्याडानंा लक्ष्मी विीत नाहीं, ती कधीं लाभत नाहीं. 
पिमात्मा हा श्रीवास आहे म्हणजे तो साहसमरू्णत आहे, वनिलस उद्योगी आवण सकंटावंि मात किणािा 
पिाक्रमी आहे, “अनािम्भो वह कायाणा ंप्रथमं बुवद्धलक्षणम्” म्हणणािा नाकता नामदम नाहीं. 

 
६०३. श्रीपणत 

 
जो श्रीचा वास म्हणजे आश्रय आहे तोच वतचा पवत म्हणजे स्वामी वह असावयाचा. कायम हें सदैव 

कािणावश्रत असतें. पण कािण हें केहावंह काि  याधीन असत नाहीं. तें स्वतंत्र असतें आवण म्हणूनच तें पवत 
संजे्ञस पात्र होय. अलंकाि सुवणावश्रत आहेत. ते सोन्याला वगळून िाहंू शकत नाहींत. पिंतु सोनें 
अलंकािाधीन नाहीं. ते अलंकािावाचंूनवह लगडीच्या रूपानें असूं शकतें आवण म्हणनू कािण हें स्वाधीन 
असून तें कायाचें स्वावमत्व िाखतें असें म्हटलें  जाईल. तद् नुसाि सवमकािण पिमात्मा हाच श्रीपवत म्हणजे 
सवम श्रीचा, कायमरूपानें फाकंलेल्या ह्या सपंत्तीचा स्वामी होय. 

 
गुण द्रव्यावश्रत म्हटले जातात. पण द्रव्य आवण गुण यातं द्रव्य स्थूल आवण गुण सूक्ष्म म्हटले 

जातील. आवण कायम, स्थूल, कािण सूक्ष्म असतें. या दृष्टीनें पाहता ंद्रव्यच गुणावश्रत म्हटलें  पावहजें. गुण 
तन्मात्रस्वरूप होत. पाणी स्थूल आहे. त्याचें कािण एच् टू ओ वायुरूप सूक्ष्म आहे. तो वायुच िसरूप आवण 
जलाचें तन्मात्र म्हणावयाचें. पण द्रव्याहून गुणरूप तन्मात्र सूक्ष्म म्हटलें  तिी तें व्यक्त च होय. त्याहून सूक्ष्म 
म्हणजे अव्यक्तच. आवण तेंच या ववश्वाचें कािण म्हटलें  जाईल. अशा प्रकािे मूल कािणाचा शोध घेता ंघेता ं
ववचािक त्या अव्यक्त अक्षिाला जाऊन पोंचतो. आवण तोच अक्षि पुरुष या समस्त ववश्वश्रीचा पवत आहे असें 
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लक्षातं येतें. म्हणनू त्याला श्रीपवत म्हटलें  आहे. या श्रीपतीचाच दवक्षण भाितातं वतरुपवत बनला आहे. श्रीचें 
द्रववड भाषेंत वतरु असें रूप झालें  आहे. त्या वतरुपतीचें मंवदि वगिीवि आहे. तें सूवचत कितें कीं तो 
जगावगेळा पिात्पि कूटस्थ आहे. भक्तजन सवमसंपवत्त त्याच्या चिणीं अपमण कितात. आवण आपण नव्हे ति 
पिमात्मा श्री-पवत आहे हें तर्थय व्यक्त कितात. 

 
६०४. श्रीमताुंिर 

 
पिमात्मा हा श्रीमतांवि म्हणजे श्रीमंतातंील श्रीमतं आहे. याचा अथम असा झाला कीं श्री बाळगणें, 

श्रीमंत होणें चागंलें  आहे. त्यातं गैि काहंीं नाहीं, इतकें च नव्हे ति तें प्रशस्त आहे. आवण य याअथीं कोणाचें वह 
जीवन श्रीववना चालंू शकत नाहीं त्याअथीं ती सपंादणें हे प्रत्येकाचें कतमव्यच आहे. पण मग “अथममनथं 
भावय वनत्यं नास्स्त ततः सुखलेशः सत्यम्” 

 
इत्यावद अथमवनन्दा पिमाथाच्या, वदेान्ताच्या, गं्रथातं केली आहे, हें कसें? या तथाकवथत वदेान्त 

गं्रथातं आवण पिमाथमगं्रथातं कनक आवण कातंा याचंी भिपूि हनदा केलेली आहे. वतचें तात्पयम ह्या दोन 
ववयषासंंबधंीं जीवाच्या ठाईं असलेली अवववकेपूणम आसस्क्त आवण अवतिेक दूि व्हावा इतकें च आहे. लोक 
एका टोकाला जातात तेव्हा ंत्यानंा िस्त्यावि आणण्यासाठीं शास्र दुसऱ्या टोकाला खेंचतें. आवण त्यामुळें  तें 
त्याचं्या ववषयीं वैिाग् यभावना जागृत होईल अशी आशा आवण अपेक्षा बाळगतें. पण वैिाग्यभावना 
मोहापगमाचा, सत्य ज्ञानाचा, पविणाम आहे. तो खोट्या स्तुवतवनन्दानंीं कसा येणाि? या मुळेंच 
पुिाणावदकातंील असल्या स्तुवतहनदा अहकवचत्कि झाल्या आहेत. अथम हा अथमनीय आहे म्हणूनच अथम 
म्हटला आहे. तो अनथम कसा? स्री ही दवयता आहे. ती स्री जीवघेणी म्हणण्यातं काय अथम? असें अवास्तव 
बोलणेंच वस्तुतः अनथम होय. जो अथम सद् गुणाचंा पविणाम आवण सत्कायाचा कािक आहे तो श्री होय. अशी 
श्री संपादून श्रीमंत होणें स्पृहणीय आहे, कतमव्य आहे. पिोपजीवी होऊन म्हणजे पिद्रोह करून हपड पोसणें 
म्हणजे पापच पोसणें होय. आवण श्रीमंत ति पुण्यशील पुण्यात्मा असतो. गीतेंत म्हणूनच भगवान् म्हणतात 
“शुचीना ंश्रीमता ंगेहे योगभ्रष्टोऽवभजायते” वजथें दैवी सपंद् आहे आवण भौवतक अनुकूलता आहे अशा पववत्र 
श्रीमंताच्या घिीं अपूणम योगसाधनेचा योगी जन्म पावतो. 

 
६०५. श्रीद 

 
श्री-द म्हणजे श्री देणािा. उघडच आहे कीं जो श्रीमंत असेल तोच श्रीद होईल. म्हणूनच 

‘श्रीमतावंि’ पदापाठोपाठ ‘श्रीद’ पद आलें  आहे. त्याच बिोबि तें असें वह सूवचत किीत आहे कीं श्रीमतावंि 
कोण, ति जो श्रीद असेल तो. कंजूष माणसाला कृपण म्हणतात. “तो धनवान् भलें  असो पण तो श्रीमान् 
नव्हे” त्याच्या ठाईं कापमण्य आहे, दीनता आहे. श्रीमान् हा उदािच असावयाचा. त्याच्या ठाईं कृपणतारूप 
कदू्रपता, श्रीहीन किंटपणा नाहीं, अदातृत्व नाहीं. त्याच्या ठाईं आपण जें देतों त्याचें फळ, त्याचा मोबदला 
वमळावा अशी वह वासना नाहीं. वनःसकंोच वनिपेक्ष दातव्य म्हणून तो देत असतो. तोच श्रीद म्हणावयाचा. 
अथात त्याची श्रीमंती ही त्याच्या हृदयाची उदािता होय. ती त्याच्या द्रव्यसंपत्तीवि अवलंबून नाहीं. 
सवांति  यामी पिमात्मा जो प्रसि होतो तो ह्या हृदयाच्या उदाितेविच होय. वहचेंचं नावं हृदयशुवद्ध, वहचेंच 
नावं आत्मशुवद्ध. वहलाच प्रयतात्मता म्हटलें  आहे. 
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पिुं पुष्पुं ललुं  तोयुं यो मे भक्तः प्रयच्छणत । 
तद् अहुं भक्त्युपहृतुं अश्राणम प्रयतात्मनः ॥ 
 
अथात श्रीदतेंत श्रीमत्ता हवी, दातृत्व हवें, फलवनिपेक्षता हवी. हे वतन्ही गुण वजथें एकवटले आहेत 

तोच श्रीद म्हणावयाचा. पिमात्मा हा असा श्रीद आहे आवण आम्हालंा तो अनुकिणीय आहे. लोकानंा तुमच्या 
धनाची मातब्बिी नाहीं, तुमच्या हृदयाच्या उदाितेची, तुमच्या वनिपेक्ष पे्रमभावनेची मातब्बिी वाटते. ती 
वनिपेक्ष पे्रमभावना य याच्यातूंन ओसंडत आहे खिोखि तोच श्रीद म्हणावयाचा. 

 
य याला य याचें महत्त्व वाटतें त्याला तें श्री होय. आवण असली सािी श्री आत्मशक्तीनेंच वमळत 

असते. म्हणनू तो पिमात्मा श्रीद म्हणावयाचा. या श्रींत मुस्क्त वन भसु्क्त दोन्ही वह येऊन जातात. 
 

६०६. श्रीश 
 
श्रीश म्हणजे श्रीचा ईश. श्रीश आवण श्रीपवत यातं खिोखि काय फिक आहे? जल-ज नीि-ज, 

वावि-ज यातं जेवढा फिक आहे तेवढाच इथें वह. केवळ शास्ब्दक फिक आहे. जो पवत तोच ईश आवण जो 
ईश तोच पवत. पवत शब्द भतृमभायासबंंध सुचववतो ति ईश शब्द िाजप्रजासंबधं सुचववतो असा श्लेष काढणें 
शक्य आहे. पवत पदातं पालन ति ईश शब्दातं ईशन म्हणजे शासन सूवचत होत आहे असें म्हणता ंयेईल. 
पिंतु ईशनालाच पालन व पालनालाच ईशन म्हणतात. त्यातं खिोखि काहंींच फिक नाहीं. िाजा िाय य 
कितो म्हणजे प्रजापालन कितो. यालाच गीतेंत क्षात्रकमम सागंतानंा ईश्विभाव म्हटलें  आहे. “दानं 
ईश्विभावि क्षातं्र कमम स्वभावजम्” ईश्विभाव म्हणजे ईशन, म्हणजे प्रजापालन. सािाशं, जो श्लेष काढला 
तो वह उडून गेला. पवत आवण ईश या दोन शब्दातं धातु वभि असले तिी त्याचंा अथम एकच आहे. त्यामुळें  त्या 
बाजूनें दोन पदाचंी उपपवत्त नीट लागत नाहीं. आता ंश्री पदाचा ववचाि करंू. श्रीपवत पदातं श्री म्हणजे 
लक्ष्मी असा व्यस्क्तवाचक अथम घेणें शक्य आहे. कािण समुद्रमंथनाच्या वळेीं वनघालेल्या लक्ष्मी नें सवम 
सुिासुिानंा सोडून ववष्णुलाच विलें  आहे. म्हणून तो श्रीवि श्रीपती म्हणावयाचा आवण ववश्वातं य या कोणत्या 
श्री म्हणजे संपदा आहेत त्याचंा स्वामी तो श्रीश म्हणावयाचा. 

 
पण जगातं श्री तिी वकती आहेत? वजतके देह वततक्या श्री आहेत असें म्हणता ंयेईल. त्या देहानंाच 

पुि उफम  धानी अशी संज्ञा आहे. आवण त्याचंें ईशन किणािा जो आत्मिाजा तोच श्रीश म्हणावयाचा. 
प्रत्यगात्मरूपानें पिमात्मा हा सवम पुिींचा ईश पुिीश वा परुुष होय. तोच इथें श्रीश पदानें अवभपे्रत आहे, असें 
म्हणता ंयेईल. 

 
जडाला स्वतःचा काहंीं उपयोग नाहीं त्यामुळें  तें सदैव चेतनोपयोगी चेतनाधीनच िहायचें. म्हणनू 

श्री म्हणजे ती जड प्रकृवत आवण श्रीश म्हणजे तो प्रकृवतस्वामी पिमात्मा होय. 
 

६०७. श्रीणनिास 
 
श्रीपवत आवण श्रीश पदें दोन पण अथम एक. तशींच श्रीवास आवण श्रीवनवास हीं नामें होत. दोहोंत 

खिोखि तसें काहंीं अंति नाहीं. पण य या अथीं दोन पदें आलीं आहेत त्याअथीं त्याचं्यातं काहंीं फिक 
असलाच पावहजे. शकंिाचायांनीं तसा तो सूवचत केला आहे. श्रीवास म्हणजे श्रीचा वास, ति श्रीवनवास 
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म्हणजे श्रीमंतातं वास असा अथम शकंिाचायम कितात. श्री पदानें श्रीमतं सूवचत होतात असें त्यानंी म्हटलें  
आहे. मला ति तो जगन्-वनवास पदासािखाच बहुव्रीवह वाटतो. तथावप शकंिाचायासािख्याचंा अथम वह गोड 
आहे. तुलसीदासजींनीं वह आपल्या िामायणातं िामानें वनवास कुठें किावा हें सागंतानंा बहाि केली आहे. 
त्यानंीं म्हटलें  आहे कीं भगवतंाचा वनवास दैवी संपदेच्या पुरुषातं असतो. अशाचं्याच हृदयातं िामानें वनवास 
किावा, असें ते म्हणतात : “वजनके कपट दंभ नहह माया । वतन्हके हृदय बसहु िघुिाया” सत्य हें सद् गुणातं 
वास किीत असतें. गुण हें कायमरूप व्यक्त आहेत, सत्य हें कािणरूप अव्यक्त आहे. दोहोंचें साहचयम वनत्य 
आहे. पण कोण कोणाचा आधाि आहे याबाबत भ्रम िाहंू नये. “पात्राधािं घृतं घृताधािं वा पात्रम्” असा संशय 
नसावा. कायमच कािणावश्रत असावयाचें, कािण केव्हा ं वह कायाधाि नव्हे—हा वनणमय आहे. म्हणनू 
सवमसद् गुण-संपत्तीचा आश्रय सद् रूप पिमात्माच होय. म्हणूनच तो श्रीचा वनवास म्हणावयाचा. सौिी प्रभा 
सूयाची, कौमुदी कुमदबाधंवाची, तशी श्री म्हणजे लक्ष्मी ही भगवतंाची अंगभतू आहे, वनत्य आवश्रत आहे. 
तद् ववपिीत नव्हे. या श्रीच्या पाढ्याचें हेंच तात्पयम आहे. 

 
६०८. श्रीणनणध 

 
तेजोवनवध म्हणजे जसा सूयम, जलवध म्हणजे जसा समुद्र तसा श्रीवनवध म्हणजे पिमात्मा होय. 

जलधींतून सवम जलें  बाष्परूपानें अंतिाळातं वि जातात. प्रावृङ रूपानें तीं पित भमूीवि खालीं येतात आवण 
प्रवावहत होऊन पित समुद्रातं वनवहत होतात. त्या प्रमाणें ववश्वरूपानें प्रकटलेली आवण अनावद कालापासून 
प्रवावहत झालेली ही सृवष्टश्रीसविता य या अवचन्त्यशस्क्त पिमात्म्यापासून वनघून पित त्यातंच वमळून वमळतच 
आहे तो पिमात्माच श्रीवनधी म्हणावयाचा. ही जडचेतन सवम सृवष्ट त्या वचन् मात्रमूर्णत पिमात्म्यापासून वनमाण 
होऊन त्यातंच शवेटीं ववलीन व्हावयाची आहे. म्हणून तो श्रीवनवध. सपंवत्त स्थावि जंगम म्हणून दोन कोटींत 
ववभावगली जाते. जड प्रकृवत ती स्थावि संपवत्त आवण जीव ही जंगम संपवत्त होय. या वद्वववध संपत्तीचा, 
श्रीचा, वनवध तो पिमात्माच आहे. 

 
पिमात्म्याचें हें श्रीवनवधत्व प्रकट किण्यासाठीं त्याच्या अगंोपागंी ित्नजवडत सुवणम भषूणें लेवववलीं 

जातात. नखवशखान्त तो अलंकािानंीं मढववला जातो. 
 
पण पिमात्मा हा सहजसुंदि आहे. त्याला बाहेिच्या जड जवाहिानंी नटववण्याची गिज नाहीं. 

त्याची सृवष्ट वह तशीच सहज सुंदि आहे. त्या सृष्टीचा अशंभतू मानव प्राणी वह तसाच सहजसुंदि आहे. पण 
हें मूढ जन ओळखत नाहीं आवण कृवत्रम शोभा कितो. पण त्यायोगें त्याची शोभा मात्र होते. उसनी ऐट, 
कृवत्रम भषूा आत्म्याच्या स्वाभाववक प्रवतिलेा दूषण आहे हें त्याच्या लक्षातं येत नाहीं. आवण दूषणालाच 
भषूण म्हणून तो वमिवतो. 

 
६०९. श्रीणिभािन 

 
श्रीववभावन म्हणजे श्री-ववववध-भावन, नानाववध आववभाव किणािा. पिमात्म्यानें ही स्थावि जंगम 

सृवष्टरूप ववववध शोभा वनमाण केली आहे. त्यानें नाना जीव, नाना कमें आवण नाना कममफलें  वनर्णमलीं आहेत. 
अनेक पुण्यलोक आवण अनेक पापलोक त्यानें वनर्णमले आहेत. सावत्त्वक िाजस तामस प्रकृतींच्या असखं्य 
जीवयोवन या ववश्वातं नादंत आहेत. पुिाणकािानंीं त्याचंी संख्या ८४ लक्ष वदली आहे. अगवणत वा असंख्येय 
योनींचें गणन वा संख्यान कसें केलें  त्यानंीं? प्रथम त्यानंीं सवम वत्रगुणात्मक म्हणून तीन ही संख्या घेतली. 
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प्रत्येक गुणाच्या योवन शुद्ध आवण वमश्र अशी वद्वववध कस्ल्पल्या. शुद्ध ति एकच असणाि, पण वमश्र 
सत्त्वप्रधान िजःप्रधान व तमःप्रधान अशा तीन होणाि. एकूण चाि उपशाखा झाल्या. याचं्या प्रत्येकीं पनुः 
सात छटा कस्ल्पल्या सप्तलोकानुसाि. सप्तलोक भिू  भवुि  स्वि  महि  जन तपस् आवण सत्यम् असे कस्ल्पले 
असून सवम ववश्व या सप्तानंीं वमळून बनलेलें  आहे अशी कल्पना आहे. म्हणजे ३ × ४ × ७ = ८४ ही संख्या 
आली. शुद्ध गुणाचं्या योवन एकलक्ष मानून घेतल्या. वमश्र गुणाचं्या त्या प्रत्येकीं १ लक्षाप्रमाणें तीन लक्ष 
झाल्या आवण त्याचं्या गुणाचं्या व लोकाचं्या पटींनीं त्या एकूण ८४ लक्ष गणल्या, लक्षाची संख्या कोणती तिी 
एक संख्या घेणें जरूि म्हणनू मानून घेतली. सहस्र आवण कोवट या सखं्याचं्या मधली अशी ती मध्यम संख्या 
आहे. कमी नाहीं वन अवधक वह नाहीं. बोलायला कुठली तिी एक संख्या हवी असते. आपण म्हणतो “तुझ्या 
सािखे ५६ पावहले.” आता ं ५६ या संख्येला काय अथम आहे? वतचा अथम पुष्कळ एवढाच घ्यावयाचा. तो 
घेऊन वशवाय एखादा साखं्यवादी असें म्हणूं शकेल कीं वदशा आठ आहेत आवण प्रत्येक वदशलेा सात सात 
अशा प्रकािें ७ × ८=५६ ही संख्या आलेली आहे. असेल वह तसें. ८४ लक्ष योवन या संख्येलावह तोच न्याय 
लागू होतो. हा सगळा वव या उपसगाचा ववस्ताि आहे. 

 
६१०. श्रीधर 

 
वश्रयं धाियवत इवत श्रीधिः । जो श्रीला धािण कितो तो श्रीधि. जलधि मेघ हा जलधािण कितो 

म्हणजे तो जलगभम असतो. तसा पिमात्मा हा श्रीधि म्हणजे श्रीगभम आहे. त्याच्या ठाईं श्रीगभम वाढत आहे. 
त्याच्यापासूनच श्रीचा जन्म होतो. सूयापासून जसें तेज प्रकटतें, अस्ग्नपासून जसें सष्ण्य, चन्द्रापासून जशी 
आह लादकता त्या प्रमाणें पिमात्म्यापासून श्री प्रस्फुवटत होते. म्हणून तो म्हणावयाचा श्रीधि. श्रीगभम पद तसें 
पूवीं येऊनच गेलें  आहे. त्यामुळें  त्याच अथानें श्रीधि शब्द लावणें गताथम होईल, ति श्रीला पत्नीत्वानें 
स्वीकािणािा, वतला आपल्या अंकावि धािण किणािा असा अथम किावयाचा. “पण मग त्याच अथाचें पद 
श्रीपवत आलेलेंच आहे. अथम जिी समान झाला तिी अक्षिें वगेळीं आहेत असें म्हणावें ति श्रीवनवाससािखीं 
पदें दोनदा ंआलीं आहेत आवण श्रीमान् हें पद ति चािदा ं आलें  आहे. वजथें अथम वह वभि नाहीं आवण 
अक्षिसमाग्राय वह वगेळा नाहीं वतथें आनुपूवी वगेळी आहे असें म्हणता ं येतें आवण तेवढ्यापुितें तिी तें पद 
वगेळें  ठितें. बिें हें आनुपूवीवभित्व सोडलें  तिी अभ्यास हें एक मोठें तत्त्व त्यातं आढळतें. त्या योगें त्या 
पदाचे गं्रथकािाला ववशषे महत्त्व आहे, त्याचें तें प्रवतपाद्य आहे, हें स्पष्ट न सागंता ंप्रकट होतें. त्या योगें 
गं्रथतात्पयम-वनणमयाला साहाय्य वमळतें. गं्रथकािाच्या मनोवृत्तीवि प्रकाश पडतो. जुने बहुतेक सवम गं्रथकाि 
ऋवषमुवन ब्राह्मण होते आवण ब्राह्मण म्हणजे पिलोकपिायण द्रविद्र लोक; त्यामुळें  त्याचं्या वलखाणातं 
श्रीववषयीं संपत्तीववषयीं अवभलाष वािंवाि वदसून आल्यावाचंून िावहला नाहीं. वदेातंील श्रीसूक्तापासून तो 
आजच्या हविदासाच्या “जोंवि पैसा तोंवि बैसा” या उक्तीपयंत आपल्याला तो अखंड आढळून येतो. पिंतु 
असें असलें  तिी वबचािे आजतागायत शब्दश्रीधिच िावहले आहेत. कािण लावजिवाणी वभक्षावृवत्त त्यानंीं 
अवलंवबलीं. भीक मागून का कोणी सुखी झाला आहे? 

 
६११. श्रीकर 

 
श्रीकि हें सामावसक पद दोन प्रकािें सोडववता ं येतें : वश्रयं किोवत इवत श्रीकिः । अथवा श्रीः एव 

किाः यस्य सः श्रीकिः । पवहला उपपद तत्पुरुष ति दुसिा बहुव्रीवह समास आहे. तदनुसाि उभयथा अथम 
केला जाईल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पिमात्मा उघडच श्री म्हणजे संपवत्त वनमाण किणािा आहे. तो जीवाचंी वगेवगेळीं शिीिें, त्याचंीं 
वगेवगेळीं कमें आवण त्या कमांचीं वगेवगेळीं फळें वनमीत आहे. जीवाचं्या भोगासाठीं त्यानें हा जीवलोक 
कममभवूम म्हणून वनर्णमला आहे, ति स्वगमनिकावद अन्य लोक भोगभवूम म्हणनू वनर्णमले आहेत. लोक जीव कमें 
आवण फळें अशीं चतुि  ववध श्री त्यानें केलेली आहे. म्हणनू तो श्रीकि होय. 

 
ही लोक जीव कमम फल अशी चतुि ववध श्री म्हणजे शोभा य याचे वकिण होत तो पिमात्मा श्रीकि 

म्हणावयाचा. तो या ववश्वश्रीच्या प्रभावळींत वविाजमान आहे. लोकरूपानें जीवरूपानें कममरूपानें आवण 
फलरूपानें जो हा प्रकाश चोहोंकडे पसिलेला वदसतो आहे तो सवम त्याचा आहे. तो लोक जीव कमम फल 
वकिणमाली पिमात्मा श्रीकि होय. 

 
पिंतु ही सगळी ववश्वश्री अवाचीन आहे. विविची आहे. ह्या वहिण्मय पात्रानें झाकंलेली जी पिा श्री 

आहे मोक्षाख्य, ती वह तो पिमात्मा आपल्या अनन्य भक्तासंाठीं किीत असतो. तो अनन्यभक्त ही 
ववलोभनीय ववश्वश्री पाहून मोवहत होत नाहीं. वतच्यातं गंुगनू आवण गंुतून िाहत नाहीं. तो म्हणतो 

 
णहरण्मयेन पािेि सत्यस्याणपणहतुं मुखम्  । 
तत् त्िुं पूषन् अपािृिु सत्यधमाय दृष्ये ॥ 
 

देवा, तुझें खिें श्रीमुख जें या मोहक ववश्वरूपानें मुखवट्यानें झाकंलें  आहे तें हा मुखवटा दूि करून मला 
दाखव. आवण भक्तवत्सल देव वह आपल्या अनन्य भक्ताला आपलें  तें वनजरूप हा मायेचा पसािा दूि 
सारून दाखवीत असतो. आवण म्हणून वह तो पिमात्मा श्रीकि म्हणावयाचा “यं एव एष वृणुते तेन लभ्यः 
तस्यैष आत्मा वववृणुते तनंु स्वाम् ॥” 

 
६१२. श्रेय 

 
श्रेय म्हणजे वहत, पर्थय. पिमात्मा हा वहततम आहे, म्हणून तो श्रेय म्हणावयाचा. जें जें वहतकि आहे 

तें तें श्रेयस्कि होय. पिंतु श्रये, पिम वहत ति एक पिमात्माच आहे. या पिम श्रेयालाच दुसिें नावं मोक्ष असें 
आहे. तत्साधनभतू तें तें श्रयेस्कि म्हणावयाचें. अनुमोक्ष म्हणावयाचें. तत्प्रवतकूल तें तें अश्रेयस्कि, प्रवतमोक्ष 
वा वृवजन म्हणावयाचें. उपवनषदातं म्हटलें  आहे : 

 
श्रेयश्च पे्रयश्च मनुष्यमेतः । तौ सुंपरीत्य णिणिनन्क्त धीरः । 
श्रेयो णह धीरो ऽणभपे्रयसो िृिीते । पे्रयो मतदो योगके्षमाद् िृिीते ॥ 
 
जीवनातं माणसापुढें पदोपदीं वहत आवण वप्रय उपस्स्थत होत असतात. गुणदोषज्ञ त्याचंी पािख 

करून वनवड किीत असतो. तो वप्रय सोडून वहतच वनवडून घेतो, पण पािख नसलेला अडाणी 
संसािोपयोगी म्हणून वप्रय पसंत कितो. सािाशं, जीवन म्हणजे एक पिीक्षा आहे. एक सुदीघम पिीक्षा. 
पदोपदीं येणािे मोहाचे प्रसंग हे प्रश्न होत. ते तुम्ही कसे सोडववतां, श्रेय वनवडता ंकीं पे्रय, यावरून तुम्ही 
पास नापास ठिणाि. जो प्रवतक्षणीं अप्रमत्त िाहून सदैव श्रेयच वनवडत िाहतो तो जीवनाच्या शवेटच्या क्षणीं 
वह श्रयेाचीच वनवड करून श्रयेोरूप होतो. श्रयेोमवंदिाचा कळस श्रयेाची एक एक वीट िचूनच गाठंता ंयेईल. 
तीव्र मुमुक्षुता हा या श्रयेोमवंदिाचा भक्कम पाया होय. या पिमाथमवनियानंति अप्रमाद आवण वीयम म्हणजे 



 

अनुक्रमणिका 

अतंवद्रत आवण सोत्साह साधना त्या मवंदिाचा मध्य होय. अभयरूप मोक्ष हा कळस त्या मंवदिावि शवेटीं 
चढावयाचा. असें हें श्रयेोमंवदि श्रेयःकाम पुरुषाला िचावयाचें आहे. एका जन्मातं तें बाधूंन झालें  ति 
उत्तमच. अन्यथा अनेक जन्मातं तें बाधूंन पूणम किावयाचें. तें पूणम करूनच अनपावयसुखरूप श्रये 
लाभावयाचें. श्री पदावरून श्रेय म्हणजे श्रीचें हें पद लावलें  जाईल. श्रयेस् हें पद तुल्य म्हणता ं येईल 
म्हणूनच तें श्रीच्या पाढ्यातं आलें  आहे. 

 
६१३. श्रीमान् 

 
श्रीमान् हें पिमात्म्याचें वनत्य ववशषेण आहे. कािण तो सदैव स्वरूपस्स्थत आहे. जीव हा स्वरूपच्युत 

असल्यामुळें  तो सदैव दीनच असावयाचा. पिमात्मा वनत्य पवितृप्त असल्यामुळें  त्याच्या वठकाणीं कसलें  वह 
दैन्य सभंवत नाहीं. उलट जीवाला नाना कामना क्षणोक्षणीं तोडीत असतात. “बह व्यः सपत्न्य इव गेहपहत 
लुनस्न्त”. अनेक बायकाचं्या दादल्यासािखी त्याच्या जीवाची सािखी ओढाताण चाललेली असते. अशा 
दुभमग पुरुषाला श्रीमान् कसें म्हणता ंयेईल? पिंतु व्यवहािातं ति आपण प्रत्येकालाच श्रीयुत श्रीमान् म्हणत 
असतों हें कसें? त्याचें वह कािण वि वदलें  तेंच आहे. जीवाचें जीवत्व हें सपावधक असल्यामुळें  तें क्षवणक 
आहे. तो मूळचा वनरुपावधक वशवच आहे. अथात तो पिमात्मस्वरूपच आहे. अशा स्स्थतींत तो श्रीमान् च नव्हे 
काय? आवण म्हणनूच सवांना पिमात्मस्वरूप लक्षून आपण श्री हें उपपद वचकटवीत असतों. श्री अमुक 
म्हणजे पिमात्मस्वरूप अमुक आवण श्री तमुक म्हणजे पिमात्मस्वरूप तमुक होय. सवमत्र एक आत्मश्री 
पविलवक्षत होत आहे. वतनें विता असा ठाव नाहीं. य याला सवमत्र हें आत्मश्रीचें दशमन झालें  खिोखि तोच 
श्रीमान् होय. “तत्र को मोहः कः शोकः एकत्व ंअनुपश्यतः” जो सवमत्र एक आत्मश्रीच वविाजमान पाहतो 
आहे त्याला मग मोह कसचा आवण शोक कसचा? कुठल्या वस्तूची आसस्क्त त्याला वाटेल आवण कुठल्या 
वस्तूच्या साठीं तो शोक किील? सवमत्र त्याला ति एकच एक आत्मश्री भरून िावहलेली आहे. सवम 
व्यवहािाचा आधाि तत्त्वदशमन आहे. सवांना श्रीपूवमक संबोधणें सवांना नमस्काि किणें म्हणजे तें दशमन प्रकट 
किणें होय. भगवान् शकंि हें िहस्य पावमतीला सागंत आहेत : 

 
प्रत्युद् गम-प्रश्रयिाणभिादनुं 
णिधीयते साधु णमर्ः सुमध्यमे । 
प्राजै्ञः परस्मै पुरुषाय भूयसे 
गुहाशयायिै, न देहमाणनने ॥ 
 

६१४. लोकियाश्रय 
 
पिमात्मा अधोमध्योध्वम वतन्ही लोकाचंा आश्रय आहे. म्हणजे लोकमात्राचा तो आश्रय आहे. आवद 

अन्त आवण मध्य वमळून पूणमता होते म्हणून तीन ही संख्या घेतली आहे. अथात ती पूणमतावाचक आहे, 
संख्यावाचक नाहीं. देह प्राण मनो-लोक म्हणा, वा जागृवत स्वप्न सुषुस्प्त-लोक म्हणा, हकवा भवूम अन्तविक्ष 
दु्यलोक म्हणा, अथवा भतू भवत भववष्यत सृवष्ट म्हणा, कोणत्यावह प्रकािें या वत्रधा ववभक्त ववश्वाचा, या 
व्यवष्ट समवष्ट, चेतनाचेतन, अन्ति  बाह्य, स्थलकालात्मक समग्राचा मूल आधाि तो पिमात्मा आहे. त्याच्याच 
सते्तच्या अंकावि हे वतन्ही लोक लोळत आहेत, खेळत आहेत. पण पिमात्मा या ववश्वाला आश्रय आहे तो 
कसा? डोक्यावि घागि असते तशा प्रकािें का तो या लोकत्रयाला धािण कितो? शषेाच्या डोक्यावि ही 
पृर्थवी आहे म्हणतात. ती का डोक्यावि धािण केलेल्या घागिीसािखी आहे? नाहीं, हें ववश्वरूप कायम तो 
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पिमात्मा कािण रूपानें धािण किीत आहे. सपाभासाला िज्ज ू कािण व्हावी तसा तो पिमात्मा या 
ववश्वाकािाला कािण झाला आहे. वस्तुतः िज्जचूा आवण सपाचा काहंीं एक सबंंध नाहीं. तसा या 
ववश्वाकािचा आवण त्या वनिाकाि पिमात्म्याचा वह काहंीं संबंध नाहीं. तिी िज्जचूी सत्ताच जशी त्या असद् रूप 
सपाभासाची आश्रयभवूम होते, त्याप्रमाणें पिमात्मा या लोकत्रयाचा आश्रय होय. गीतेंत म्हटलेंच आहे : 

 
अव्यक्तुं व्यन्क्तमापन्नुं मतयतते माुं अबुद्धयः । 
परुं भािुं अजानततो ममाव्ययमनुिमम्  ॥ 
 
थोिाचं्या मतें हा वववतम आहे. बहुतेक तो िज्जसूपमवत म्हणतात, कोणी सुवणमकंकणवत म्हणतात. 

कािणाचें अपविणावमत्व आवण कायाससंृष्टत्व हें आहे वववताचें िहस्य. मग तो वववतम तुम्ही कसा वह का म्हणा 
ना? 

 
६१५. स्िक्ष 

 
सु शोभने सोमसूयमवत अवक्षणी यस्य सः स्वक्षः । 
 
य याचे डोळे चंद्रासूयासािखे सुंदि आहेत तो पिमात्मा स्वक्ष म्हणावयाचा. पण डोळयाचंें साजिेपण 

कशातं म्हणावयाचें? वनममल, आिक्त, पाणीदाि, ववशाल, काळींभोि बुभळुें  व कडा आिक्त, आवण 
लाबंसडक पापण्या व बाकंदाि सुिेख भवुया असलेले डोळे सुंदि म्हटले जातात. पण हे सुंदि डोळे 
वनद्राधीन होतात, मवलन होतात. पिंतु पिमात्म्याचे डोळे हे अवनमेष अतस्न्द्रत िातं्रवदवस पहात असतात. 
वदवसा ंसूयम िात्रीं चदं्र आवण जेव्हा ंचदं्र सूयम नसतील तेव्हा ंअस्ग्न हा पिमात्म्याचा डोळा जागत असतो वन 
बघत असतो. म्हणून पिमात्म्याचें हें सवमसावक्षत्व व वनत्यसावक्षत्व प्रकट किण्यासाठीं त्याला कधीं स्वक्ष ति 
कधीं त्र्यक्ष म्हणतात. स्वक्ष वन त्र्यक्ष दोहोंचें वह तात्पयम एकच. सवमसावक्षत्व व वनत्यसावक्षत्व हेंच स्वक्षत्व होय 
आवण तें पिमेश्विाचें अनन्यसाधािण आहे. म्हणून पिमात्माच एक स्वक्ष होय. आता ं डोळा दृश्य पाहतो 
आवण त्यायोगें िागदे्वषावद ववकािानीं ववकृत होतो. हा असा ववकािाधीन होणािा डोळा स्वक्ष म्हटला जाणाि 
नाहीं. य याची दृवष्ट बाह्य ववषयाचं्या इष्टावनष्टतेनें दूवषत होत नाहीं तोच स्वक्ष म्हणावयाचा. पिमात्मा ववश्वाचे 
सवम व्यवहाि पाहतो पिंतु त्याचंा काहंीं एक पविणाम त्यावि होत नाहीं. तो अववषयक्तदृवष्टच िाहतो. आवण 
हें अववषक्तदृवष्टत्वच मुख्यतः स्वक्षत्व होय, दुसिा असा कोणता डोळा आहे जो दृश्याच्या इष्टावनष्टतेनें सुखी 
वा दुःखी होत नाहीं, ववकृत होत नाहीं? 

 
६१६. स्िङ ग 

 
सु शोभनावन अङ गावन यस्य सः स्वङ गः । य याचीं सवम अंगें शुभ आहेत तो स्वङ ग म्हणावयाचा. पूवीं 

याच अथाचा शुभाङ ग शब्द येऊन गेला आहे. मग शुभाङ ग आवण स्वङ ग यातं अन्ति काय? अन्ति काहंीं 
नाहीं, पण ववशषे आहे असें म्हणता ं येईल. सौंदयें दोन प्रकािचीं आहेत. एक चममचक्षूला वदसणािें, दुसिें 
वदव्यचक्षूला वदसणािें. पवहल्या प्रकािच्या सौंदयानें युक्त व्यक्तीला आपण रूपसुंदि म्हणतों, ति दुसऱ्या 
प्रकािच्या सौंदयानें युक्त व्यक्तीला गुणसुन्दि म्हणतों. दोन्ही सौन्दयें एकवटलेलीं क्ववचतच पहायला 
वमळतात. मोि रूपसुंदि आहे, ति कोवकल गुणसुदंि आहे. पिमेश्विानें प्रत्येक जीवाच्या ठाई ं
स्वावभमानासाठीं काहंीं गुण व अनवतमानासाठीं म्हणजे अगवासाठीं काहंीं न्यनू ठेवनू वदलें  आहे. पण स्वतः 
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तो पिमात्मा केवळ वनि  दोष पविपूणम आहे. जेव्हा ंआपण त्याच्या सकलसुंदिसंवनवशे रूपानें अवभभतू होतो 
तेव्हा ंआपण त्याला स्वङ ग म्हणतों. जेव्हा ंत्याच्या दैवीगुण संपदेनें, त्याच्या ज्ञानवैिाग्यावद गुणानंीं अवभभतू 
होतों तेव्हा ंत्याला शुभाङ ग म्हणतों. “शुभावन अङ गावन यस्य सः शुभाङ गः” तसा “शुभ ंएव अङ गं यस्य सः 
शुभाङ गः” असा वह ववग्रह समजावयाचा. भेलीचें कोणतें वह अंग चाखलें  तिी तें जसें गोडच लागतें तसें 
य याचें कोणतें वह अगं सुरूप आहे सुखकि आहे तो पिमात्मा स्वङ ग होय. कापूि जसा सवांगीं वनममल 
उज्जवल सुंदि तसा पिमात्मा हा आतं बाहेि खालीं वि इकडून-वतकडून चोहींकडून सु-अंग आहे, अव्यङ ग 
सुंदि आहे. 

 
स्वङ ग पद सुषमाङ गत्ववह प्रकट कितें. सूयम कुणीकडून वह पहा तो संमुख आहे. य याला त्याला तो 

आपल्याकडेच बघतो आहे असें वाटतें. इति कोणीवह असा स्वङ ग नाहीं. तो एकाकडे पहात असेल ति 
दुसऱ्याकडे पाठ करून बसेल. तसें पिमात्म्याचें नाहीं. तो सवांना संमुख आहे. म्हणून वह तो स्वङ ग 
म्हणावयाचा. तो सवमतोमुख आवण सवमतोभद्र म्हणून स्वङ ग होय. 

 
६१७. शतानतद 

 
शतं आनन्दाः यस्य सः शतानन्दः । शभंि आनंद य याचे आहेत तो शतानन्द म्हणावयाचा. शत सखं्या 

इथें पूणाथम वाचक आहे. अथात शतानन्द म्हणजे पूणानन्द. पिमात्मा हा पूणानन्द आहे. त्याचा आनन्द 
अन्यनू पविपूणम आहे. कािण तो वचन्मात्रमूर्णत आहे. अचेतनाला आनन्दोपलस्ब्ध होऊं शकत नाहीं. वहमालय 
प्रचंड मोठें धूड आहे, पण त्यापेक्षा ं एक लहान मंुगी वह महान् आहे. कािण ती चेतन आहे. वतला 
सुखदुःखाचा अनुभव घेता ं येतो. जगातं पाचं ववषय आहेत : शब्द स्पशम रूप िस गन्ध. पाचंच कां? सहावें 
इस्न्द्रय कुणाला नाहीं म्हणून. पण या पाचं ववषयाचंा आस्वाद सवमच जीवानंा वमळतो असें नाहीं. काहंीं जीव 
एकेस्न्द्रय काहंीं द्वीस्न्द्रय काहंीं त्रीस्न्द्रय काहंीं चतुविस्न्द्रय आवण काहंीं पंचेस्न्द्रय असतील. पुन्हा ंहीं इस्न्द्रयें 
पूणम समथम असतीलच असें नाहीं. वदवाभीताला वदवसा ंकाहंीं वदसत नाहीं ति इति प्राण्यानंा िात्रीं काहंीं 
वदसत नाहीं. म्हणनू माणूस थोड्याच अंतिाविचें पाहंू शकतो, ति वगधाड घािी खूप दूिचें पाहंू शकतात. 
म्हणजे या इस्न्द्रयाचं्यावह शस्क्त वगेवगेळया आहेत. या पविवमत शक्तींमुळें  त्याचंा आनंदवह पविवमतच 
म्हणावा लागेल. म्हणजे ववषय वह वमत आहेत आवण त्याचंें ग्रहण किणाऱ्या इस्न्द्रयाचंी शस्क्त वह पविवमत 
आहे, तेव्हा ं त्याचं्यापासून जीवानंा वमळणािा आनंद हा सुपविवमतच म्हटला पावहजे. त्यामुळें  ववषयेंवद्रय-
संवनकषमज आनंद भोगणाऱ्या जीवानंा वमतानन्द च म्हणणें भाग आहे. पिंतु आनन्दोपलब्धीसाठीं य याला 
ववषयेस्न्द्रयावंि अवलंबून िहावें लागत नाहीं त्याच्या आनंदाला वमवत नाहीं. म्हणून तो ‘आत्मन्येवात्मना तुष्ट’ 
पिमात्मा म्हणावयाचा शतानन्द उफम  पूणानन्द. या पूणानन्दाचें अंशाशुं सेवन किीत ब्रह्मावदस्तंबपयंत सवम 
जीव जगत असतात. स्तंब म्हणजे गवताचा थोंब सुप्तचेतन असतो, ति ब्रह्मा हा जीवातं सवांत पूणम जागतृ 
चेतन असा मानला गेला आहे. त्याला जो आनंद लाभतो तो त्याच्याहून चेतनेच्या खालच्या भवूमकेवि 
असलेल्या जीवानंा कुठून लाभणाि? पण ब्रह्मा वह य या अथीं अवभमानी जीवच आहे त्याअथीं त्याचा वह 
आनंद हा अशतानंद होय, न्यूनच होय. अतीस्न्द्रय आत्मानन्दच शतानन्द म्हटला जाईल. म्हणनू पिमात्मा 
हा शतानन्द. इन्द्र म्हणजे पिमात्मा हा शतमख तसा तो शतानन्द वह म्हणावयाचा. 
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६१८. नन्तद 
 
हें पद नस्न्द कीं नन्दी? दोन्ही पाठान्तिें आढळतात. शकंिाचायांनीं नन्दी असें इिन्त घेतलेलें  

आहे. तथावप इकािान्त पाठच बिा. नस्न्दवधमन इत्यावद नामातं तो आलेला आहे. नस्न्द म्हणजे साक्षात 
आनन्द आवण नन्दी म्हणजे आनन्दवान्. मागील पदातं म्हटलें  आहे कीं तो शतानन्द आहे, ति इथें म्हटलें  
आहे तो आनन्दस्वरूप आहे. आत्मप्रतीवत ही अववभाय य एकरूप एकिस आहे. तथावप वतचें वह ववश्लेषण 
वदेान्तातं सत वचत आनन्द अथवा अस्स्त भावत वप्रयः या तीन पदानंीं केलें  जातें. पण “दे पदातं मज उत्ति 
एका” असें जि कोणी म्हणेल ति त्याला आनन्द हें पद सागंावें लागेल. आनंदातं सत आवण वचत हीं दोन्ही 
संगृहीतच आहेत. आनंदाची उपलस्ब्ध जडाला होऊं शकत नाहीं म्हणून पिमात्मा हा आनन्दस्वरूप म्हटला 
म्हणजे तो वचत स्वरूपवह ठिलाच. आवण त्याबिोबिच सत स्वरूप वह. कािण कोणत्यावह वस्तूला सत्ता 
असल्यावशवाय वतच्या ववषयीं बिें वाईट कुठलें  वह ववधान मुळीं किताचं यावयाचें नाहीं. बिें, पण 
आत्मस्वरूप हें आनंदात्मकच आहे कशावरून? कािण कोणा वह जीवाला आपण कधीं नसावें. असें मुळीं 
वाटंूच शकत नाहीं म्हणून. त्याच बिोबि जीव दुःख नसावें असेंच सदैव इच्छीत असतो म्हणूनवह. अथात 
दुःखाभावरूपच त्याचें स्वरूप असलें  पावहजे आवण म्हणनू त्याला आनन्दरूप म्हणावयाचें. नस्न्द पद तोच 
आशय व्यक्त किीत आहे. तो पिमात्मा आनन्दी नव्हे, ति साक्षात आनन्दरूप आहे. म्हणून मी 
उपवनषदाच्या भाषेंत म्हणेन : “आनन्द उपलब्धव्यश  वचदात्मकतयैव सः । सदात्मवैोपलभ्येत सवच्चदानन्द 
ईश्विः ॥” 

 
६१९. ज्योणतर  गिेश्वर 

 
य योवतषा ंगणः य योवति  गणः, तस्य ईश्विः सः य योवति  गणेश्विः पिमात्मा । य योवत म्हणजे तेजोगोल, 

त्याचंा जो गण म्हणजे समुदाय त्याचा जो ईश्वि म्हणजे वनयन्ता तो य योवति  गणेश्वि पिमात्मा म्हणावयाचा. 
गीतेंत “नक्षत्राणा ंअहं शशी” आवण “य योवतषा ंिवविंशुमान्” अशीं दोन वचनें आली आहेत. आता ंनक्षत्रें काय 
वन य योवतःपुंज काय दोन्ही तेजोगोलच होत. ग्रह-पथातंील जे सप्तहवशवतसंख्यक तािका-पुंज आवण इति 
दृश्य तािगण तेच मुख्यतः नक्षत्र पदानें अवभपे्रत आहेत. हीं नक्षत्रें नयनाह लादक आहेत. पिंतु ववजा आवण 
असलेच दुष्पे्रक्ष्य प्रखि वकिणपुंज हे य योवति  गण होत. आवण सौम्य नयनाह लादक तेजःपुंजाचंा िाजा तो 
चंद्र होय आवण दुष्पे्रक्ष्य उग्र तेजःपुजंाचंा िाजा तो सूयम होय. गीतेच्या विील दोन वचनाचंा हाच आशय. 
अथात य योवति  गणेश्वि म्हणजे मुख्यतः भगवद्-ववभवूत सूयम समजावयाचा. पिंतु सूयम हा वकतीवह दुष्पे्रक्ष्य 
असला तिी तो नयनववषय होणािा आहे. त्या दृष्टीनें तो काहंीं वततका दुष्पे्रक्ष्य म्हणता ंयावयाचा नाहीं कीं 
वजतका जो मुळीं चममचक्षूंनीं पाहताचं येत नाहीं तो म्हणता ंयेईल. म्हणनू त्याला सूयमकोवटसमप्रभ म्हणतात. 
गीतेंत ह्यालाच उदे्दशनू म्हटलें  आहे : 

 
“वदवव सूयमसहस्रस्य भवदे् युगपदुस्त्थता । 
यवद भाः सदृशी या स्यात भासस् तस्य महात्मनः ॥” 
 
तसेंच पुढें वह म्हटलें  आहे वतथेंच : “तेजोवभिापूयम जगत समगं्र, भासस् तवोग्राः प्रवतपस्न्त ववष्णो ।” 
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पिमात्मा हा प्रकाशक असल्यामुळें  तो तेजोरुप आहे आवण तें तेज अलौवकक असल्यामुळें  तें चममचक्षूंना 
असह्य आहे आवण त्यामुळेंच तो य योवति  गणेश्वि झाला आहे. त्याच्या प्रचंड तेजापढुें सूयावदकाचंीं तेजें हीं 
काहंींच नव्हत; तीं खद्योतवत होत हकबहुना वदवाचदं्रवत होत. 

 
६२०. णिणजतात्मा 

 
वववजतात्मा आवण लगेंच पुढील पद ववधेयात्मा हीं दोन पदें वमळून एक ववचाि पूणम होतो. दोहोंनीं 

वमळून पूणम जय सूवचत केला आहे. शत्रूंना बाह्यतः हजकून घेतलें  तिी मनातूंन ते बंडखोिच िाहतात. पण 
त्याचंी ही बंडखोिी जाऊन वतथें आज्ञानुवर्णतत्व, अनुकूलत्व आलें  म्हणजे मग ते पूणम हजकले गेले असें 
म्हणावयाचें. वववजतात्मा हें पद बाह्य ववजय सूवचत कितें ति ववधेयात्मा हें पद आभ्यंति ववजय सूवचत 
किीत आहे. ववजय संपादावयाचा तो ब्राह्माभ्यन्ति सपूंणम संपादावयाचा. आता ं इथें बाह्य ववजय म्हणजे 
इंवद्रयजय समजावयाचा. आधीं इंवद्रयजय संपादावयाचा आवण मग मनोजय साधावयाचा. “वशवेह 
यस्येस्न्द्रयावण तस्य प्रज्ञा प्रवतविता”. 

 
तस्मात् त्िुं इन्तद्रयाण्यादौ णनयम्य भरतषथभ । 
पाप्मानुं प्रजणह हे्यनुं ज्ञानणिज्ञान-नाशनम्  ॥ 
 
इत्यावद गीतावचनातं हाच क्रम वािंवाि ववस्तािानें ववशद केला आहे. इंवद्रयजय प्राथवमक 

स्वरूपाचा आहे. त्याची पविणवत मनोजयातं झाली पावहजे. त्यावशवाय तो पूणम म्हणता ं यावयाचा नाहीं. 
य याचीं इवंद्रयें दान्त आवण मन शान्त झालें  आहे तो योगी म्हणजे ब्रह्मभतू झाला समजावा. म्हटलेंच आहे : 
वजतात्मनः प्रशान्तस्य पिमात्मा समावहतः । शीतोष्ण-सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ माणसाची शास्न्त 
आवण समता बाह्यतः शीतोष्ण-जवनत सुखदुःखाचं्या योगें आवण अभ्यन्तितः मानापमानजवनत असतंोषाच्या 
योगें भगं पावत असते. पिंतु य याचीं इस्न्द्रयें दान्त आवण मन शान्त आहे, तो मात्र बाह्याभ्यन्ति कोणत्या वह 
कािणानें क्षोभ पावत नाहीं. हीच ब्राह्मी स्स्थवत होय. 

 
६२१. अणिधेयात्मा 

(णिधेयात्मा) 
 
ववधेयो आज्ञानुवती आत्मा अन्तःकिणं यस्य सः ववधेयात्मा । य याचा आत्मा म्हणजे अन्तःकिण 

आज्ञाधािक आहे तो ववधेयात्मा म्हणावयाचा. आमचीं इस्न्द्रयें मोठीं चपल आहेत, जाऊं नये वतथें पाय 
धावतात, पाहंू नये तें डोळे पहातात, करंू नये तें हात कितात, ऐकंू नये तें कान ऐकतात, बोलंू नये तें तोंड 
बोलतें, चाखंू नये तें जीभ चाखते अशा प्रकािें आमचीं कमेस्न्द्रयें आवण ज्ञानेस्न्द्रयें स्वैि वागत असतात. 
आपल्या स्वामीचा द्रोह किीत असतात. पण ह्यानंा लगाम घालणें वततकें सें कवठण नाहीं. चपळ पायानंा 
एकहात भि दोिी बाधूंन टाकंू शकते. चवचाल डोळयानंा चाि बोटाचंी पट्टी बंद करंू शकते. पण मनाला 
तुम्ही अशा प्रकािें लगाम घालंू शकत नाहीं. तें अशिीि, गुहाशय, एकट, दूिंगम, यत्रकाम-वनपावत, चपल 
आवण चंचल असें आहे. त्यामुळें  तें दुि  वनवाि आवण सुदुि  धि आहे. त्याचा वनग्रह कसा किायचा? वनग्रह 
दुष्कि आहे, पण अशक्य नाहीं. त्याचा हा वनग्रह अवतमानस भवूमकेवरूनच होऊं शकतो. हेंच अध्यात्म होय. 
आत्मा हा गुणातीत आहे. त्याच्याच आश्रयानें गुणावंि प्रभतु्व वमळववता ंयेतें. हकबहुना तो आत्माच ववधेयात्मा 
आहे. त्याला गुणाचंा प्रवाह वाहून नेत नाहीं. तो तटस्थ पाडुंिंग गुणप्रवाह पाहतो आहे. या भीमेच्या प्रवाहातं 
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क्षणोक्षणीं बदल होत आहेत, पण पाडुंिंग आपला जसाचा तसा! अठ्ठावीस युगें लोटलीं तिी त्यातं पालट 
नाहीं. त्याच्या चिणानंा जो धरून िावहला, तोच या प्रवाहातूंन तिला. तोच ववधेयात्मा. म्हणून ज्ञानदेव 
काकुळतीनें म्हणतात 

 
अरे मना तूुं पाणपिा । णकती चहडसी रे नष्टा 
सैरा णशिसी रे लुकटा । णिठ्ठलीं णिनटा तूुं होईुं ॥ 
 
तूुं अणनिार नािरसी । तुझेणन सुंगें नाडले ऋणष 
तूुं तुंि अपभ्रुंशीं पाणडसी । म्हिोणन गेले गुरुसी शरि ॥ 
 
न सुंडीं हणरिंरि । नाहीं नाहीं जतम मरि 
अिीट सेिीं नारायि । तेिें मीतूुंपि एकणसद्ध 
 
ज्ञानदेि शरि हणर । मन चहडे िंरािंरीं 
न सुंडीं िंरि अभ्युंतरीं । णनत्य श्रीहणर हृदयीं िसे ॥ 
 
पाठान्ति अववधेयात्मा वह सभंवनीय आहे. त्याचा अथम पिमात्मा कोणालावह कायम नाहीं. तो स्वयभं ू

आहे तो अकृवत्रम आहे. तो स्वतंत्र, स्ववश आहे. 
 

६२२. सत् कीर्तत 
 
सत इत्येवरंूपा कीर्णति  यस्य सः सत्कीर्णतः । पिमात्मा प्रवसद्ध आहे याचा अथम तो आहे म्हणून प्रवसद्ध 

आहे, नाहीं म्हणनू नव्हे. त्यामुळें  त्याला म्हणावयाचें सत्कीर्णत. गीतेंत म्हटलें  आहे. “सद् भाव ेसाधुभाव ेच 
सवदत्येतत प्रयुय यते । प्रशस्ते कममवण तथा सच्छब्दः पाथम युय यते ।” अथात सत पद अस्स्तत्व साधुत्व आवण 
सदाचाि याअथीं प्रयुक्त होतें. हा अथमक्रम ववकासक्रम वह सुचवीत आहे. एखादी वस्तु आधीं असेल तिच 
वतथें गुण आवण कमम मागाहून लक्षातं घेता ंयेतील. वतन्ही धमम जेव्हा ंप्रकटतात तेव्हाचं त्या वस्तूचें खिें आवण 
पुिें सत्त्व वसद्ध होतें. ईश्वि आहे, तो सवमगुणसंपि आहे आवण त्याचें हें ववश्वरूप कमम प्रशस्त आहे, सुंदि 
आहे. ह्या कािणानें तो सत्कीर्णत म्हटला आहे. नुसतें अस्स्तत्व वनि  गुण आहे, वनि  ववशषे आहे. अव्यक्त आहे. 
त्यावरून व्यक्तीची ओळख पटत नाहीं. त्यासाठीं त्याच्या गुणाचंी, सत वचत आनंद धमांची ओळख व्हायला 
पावहजे. पण गुण हे वह अमूतमच आहेत. ते गम्य असले तिी वतथें साकािता नाहीं. त्यासाठीं रूप हवें. तें 
कमांत साकंाि होतें. कृतीच्या रूपानें आपल्याला व्यक्तीचा पविचय होतो. अस्ग्न आहे, उष्णता हा त्याचा 
धमम आहे आवण पाक वा िसोई हें त्याचें कायम आहे. त्या कायावरून त्याचा पूणम पविचय होतो. पिमात्मा हा 
सत्कीर्णत आहे हें त्याच्या ह्या ववश्वरूप कृतीवरून प्रत्ययास येते. या कृतीवरून त्याचें अहचत्य सामर्थयम प्रकट 
होतें. व्यक्तीचा पूणम पविचय त्याच्या नामरूपगुणकमावरून होत असतो. आवण तसा तो ववश्वरूपानें 
पिमात्म्याचा होतो. म्हणून तो सत्कीर्णत होय. सत कायमरूपं ववश्वं कीर्णति  यस्य सः सत्कीर्णतः । हें ववश्वच 
य याचें ज्ञापन आहे तो सत्कीर्णत म्हणावयाचा. ववश्वाचा उद् भव स्स्थवत आवण लय सवमच त्या पिमात्म्याचें 
ख्यापन कितात. जें त्याचें ख्यापन वा कीतमन किीत नाहीं असें मुळीं कांहीं नाहींच. 
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६२३. णछन्न-सुंशय 
 
वछिः संशयो यस्य सः वछिसंशयः । वछि झाला आहे सशंय य याचा तो वछिसंशय होय. पिंतु संशय 

वछि व्हायचा म्हणजे आधीं तो व्हायला पावहजे. अथात हें वसद्धीस पोंचलेल्या साधकाचें लक्षण झालें . 
य याला मुळीं संशयच होत नाहीं आवण जो दुसऱ्याचे संशय दूि कितो त्याला म्हणावें लागेल संशयच्छेत्ता. 
आवण गीतेंत गुरुरूप पिमात्म्याला म्हणूनच म्हटलें  आहे : “त्वदन्यः संशयस्यास्य च्छेता न हु्यपपद्यते” । हे 
गुरुदेवा ह्या कतमव्यमोहरूप संशयाचा वनिाकता तुजहून वगेळा मला इथें कोणी वदसत नाहीं. अथात गुरुदेव 
आहे संशयच्छेता आवण अवधकािी वशष्य आहे वछि-सशंय. वछिसंशय पद इथें तो ववद्यासंप्रदाय सूवचत 
किीत आहे. या संप्रदायातं ववद्या अववदे्यचें वनिसन गुरुवशष्यरूपानें किीत आहे असें दाखववलें  जाते. ववके्रता 
आवण ग्राहक वमळून व्यवहाि होतो. त्या प्रमाणें गुरुवशष्य वमळून ववद्या-संप्रदाय चालतो. त्यामुळें  इथें गुरु वा 
वशष्य यानंा गौणत्व आहे, प्राधान्य आहे ववद्यासंप्रदायाला. दोन्ही वमळूनच तो संप्रदाय चालववतात. त्यामुळें 
गुरूबिोबिच वशष्याला वह महत्त्व आलें  आहे. मग पिमात्मा वछिसंशय साधक वसद्ध म्हटला म्हणनू वबघडलें  
कोठें? वछिसंशय पदाचा “वछिः संशयो येन सः वछि-संशयः” असा वह ववग्रह किता ंयेईल. तो गुरुलक्षण 
सूवचत कितो. अशा प्रकािें गुरु-वशष्य उभयरूप तो ववद्यासंप्रदाय-प्रवतमक आहे. संशय, संशयच्छेदन आवण 
वनःसंशयता वमळून ही प्रवक्रया पूणम होतें आवण ती सगळीच तो पिमात्मा आहे. वछिसंशय पद ती समग्र 
सूवचत किीत आहे. अजुमनाप्रमाणें संशयसंप्रास्प्त होणें हें वह मोठ्या योग्यतेचें आहे. य याला जगातं जगतानंा 
कुठला वह संशयच उत्पि होत नाहीं तो मनुष्य नसून पशुच म्हणावा लागेल. 

 
६२४. उदीिथ 

 
उद् उपसगम ईि  धातु आवण वनिा प्रत्यय त याचं्यापासून उदीणम हें पद व्युत्पावदलें  आहे. त्याचा अथम 

होतो उवदत, उद् गत. उदीणम आवण उदाि एकच. उदीणम म्हणजे ओसंडणािा, उद् विक्त. झिा आपलें  पाणी 
आपल्या ठाईं सामावू ंशकत नाहीं, तो तें जगाला देत सुटतो. आवण तसा जो आपली शस्क्त आपल्या ठाई ं
सामावू ंशकत नाहीं आवण म्हणून बाहेि ओतीत असतो तो उदीणम होय. पिमात्मशक्तीचा हा असा उद् िेक 
म्हणजे हें ववश्व होय. वदक् कालद्रव्यात्मक या ववश्वाचा सािखा प्रवाह चालला आहे. त्यातं कुठें खंड नाहीं. 
तें सािखें वाढत आहे, ओसडंत आहे. नलाचे दातृत्व वर्णणतानंा कवव म्हणतो कीं तो नल इतका उदाि होता 
कीं त्याच्याकडे येणािे याचकच दाते बनले. त्यानंा नलाकडून इतकें  दान वमळालें  कीं त्यानंीं तें वाहून नेता ं
येत नाहीं म्हणून िस्त्यातं भेटलेल्या इति याचकानंा देऊन टाकलें  आवण त्यामुळें  त्या याचकानंा नलाकडे 
जाण्याचें कािणच उिलें  नाहीं. पिमात्मा वह तसाच उदाि आहे. त्याच्या उदाितेचें दशमन प्रत्येक जीवाच्या 
ठाईं होत आहे. कोणतावह जीव स्वस्थ नाहीं. तो सािखा खटपट किीत आहे. ही सगळी खटपट त्याच्या 
शक्तीचा उद् िेक नाहीं ति काय म्हणायचें? आस्तंबब्रह्मपयंत सािे जीव नव सवृष्ट किीत आहेत. प्रवत क्षणीं 
ती वाढत आहे. हा सगळा उद् िेक त्या उदीणाचा आहे. वलेीवि वकती कळया आल्या वकती गळाल्या त्याचा 
वहशोब वतच्यापाशीं नाहीं. ती आपली असंख्य फुलें  फुलवीतच िाहते. तशीं उदीणाच्या वलेीवि वकती ववश्वें 
लागली वन वकती गळालीं याचा त्याला वह पत्ता नाहीं. तो आपला हीं ववश्वें फुलवीत चालला आहे. त्याच्या 
त्या ववश्वसजृनशक्तीला पाि नाहीं. म्हणून तो उदीणम होय. 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

६२५. सिथतश  िंकु्ष 
 
सवमतः सवमवदक्षु चक्षूंवष यस्य सः सवमतिक्षःु । य याला सगळीकडे डोळे आहेत तो सवमतिक्ष ु

म्हणावयाचा. आम्हालंा एकीकडेच डोळे आहेत. त्यामुळें  पाठीमागें काय चाललें  आहे तें आम्हालंा वदसत 
नाहीं. वतकडे डोळे वफिवाव ेति इकडचें वदसत नाहीं. पिंतु पिमात्मा हा एकसमयावच्छेदेंकरून सवमसाक्षी 
आहे. त्याला एकाच वळेीं सगळीकडचें सवम काहंीं वदसतें आहे. सवमतिक्षु आवण सवमसाक्षी दोहींचा आशय 
एकच, पण सवमतिक्षु सवम वदशातं पाहणािा ति सवम साक्षी म्हणजे सवम काहंीं पाहणािा असा अथमभेद सूवचत 
होतो. पिमात्मा वचन्मात्र मूर्णत आहे. त्यामुळें  जें काहंीं घडतें तें सवम त्याच्या सावक्षत्वानेंच घडतें. हकबहुना 
सावक्षत्व नसेल ति घडणें या वक्रयेला मुळीं अस्स्तत्वतच येणाि नाहीं. म्हणनू पिमात्मा हा सवमतश  चक्षु 
सवमसाक्षी म्हटला आहे. कोणतें वह ववधान होतें तेव्हा ं त्याचें ज्ञातृत्व वतथें आधींचेंच आहे हें गृहीत धिावें 
लागतें. ज्ञातृतत्त्व नसेल ति कोणत्यावह वस्तूचें वा घटनेचें अस्स्तत्व वसद्ध होऊं शकणाि नाहीं. वचत सते्तचें हें 
सवमसावक्षत्व वन सवाधाित्व पिोपिीनें वर्णणलें  आहे. सहस्राक्षः सहस्रपात या पदाचंें वह तेंच तात्पयम आहे. तो 
सवम काहंीं पाहतो, तो सवम मागांनीं चालतो. म्हणजे सवम ज्ञातृत्व त्याचें आहे, सवम कतृमत्व त्याचें आहे. त्याच्या 
वाचंून काहंीं नाहीं हन काहंीं होत नाहीं. जो पिमात्म्याचें हें सवमतिक्षुष्टुत्व ओळखतो तो चोरून लपून काहंीं 
करंू शकणाि नाहीं. जें काहंीं त्याच्याकडून घडेल त्याचा वह तो साक्षीच िाहील. म्हणजे त्याचा वह अवभमान 
तो बाळगणाि नाहीं. हें कमम मीं केलें , ह्याचें हें फळ मी भोगीन असें तो म्हणूं शकणाि नाहीं. केवळ साक्षी 
होऊन िाहील. सवमतिक्षु म्हणजे त्याला सवम बाजंूनीं नुसते डोळेच डोळे आहेत. इति कोणते वह अवयव 
त्याला नाहींत. तो नुसता चक्षु आहे, द्रष्टा. 

 
६२६. अनीश 

 
(अ-णनश, अन् ईश) 

 
अवनशः कीं अवनशः? अवनश हा पाठ सभंवनीय आहे. न वनशा यस्य सः अवनशः । आम्हालंा वदवस 

िावत्र हा भेद आहे. पण सूयाला तसा कुठला? वबचाऱ्याला अंधाि आवण िात्र हा काय प्रकाि असतो तें 
माहीतच नाहीं. बिें त्याला तो दाखववणें वह शक्य नाहीं. या दृष्टीनें सूयम-ववभवूत पिमात्मा हा अवनश आहेच, 
वशवाय िात्र िात्र म्हणून वजला म्हणतात ती तुम्हा ंआम्हालंा िात्र आहे, पण य यानंा आपण िाहत्रचि म्हणतों 
त्या वदवाभीतावद पशुपक्ष्यानंा िात्रच वदवस होय. तुमची िात्र झालीं कीं त्याचंा वदवस उजाडतो. अशा 
स्स्थतींत वस्तुतः िात्र मुळीं कोणती नाहींच. पिमात्मा हा सवमतिक्षु आहे, तसा तो सवमत्रचक्षु वह आहे. त्याला 
वदवसा ंवदसते तसें िात्रीं वह वदसतें. तो सवमसाक्षी आहे. तो वनत्यसाक्षी आहे. 

 
अनीश हा रूढ पाठ स्पष्टच आहे “न ईशः अवनशः ।” जो ईश नव्हे तो अनीश. पण य याला आम्ही 

सतत ईश ईश्वि पिमेश्वि म्हणतों त्याला अनीश कसें म्हणावयाचें? म्हणून मग त्याचा ववग्रह “न ईश यस्य 
सः अनीशः” असा केला जातो. य याचा कोणी ईश नाहीं तो अनीश. म्हणजे ईश्विाचंा वह ईश्वि, पिमेश्वि. 
पिंतु अनीश पदाचें िहस्य वगेळेंच आहे. ईशन वा शासन हें वह एक कतमव्य आहे. तो एक भाि आहे. तो भाि 
भािवाही वाहील, पिमात्मा त्यातूंन मुक्त आहे. तो वशष्य म्हणजे शासनाधीन नाहीं इतकें च नव्हे ति शास्ता 
म्हणजे शासनावधकािी वह नाहीं. या दोहोंतून वह तो पविपूणम मुक्त आहे. शासन-मुक्तीच्या योगें शासनाधीन 
मुक्त होतात इतकें च नव्हे ति शासनावधकािी वह मुक्त होतात. भािताला स्वातंत्र्य लाभल्यानें भाितच मुक्त 
झाला नाहीं ति इंग्लंडवह शासनभािातूंन मुक्त झाला आहे. मुस्क्त ही उभय मुस्क्त, उभय पक्षाचंी मुस्क्त 
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असते. म्हणून ईश असणें म्हणजे एक प्रकािें गुलामच असणें होय. खिी मुस्क्त अवधकाि सहन किीत नाहीं, 
ईशन सहन किीत नाहीं आपल्यावि दुसऱ्याचें आवण त्याच बिोबि आपलें  वह दुसऱ्यावि ईशन ती सहन 
किीत नाहीं. पिमात्मा हा तसा अनीश आहे. 

 
६२७. शाश्वत-न्स्र्र 

 
“शाश्वतस्स्थिः” हें एक पद कीं अनेक? शकंिाचायांनी तें एक घेतलें  आहे. बहुत करून 

संख्यासंतोषासाठींच तें असावें, नाहींति शाश्वत आवण स्स्थि या दोन वभि ववशषेणाचंा समास वकमथम? असें 
वाटेल. पण तसें नाहीं. त्यातं खोल अथम आहे. शाश्वत म्हणजे वत्रकालाबावधत आवण स्स्थि म्हणजे 
वदगबावधत वा अववचल. हीं दोन ववशषेणें वदक् कालव्यावपत्व द्योवतत किणािीं आहेत. एक ववशषेण तो 
पिमात्मा कालव्यापक, ति दुसिें तो वदग् व्यापक आहे. असें सागंत आहे. हीं दोन स्वतंत्र घेतलीं वा एकत्र 
घेतलीं तिी अथांत फिक होण्याचें कािण नाहीं. पण एक समास घेण्यातं कदावचत असा आशय असावा कीं 
हें दृश्य ववश्व स्थलकालात्मक आहे. कोणती वह घटना घेतली ति वतला काळाचें तसें स्थलाचें अवधकिण 
हवें. त्या उभयववध अवधकिणावाचंनू कोणत्यावह घटनेची स्स्थवत असूं शकत नाहीं. आवण म्हणनू तो 
सवाधाि पिमात्मा एकसमयावच्छेदेंकरून शाश्वतस्स्थि म्हटला आहे. काल-प्रवाह आवण वदक्-प्रवाह 
दोहोंचा वह तो आधाि आहे. त्याच्याच अंकावि काल आवण वदक् बागडत आहेत. पिमात्मा आम्ही आमच्या 
आकलनासाठीं उभयावधकिणरूप शाश्वतस्स्थि म्हटला तिी वस्तुतः तो एकच आहे. अन्ततः काल आवण 
वदशा वह अवभिच आहेत. त्यामुळेंच आमच्या भाषेंत स्थलवाचक व कालवाचक अव्ययें उभय अथांनीं येतात. 
पुढें ये, पुढें येईन; मागें सि, मागें असें झालें” या प्रयोगातं पुढें व मागें हीं अव्ययें क्रमशः स्थलवाचक (वा 
वदग् वाचक) आवण कालवाचक आहेत. का ं बिें हीं अव्ययें उभयवाचक आहेत? वदक् कालाचंें अदै्वत आहे 
म्हणूनच नव्हे काय? शाश्वत- स्स्थि हें उभयावधकिण-वाचक एक पद त्याचमुळें आलें  आहे. त्याचमुळें तें 
समस्त झालें  आहे. 

 
६२८. भूशय 

 
भवुव शतेे इवत भशूयः । जो भईुवि झोपला तो भशूय म्हणावयाचा. भईुवि कोण झोपतो? सवम जण 

पयंकावि झोपत नाहींत, खाटेवि झोपत नाहींत, एवढ्याच मुळें  ते भशूय म्हणता ंयावयाचे नाहींत, पलंगावि 
वा खाटेवि न झोपले तिी लोक आंथरुणावि झोपत असतात. तें आंथरुण गादीं, सतिंजी, घोंगडी तिट वा 
तृणपणांचें का ंअसेना, तें जवमनीवि झोपत नाहींत. जवमनीवि दोनच पुरुष झोपतात. एक अवधूत आवण 
दुसिा िणागंणावंि देह ठेवणािा वीि पुरुष. अवधूत हा देहत्यागापूवींच आत्मज्ञानामुळें  ववदेह झालेला 
असतो. देह उभा आहे, का पडला आहे याची शुद्ध त्याला नाहीं. दारुड्याला जशी आपल्या वस्त्राची शुद्ध 
नसते तशी अवधूताला आपल्या देहाची. शगेावं ववदभमचे गजानन महािाज हे असे अवधूत होऊन गेले. 
त्याचंा देह केव्हा ंकेव्हा ंघोड्याच्या पायातंळीं वह पडलेला िाही. पण त्या ववदेह म्हणजे वनिहंकाि पुरुषाला 
घोड्यानें कधीं तुडववलें  नाहीं. अशाचं्याच ववषयीं भाितीय हृदयाला पिमादि वाटतो. अवधूताहूंन मोठा या 
जगातं दुसिा कोणी नाहीं. त्याचं्या खालोखाल जे स्वावमकायासाठीं अंगीकृत कायासाठीं देहाची तमा न 
बाळगता ं वीिगतीस पोंचले त्या पिम वीिाचंी कदि जग कितें. ते जिी ज्ञानी नव्हते तिी त्याचंा त्याग 
असमान्य आहे. अलौवकक आहे. ते वजवतंपणीं अवधूतासािखें धिाशायी जिी झाले नाहींत तिी मितानंा 
होतात. मिणािा प्रत्येक धिाशायी होतो असें म्हणूं नका. मिायला टेकलेल्याला घोंगड्यावि काढतात आवण 
सिणावि ठेवतात, जवमनीवि नव्हे. खिोखि भशूय कोणी वविळाच सापंडतो कीं य यानें ज्ञानामुळें  देहाला 
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फेकून वदलेलें  आहे, वा कायम-गौिवामुळें  देहाला तृणप्राय लेवखलें  आहे. उिलेलें  सािें जग हपडपोषक 
देहावभमानी आहे. म्हणूनच विील दोहोंची गौिवगाथा गाइली आहे : 

 
द्वौ अस्स्मन् पुरुषौ लोके सूयममण्डल-भेवदनौ । पविव्राड् योगयुक्ति िणे चावभमुखो हतः ॥ पिंतु 

पिमात्मा भशूय कसा? खिोखि तो भशूय नाहीं वा वदववशय नाहीं, तो केवल-स्वरूप आहे. पण जो भशूय 
आहे जो पिमात्माच आहे. कािण त्यानें सवमस्वाचा त्याग केला आहे. अहंताममतेचा त्याग केला आहे. 

 
६२९. भूषि 

 
“भशूयो भषूणो भवूतः” हें भसूूत्र आहे. प्रत्येक पद स्वतंत्र असून वतन्हीं वमळून वह एक आशय व्यक्त 

होत आहे. भशूय म्हणजे अवधूत पुरुष या ववश्वाचें भषूण आहे. तो या ववश्वाची भवूत म्हणजे समृवद्ध आहे. 
भशूय म्हणजे भईुवि िागंणािा मुलगा जसा घिाचें भषूण होय, घिाची भवूत होय, समृवद्ध होय, त्या प्रमाणें 
पिमानन्द-मग्न अवधूत हा या ववश्वाचें भषूण होय, ववश्वाचें वैभव होय. वशंकि पुत्राला आपण कुलदीपक 
म्हणतो. तो कुलाला दीपववतो भषूववतो, त्याला आपण सोन्या वहऱ्या लाल म्हणून आळवतों. म्हणजे तें 
कुलाचें धन म्हणनू गौिववतों. तसा अवधूत हा या ववश्वाचंें भषूण होय, ववश्वाचें वैभव होय. आत्मज्ञानाहून 
अवधक मोलाची वस्तु या जगातं काहंीं नाहींच. आवण तें आत्मज्ञान य यानें मूर्णतमंत केलें  त्याहून अवधक 
भषूणावह आवण अवधक मोठें वैभव दुसिें काय असूं शकेल? अशाच ब्रह्मभतू पुरुषाववषयीं भगवान् म्हणतात : 
“न ब्राह्मणैस् तुलये भतूमन्यत पश्यावम ववप्राः वकमतः पिं नु?” त्या अवधूताच्या बिोबिीचें वह मला कोणी 
वदसत नाहीं, मग त्याहून विचढ कुठून बिें असणाि? सूयम आवण सूयाचे वकिण जसे या जगाचे प्रकाशक 
आहेत, शोभा आहेत, तसे पिमात्मा आवण पिमात्मस्वरूप त्याचे भक्त हे या जगाचें भषूण होत, जगाला 
भषूववणािे होत. भषूण पदाचे भषूणभतू आवण भषूववणाि असे दोन्ही अथम होतात. पिमात्मा हा या जगाचें 
भषूण. वह आहे आवण त्याला भषूणववणािावह आहे. अवधूतरूपानें तो भषूणभतू आहे आवण ववश्व-
चैतन्यरूपानें तो भषूववणाि आहे. जडाला अस्स्तत्व आवण सौंदयम चेतनामुळेंच प्राप्त होतें. म्हणनू पिमात्मा हा 
भषूण म्हणावयाचा. पे्रताला ना जाणीव ना शोभा. चेतनावाचंून तें मढें आहे, दूषण आहे. म्हणून वचद् रूप 
पिमात्मा भषूण म्हणावयाचा. 

 
६३०. भूणत 

 
भवूत म्हणजे भाव, आववष्काि. पिमात्मा हा सद् रूप आहे. पण त्याची सत्ता आम्हालंा प्रतीत होते 

त्याच्या ववश्वरूप भतूीवरूनच. म्हणून त्याला म्हणावयाचें भवूत. जें आहे, तेंच होतें. जें नाहीं, तें होत नाहीं. 
आकाशातं बाष्परूपानें जल असतें. तेंच शीतल वायुस्पशानें घनीभतू होऊन जलकण बनतें आवण वृवष्ट 
रूपानें वषमतें. जेव्हा ंत्या अव्यक्त रूपाची ही भवूत होते तेव्हाचं आम्हालंा तें व्यक्त होतें. हीच भवभवूत होय. 
भव म्हणजे अव्यक्त सत्ता. वतचा आववि  भाव म्हणजे भवूत. अवतसूक्ष्म तृणबीज भवूमगत आहे. तें आम्हालंा 
वदसत नाहीं. पिंतु वृवष्ट होताचं तें अंकुितें आवण वहिवळीच्या रूपानें दृग् गोचि होते. ही दृग् गोचिताच भवूत 
म्हणावयाची. ह्या भवूतवाचंनू त्या भवूमगत वा भशूय तृणबीजाची सत्ता आम्हालंा उपलब्ध होत नाहीं. भवूत वा 
ववभवूत म्हणजे भस्म असा वह अथम रूढ आहे. भवभवूत म्हणजे शकंिाचें अंगभस्म. शकंि हा अस्ग्नस्वरूप आहे. 
आस्ग्नतत्त्व अव्यक्त आहे. पण त्याचें अस्स्तत्व भस्मावरून प्रकट होतें. िानातं वणवा पेटतो. तो िान जाळून 
शातं होतो. उिते त्याची भवूत भस्म िाख. ती सागंते कीं इथें रुद्र येऊन गेला आहे. त्याचें हें अंग भस्म इथें 



 

अनुक्रमणिका 

पडलेलें  आहे. अशा प्रकािें सद् वस्तूचा आववि  भाव त्या अव्यक्त सद् वस्तूला प्रकट किीत असतो. तो 
आववि  भावच भवूत होय. मग ती भस्म असो वा ववश्वाकाि असो. 

 
६३१. णिशोक 

 
“ववशोकः शोकनाशनः” हें पदद्वय वमळून एक सूत्र आहे. एक ववचाि त्यातं आला आहे. ववद्याभ्यास 

वद्वववध म्हणता ं येईल. गृहीतागम आवण प्रदेयागम. पोहायला येऊन जो स्वतः पि  तीि गाठंूं शकतो तो 
गृहीतागम म्हणावयाचा. पण तो जो स्वतः ति पितीि गाठंतोच पण इतिानंा वह पितीिाला पोंचववतो तो 
प्रदेयागम म्हणावयाचा. गृहीतागम हा तिणक्षम आहे, ति प्रदेयागम हा तािणक्षम आहे. जो तिणक्षम नाहीं, 
तो तािणक्षम असूं शकत नाहीं पूणम पुरुष हा तिणक्षम तसा तािणक्षम वह असतो. पिमात्म्याहून पूणम पुरुष 
दुसिा कोण असणाि? नािद गुरु सनत्कुमािाकडे जातो आवण म्हणतो हे भगवन् आपण शोक तरून गेलेले 
आहा,ं ववशोक आहा.ं मला शोकाच्या पैल तीिाला घेऊन चला. “शोकस्य पिं पािं ताियतु भगवान्” नािद 
चौदा ववद्यातं पािंगत असून वह शोकातं बुडाला होता. त्याला ती पिा ववद्या येत नव्हती, वजनें मनुष्य 
शोकनदी तरून जाऊन आनंदाच्या मधुवनातं पोंचतो. पवंडत आवण नाववक याचंी आख्यावयका आठवते इथें. 
सवम शास्रें पढलेला पंवडत जीवनाचें शास्र वशकला नाहीं, त्यामुळें  नौका उलटताचं गटागंळया खाऊं 
लागला. हें जीवनाचें शास्त्रच अध्यात्मशास्त्र होय. यालाच पिाववद्या म्हणतात. वहच्या बळाविच मनुष्य 
ववशोक होतो. पिमात्मा हा सवमशास्रयोवन असल्यामुळें  तो ववशोक तसा ंशोकनाशन आहे यातं नवल काय? 
ववशोकपद इथें मुख्यतः वनमोह ज्ञानी अशा अथांने आलेलें  आहे. असा आत्मज्ञानी पुरुषचा शोक–नाश करंू 
शकतो आवण म्हणूं शकतो : “अशोच्यान् अन्वशोचस् त्व ंप्रज्ञावािं भाषसे । गतासून् अगतासूिं नानुशोचस्न्त 
पस्ण्डताः ।” 

 
६३२. शोक–नाशन 

 
शोकनाशन म्हणजे शोक नाहींसा किणािा, शोकाचें वनिाकिण किणािा. उपवनषदें गीता इत्यावद 

वदेान्तववचािाचें अवभयान मोह-शोकाचं्या ववरुद्ध आहे. तो ववचाि, तें अध्यात्मज्ञानच शोकनाशन आहे. 
ईषोपवनषदातं म्हटलें  आहे : “तत्र को मोहः कः शोकः एकत्व ंअनुपश्यतः” गीतेंत आलें  आहे : “पृच्छावम त्वा ं
धममसंमूढचेताः” आवण “नवह प्रपश्यावम ममापनुद्यात यत शोकमुच्छोषणवमस्न्द्रयाणाम्” म्हणजे दोन्हीकडे 
मोह आवण शोक ही जोडी आली असून त्यातंील क्रम वह समानच आहे. मोह हें कािण आहे, शोक हें त्याचें 
कायम आहे. मोह गेला कीं शोक वह जातो. म्हणून अजुमनानें शवेटीं कबूली वदली आहे : “नष्टो मोहः, कविष्ये 
वचनं तव”. अशा प्रकािें उपवनषदाचं्या अध्यात्मववदे्यनें मोह आवण शोक नाहींसे होऊन मनुष्य वनभमय होतो, 
कृतकृत्य होतो. त्या आत्मववदे्यचा “गुरूणा ं गुरुः” जो पिमात्मा तो म्हणूनच शोकनाशन म्हटला आहे. 
गीतेचा वक्ता तोच आहे तो ऐवतहावसक पुरुष नाहीं. कािण, ऐवतहावसक म्हणजे अमुक एका काळीं होऊन 
गेलेला. पिंतु गीतावक्ता तसा नाहीं. त्या ववषयीं त्याचा श्रोता. अजुमन म्हणतो आहे : “सनातनस् त्व ंपुरुषो 
मतो मे” तो सनातन आहे, वत्रकालाबावधत आहे. तो सदैव सवांचा हृदयस्थ आहे. त्याला शिण जा. तो 
आपला मोह दूि करून शोक नाहींसा कितो आवण आपल्याला अकुतोभय करून सोडतो, पिमानन्दमग्न 
कितो. 
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६३३. अर्तिंष्मान् 
 
अर्णचष्मान् म्हणजे वनि  धूमं उय य वल अस्ग्न. यज्ञोपासक ऋषींनीं अग्नीच्या दोन अवस्था पावहल्या, 

एक सधूम मवलन आवण दुसिी वनि  धूम उय य वल. आवण त्या आपल्या अनुभवाप्रमाणें असुखावह व सुखावह 
असल्याचें वह त्याचं्या सहजच लक्षांत आलें . जीवनाचें वह असेंच आहे असें त्यानंीं पावहलें . म्हणनू त्यानंीं 
शुक्ल कृष्ण गवत मानल्या. शुक्ल गतीनें इष्ट लोक आवण कृष्ण गतीनें अवनष्ट लोक लाभतो असें त्यानंा 
वदसून आलें . इह लोक घ्या पिलोक घ्या, त्या उभय लोकातं तािक शस्क्त दोनच आहेत, एक मागमदशमक 
आवण दुसिी मागमक्रमक. एकीचे प्रवतवनवध आहेत डोळे आवण बवुद्ध, दुसिीचे प्रवतवनवध आहेत पाय आवण 
स्फूर्णत (उफम  आिोग्य वा कममशस्क्त). अस्ग्न जेव्हा ंवनि  धूम उय य वल जळत असतो तेव्हा ंमागमदशमन वह चागंलें  
होतें व शीतभयादींचें वनवािण होऊन मागमक्रमण वह चागंलें  होतें. त्या उलट सधूम अनुय य वल स्स्थतीचें आहे. 
तींत डोळयातं धूि भितो व शीतभयादींचें वह वनवािण होत नाहीं. यालाच अनुलक्षनू उपवनषदाचं्या गीतेच्या 
ऋषींनीं अर्णचिावद मागम म्हणजे देवयान आवण धूमावद मागम म्हणजे वपतृयाण कस्ल्पले. त्याचें सिळ तात्पयम 
आहे कीं जीवन वजतकें  ज्ञान आवण उद्यम यानंीं शुद्ध आवण समृद्ध होईल वततकें  तें इहपि सुखाचें होईल. 
आवण वजतकें  तें ह्या दोन साधनातं क्षीण वा न्यनू िाहील वततकें  तें दुःखाचें होईल. पिमात्मा अस्ग्नवत उत्तम 
बुवद्ध–स्फूर्णतयुक्त प्रकाशक वन पे्रिक असल्यामुळें  तो अर्णचष्मान् म्हटला आहे. 

 
६३४. अर्तिंत 

 
अर्णचत म्हणजे पूवजत. पूवजलेला खिा, पण कोणीं? य या अथीं कोणा एका पूजकाचें नावं वदलेलें  

नाहीं त्या अथीं ववश्वानें पूवजलेला असा आशय. तो पिमात्मा ववश्वपूवजत आहे. सवाियममय हें ववश्व वनमाण 
किणािी, सवम ज्ञानाचें आवण सवम शक्तीचें माहेि अशी एक अवचन्त्य शस्क्त आहे अशी श्रद्धा म्हणजे सामान्य 
तकानें वसद्ध न किता ंयेणािी पण अपविहायम अशी जाणीव सुप्त गुप्त अस्फुट स्फुट अशा स्वरूपातं प्रत्येक 
जीवाचं्या वनवहत असते. वतच्यायोगें तो त्या सवमशस्क्तमान् पिमेश्विाला मानत असतो आवण आपल्या 
पिंपिेनुसाि आवण बवुद्धशक्तीनुसाि ध्यान भस्क्त कमम योगानंीं म्हणजेच मनोवाक् काय–वक्रयानंीं त्याला 
पूजीत असतो. पूजीत नाहीं असा कोणीच नाहीं. कािण नाहीं म्हणणािा स्वतः आवण त्याचें तें नास्स्तदशमन 
त्या पिमात्म्याचीच एक छटा आहे. आवण नास्स्त वा शून्य म्हणून तो त्यालाच पूजीत असतो. पण हें त्या 
नास्स्तकाला कळत नाहीं, इतकें च. जसा एखादा वडेा लपावा आवण त्यानें ओिडून सागंावें कीं “अहो मी 
पहा हा लपलों आहें” तसें तें वदतोव्याघातरूप आहे. नास्स्त हें वह ईश्विाचेंच रूप आहे आवण त्याची पूजा न 
किणें वह त्याची पूजा आहे असें म्हटल्यानंति त्या पिमेश्विाच्या पूजेंतून कोण कसा सुटणाि? पिमात्म्याची 
शस्क्त ही अशी अवचन्त्य आहे कीं ती अनुकूल प्रवतकूल तटस्थ आवण मध्यस्थ अशा ववववध वादाचंी 
ववषयीभतू झाली आहे, के्षत्र बनली आहे, आखाडा झाली आहे. सवम नद्या जशा एका समुद्रासच वमळतात 
तशी सवम ध्यानें भाषणें आवण कमें त्या एका पिमात्म-शक्तीलाच शिण जातात. म्हणून तो पूवजत. 

 
६३५. कुम्भ 

 
कुम्भ म्हणजे कलश. पिमात्म्याला कुम्भ, कलश म्हणण्यातं काय बिें हेतु? आपण पूजेंत कलश-

पूजन कितों, घट-स्थापना कितों, भिल्या घागिीचें दशमन शुभ शकुन म्हटला आहे. अशा प्रकािें घट कलश 
कुम्भ अत्यतं शुभ मानला आहे. कािण तो वरुणालय आहे, पिमात्म्याचें वासस्थान आहे. पिमात्म्याच्या ठाई ं
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सवम शस्क्त, सवम देवता वनवहत आहेत. म्हणून कलश-पूजन कितानंा म्हणतात : “कलशस्य मुखे ववष्णःु 
कण्ठे रुद्रः समावश्रतः । कुक्षौ तु सागिाः सवे.” 

 
सािाशं, कलश म्हणजे सवात्मा वा सवमदेवतात्मा होय. म्हणून पिमात्मा कुम्भ म्हटला आहे. अथात 

कायािम्भीं घटाची स्थापना म्हणजे पिमात्म्याचें अवधिान होय. िामदासानंीं म्हटलें  आहे कीं आपल्या प्रत्येक 
कायाला भगवतंाचें अवधिान पावहजे. तिच तें सफल होईल. म्हणून आपण घट-स्थापना किीत असतों. 
कलश-पूजन किीत असतों. कलश-जलानें िाजाला मधूावभषेक होतो. म्हणजे पिमात्म्याच्या आशीवादानें 
तो िाजा बनतो. त्यासाठीं वरुणालयाचें, चािी महासागिाचंें, जल आणावें लागतें. म्हणजे तो जो सवमव्यापी 
पिमात्मा म्हणजेच वरुण त्याची जलरूप संमवत आवण आशीि  वाद आणून मगच िाजा मान्य व्हावयाचा. 

 
हा झाला तावत्त्वक वा आध्यास्त्मक अथम. व्यावहाविक अथानें वह कुम्भ म्हणजे हातचा जलाशय 

अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याच्या वाचंून शुवद्ध व्हावयाची नाहीं. तहान भागावयाची नाहीं. जीवन चालावयाचें 
नाहीं. जीवनाची शुवद्ध आवण समृवद्ध त्याच्या अधीन आहे. म्हणून वह पिमात्मा हा ठीकच कुम्भ म्हटला आहे. 
पुढील पदें “ववशुद्धात्मा ववशोधनः” हीं कुम्भाच्या गौिवाची फोड कितात, तसें मागील अर्णचत पद वह त्याची 
पूजनीयता प्रकट कितें. हकबहुना “अर्णचतः कुम्भः” हें एक सववशषेण पद वह म्हणायला हिकत नाहीं. 

 
६३६. णिशुद्धात्मा 

 
ववशुद्धः आत्मा देहेस्न्द्रयमनोबुद्धयः यस्य सः ववशुद्धात्मा. य याचा आत्मा म्हणजे देह, इस्न्द्रयें, मन, 

बुवद्ध पविशुद्ध आहेत तो ववशुद्धात्मा होय. योगी आत्मशुद्धीसाठीं सतत झटत असतात. देहें प्राणें मनें जी 
शुवद्ध ती वत्रशुवद्ध म्हणजे पूणम शुवद्ध म्हटली जाते. या तीन कममपथानंीं शुद्ध झाल्याखेिीज आत्मशुवद्ध म्हणजे 
आत्म्याचा शोध होत नाहीं. आत्म्याचें भान आवण ज्ञान व्हायला सवांगीण शुद्धीची अत्यंत आवश्यकता आहे. 
महाभाितातं उत्तंकाची आख्यावयका प्रवसद्ध आहे. तो गुरुदवक्षणा म्हणनू िाणीचीं कंुडलें  मागायला जातो, 
पण िाजगृहातं िाणी त्याला वदसत नाहीं. कािण तो अशुवच होता. भक्षण केल्यानंति त्यानें मुख-प्रक्षालन 
केलें  नव्हतें. त्या प्रमाणें हृदयामवंदिातंील त्या पिम सुंदि आत्ममूतीचें दशमन संपूणम आत्मशुद्धीवाचंनू होत 
नाहीं. आत्मशुद्धीच्या वशखिाचेंच नावं ववशुद्धात्मा आहे. आत्मशुद्धीच्या एकापेक्षा ं एक उंच टेकड्याचंें 
आिोहण किीत किीत तें सवोच्च वशखि तो स्वगममाथा, गाठंायचा आहे. पतंजली मुनींनीं अशा वत्रशुद्धीचा 
प्रयास केला होता म्हणनू त्याचंें स्मिण असें केलें  आहें. : 

 
योगेन णिंिस्य पदेन िािंाुं 
मलुं  शरीरस्यिं िैद्यकेन । 
योऽपाकरोत् तुं प्रिरुं मुनीनाुं 
पतुंजचल प्राञ्जणलरानतो ऽन्स्म ।” 
 
गंगेचा प्रवाह जसा समुद्राला अववित वमळत असतो तसा य याचा आत्मशुद्धीचा अववित प्रयत्न आहे 

तोच गौिवानें ववशुद्धात्मा म्हणावयाचा. वस्तुतः पिमात्मा हा आत्मशुद्धीचा समुद्र आहे. त्या समुद्राला आमचे 
शुद्धीचे प्रयत्न-प्रवाह वमळावयाचे आहेत. तो सहजच वनत्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव आहे आवण आम्हालंा 
आत्मशुद्धीच्या द्वािें त्या वनजपदवीस पोंचावयाचें आहे. 
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६३७. णिशोधन 
 
ववशषेेण शोधयवत इवत ववशोधनः । जो ववशषेतः शोधन कितो तो ववशोधन म्हणावयाचा. शोधन 

किणािीं द्रव्यें आवण वक्रया अनेक आहेत. पिंतु त्या सवांत आत्मज्ञान हें पिम शोधन म्हटलें  आहे. “नवह 
ज्ञानेन सदृश ंपववतं्र इह ववद्यते” असें गीतेनें म्हटलेंच आहे. वनिवनिाळया पदाथांच्या शुद्धीसाठीं वनिवनिाळीं 
द्रव्यें व प्रवक्रया वापिल्या जातात. वस्त्र पात्र गात्र वगेवगेळया प्रकािें शुद्ध केलें  जातें. त्याच प्रमाणें काय वाक् 
वचत्त याचंें वह शोधन केलें  जातें. पिंतु तेवढ्यानें खिी वा पुिी शुवद्ध होत नाहीं. त्याचंी ही शुवद्ध ववशुद्धीच्या 
ऐल थडीच िाहून जाते. ववशुवद्ध म्हणजे य या अववदे्यच्या योगें जीव जन्म-कमम-फल-पिंपिेंत सापंडतो, त्या 
पिंपिेंतूनच, त्या संसािातूंनच सुटणें होय. जन्माच्या पाठीं व्यावध, जिा, मृत्यु, दुःख आवण दोष लागतात. 
म्हणून तो जन्मच नाहींसा किणािें जें आत्मज्ञान तें ववशोधन म्हणजे पिम पववत्र म्हटलें  जातें. मृगजळच 
आटल्यावि त्यातं पडणें बुडणें वन िडणें कुठून? तत्र को मोहः कः शोकः एकत्व ंअनुपश्यतः? स्वप्नातंल्या 
अनथांनीं मनुष्य ओसणावतो, पण जागतृ झाल्यावि स्वप्नासकट ते सािे अनथम आवण तो ववलाप ववलयास 
जातो. त्यासाठीं धावाधाव आणाआण वन लावालाव काहंींच किावी लागत नाहीं. आत्मज्ञान हें तसें ववशोधन 
आहे. आत्मा आवण आत्मज्ञान हें अवभि असल्यामुळें  तो पिमात्मा ववशोधन होय. 

 
६३८. अणनरुद्ध 

 
अवनरुद्ध प्रदु्यम्न संकषमण आवण वासुदेव हा वैष्णव तंत्राचा चतुि  व्यूह म्हटला जातो. साखं्याचें 

प्रकृतीचे तीन गुण आवण आत्मा हा जसें एक चतुष्टय आहे तसाच हा चतुि  व्यूह. त्यापैकीं इथें अवनरुद्ध आवण 
प्रदु्यम्न हे दोन व्यूह “अवनरुद्धो प्रवतिथः प्रदु्यम्नो ऽवमतववक्रमः” या श्लोकाधांत आले आहेत. शकंिाचायम हीं 
चाि नामें घेतात. पिंतु तीं सववशषेण दोन नामें असावीं : अप्रवतिथ अवनरुद्ध आवण अवमतववक्रम प्रदु्यम्न. 
अप्रवतिथ आवण अवमतववक्रम हीं त्याचंीं वनत्य ववशषेणें होत. “मुकंुदो ऽवमत ववक्रमः” हें नाम वह असेंच 
सववशषेण एक पद आहे “संकषमणो ऽच्युतः” हें देखील तसें मानणें शक्य आहे. चतुि  व्यूहापंकैीं प्रत्येक वनत्य-
ववशषेण-युक्त असावा. महाभाितातं बलिाम कृष्ण प्रदु्यम्न आवण अवनरुद्ध हे चौघे तुल्यबलसामर्थयम 
अप्रवतिथ अवमतववक्रम मावनले आहेत. रूप गुण शीलानें ते सवम समान तळपणािे होते. व्यूहकल्पना बाजूला 
सारून स्वतंत्रपणें वह त्याचंा ववचाि किता ं येतोच. आवण तसा तो किणें श्रयेस्किच आहे. तथावप मानवी 
जीवन हें एकेिी नाहीं. तें अनेकपदिी आहे. बटमोगऱ्यातं जसे एकाच फुलातं सात थि असतात तसें मानवी 
जीवन वह अनेक थिाचंें बनलें  आहे. त्यातं पािमार्णथक सत्य, आवण व्यावहाविक अनृत या दोन टोकाचं्या मधें 
या दोहोंच्या वमश्रणाच्या अनेक छटा पसिल्या आहेत. म्हणूनच म्हटलें  आहे शकंिाचायांनीं कीं “सत्यानृते 
वमथुनीकृत्य प्रवर्णततो ऽयं लोकव्यवहािः” अवनरुद्ध पद वह तसेंच पािमार्णथक तत्त्वववचाि, ऐवतहावसक 
व्यस्क्त आवण कववकल्पना याचं्या पदिाचंा अनेकपदिी आवण अनेक िंगी गोफ आहे. तत्त्वववचाि वनवित, 
अैवतह्य अवनवित आवण कववकल्पना अवनयंवत्रत आहे. त्याचंें फवलत त्यामुळें  वैवचत्र्यपूणमच असणाि. तथावप 
दाणा आवण भसू उपणलें  वा पाखडलें  म्हणजे भसू उडून जातें व दाणा हातीं लागतो. पिमात्मशस्क्त ही 
वनि  गुण असल्यामुळें  ती अवनरुद्ध होय. इति सािें वनरुद्ध होतें. 

 
६३९. अप्रणतरर् 

 
नास्स्त प्रवतिथः प्रवतभटः यस्य सः अप्रवतिथः । य याला प्रवतिथ म्हणजे प्रवतयोद्धा नाहीं तो अप्रवतिथ 

म्हणावयाचा. पिमात्मा हा एकमेवावद्वतीय आहे त्याला प्रवतस्पधी कुठून असणाि? त्याची बिोबिी किणािा 
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वह कोणी नाहीं मग त्याहून विचढ कसा असेल? म्हणून म्हटलें  आहे अजुमनानें : “न त्वत समोऽस्त्यभ्यवधकः 
कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽ प्यप्रवतमप्रभावः” देवा, तुझा प्रभाव वतन्ही लोकातं अतुल आहे. अप्रवतिथ पदाचा 
वाच्याथम आहे, य याला प्रवत म्हणजे प्रवतपक्षीय अथात तोंड देणािा िथ नाहीं असा. लक्ष्याथानें िथ म्हणजे 
िथी, योद्धा, वीि असा अथम घ्यावयाचा. कािण, कोणता वह िथच कोणाला अनुकूल वा प्रवतकूल असत 
नाहीं. तें एक जड साधन आहे. शत्रुवमत्रत्व हा चेतनाचा धमम आहे. पिमात्म्याचा वनिोध होऊं शकत नाहीं, 
कािण तो सवमगत आहे. तसा त्याचा वविोध वह होऊं शकत नाहीं कािण तो एकमेवावद्वतीय आहे. असा तो 
वनि  वनिोध आवण वनि  वविोध आहे. प्रदु्यम्नपुत्र आवण कृष्णपौत्र अवनरुद्ध ति बाणाच्या वकल्यातं कैद झाला 
होता आवण त्याची सुटका कृष्णाला बाणाचा वविोध मोडून काढून किावी लागली होती. अव्यक्त सवमगत 
तत्त्वाची बिोबिी व्यक्त एकदेशी महापिाक्रमी वह सत्व कशी किणाि? पण गौिवानें वनरुद्धाला अवनरुद्ध 
आवण प्रवतिथीनें हटकलेल्याला अप्रवतिथ, अप्रवतमल्ल म्हटलें  जातें. कािण तो ववजयी झालेला आवण 
महापिाक्रमी असतो. 

 
६४०. प्रदु्यम्न 

 
‘सखू मिो बकू मिो डुमन्या माझा कामाचा’! इति सगळया कला ववद्या भले जावोत पण माझा 

वीयमसंग्रह शाबतू िाहो. तो जीवनशस्क्त-स्रोत आहे. 
 
प्रकृष्टं दु्यम्नं वलङ गं यस्य सः प्रदु्यम्नः । य याचें दु्यम्न म्हणजे पौरुष प्रकृष्ट आहे तो प्रदु्यम्न 

म्हणावयाचा. य याच्या ठाईं पौरुष म्हणजे स्त्रीत्व वा पुरुषत्व दुि  बल आहे, प्रक्षीण आहे तो प्राणी वनस्तेज 
आवण बावळट वदसतो. तो जगातं शोभा पावत नाहीं. त्याची शोभा होते. अशा क्लीबाची जगातं कदि होत 
नाहीं. त्यातं नवल नाहीं, पण तो आपल्याच दृष्टीनें पवतत दीन हीन होतो. तो आत्मग्लानीच्या खोल गतेत 
पडतो. निक निक य याला म्हणतात तो हाच होय. असे निक-पवतत केव्हा ं केव्हा ं आत्महत्या करून 
बसतात. हाच िौिव निक होय. या स्स्थतीचें दुसिें टोंक म्हणजे प्रदु्यम्नत्व होय. त्यालाच स्वगीय नंदनवन 
म्हणावयाचें. वतथें जीवनाच्या सवम सुखोपभोगाचंी क्षमता षोडशकलानंी नादंत असते. जग सदैव उपभोग्य 
सामग्रीनें पविपूणम आहे, पण आमच्या जवळ उपभोगक्षमता कुठें असते? आम्हालंा तहान भकू मथुैनेच्छा 
सािखी असत नाहीं. त्यामुळें  तेवढ्यापुितें भोग्यजात असून नसल्यासािखें होतें. पण य यानें आपलें  हें 
उपभोगक्षमतारूप यौवन आवण पौरुष अक्षीण िाखलें  आहे तोच यावदथम उपभोक्ता प्रदु्यम्न म्हणावयाचा. 
त्याला यथासमय तृषा क्षधुा वनद्रा काम इत्यावद सवम भाव आहूतवत उपस्स्थत होतात, आवण तो यावदथमच 
त्याचंें सेवन कितो. वनद्रा घ्यायची गिज असतानंा तो एका क्षणातं वनद्राधीन होतो, घोरंू लागतो. त्यासाठीं 
त्याला वनद्रागुवटका घ्याव्या लागत नाहींत. हकवा संभोगासाठीं मकिध्वजववटका घ्याव्या लागत नाहींत. यो 
यथाप्रसंग सवमकायमक्षम असतो. पिंतु कोणीं वकती वह दक्षतेनें ही क्षमता-वसवद्ध साधली तिी ती क्षीण आवण 
क्षीणति होतेच होते. कािण ती देह-सापेक्ष आहे. पिंतु पिमात्म्याची ही क्षमता केव्हा ं वह क्षीण होत नाहीं. 
कािण ती देहसापेक्ष नाहीं, वनिपेक्ष आहे. त्यामुळें  तोच एक प्रदु्यम्न म्हणावयाचा. आम्हीं सापेक्ष पौरुष साधलें  
तिी पुष्कळ. 

 
६४१. अणमत-णिक्रम 

 
न वमतः अवमतः । अवमतः ववक्रमः यस्य सः अवमत-ववक्रमः । य याचा ववक्रम अवमत म्हणजे इयते्तनें 

मापलेला मोजलेला नाहीं तो म्हणायचा अवमत-ववक्रम. य या गोष्टी मूतम आहेत, व्यक्त आहेत, सगुण आहेत 
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त्याचंें मोजमाप उत्तिोत्ति कवठण होत जातें. हें दृश्य ववश्व मूतम आहे. पण याची गणवत किता ंयेते का? ग्रह 
नक्षत्र तािका मोजता ंयेणें शक्य आहे? ऋतुपणाला गवणतववद्या अवगत होती. त्यानें एका प्रचंड वृक्षाचीं पानें 
वकती ते गवणतानें सावंगतलें  होतें. पण त्याला वह पृर्थवीचे िजःकण आवण आकाशातंील ग्रहगण मोजणें शक्य 
झालें  नसतें कदावचत. पण हल्लींचे य योवति  गवणती ग्रहाचंीं वजनें, त्याचं्या कक्षाचंी लाबंी, त्याचंीं अंतिें 
इत्यादींचें गवणत अचूक कितात. पण वदशा, कल, मन, प्रकृतीचे गुण इत्यादींचें मोजमाप अद्याप कोणाला 
काढता ंआलें  नाहीं. मग गुणाचं्या पलीकडे असलेले वनि  गुण आत्मतत्त्व त्याचें मोजमाप कोण कसें घेणाि? 
वजथें द्रव्य गुण वक्रया वदक् काल संभवतात वतथें मोजमाप वह संभवतें. आवण कोणाला तसें मोजमाप काढता ं
न आलें , तिी तें काढणें शक्य आहे. पण वजथें या कशाचाच लाग नाहीं वतथें तुम्ही काय मोजणाि? म्हणनू 
पिमात्मा हा अप्रमेय होय. त्याची ही अप्रमेयताच त्याचा अवमतववक्रम. 

 
वनि  गुण पिमात्म्याचा मवहमा अवमत आहेच पण सगुण पिमात्म्याचा मवहमा वह अवमतच आहे. 

वनि  गुण-मवहम्यातं वमतीला प्रवशेच नसल्यानें अवमत तो आहे, ति सगुण-मवहमा वनत्य वर्णधष्णु आवण अनन्त 
असल्यामुळें  अवमत आहे. हें ववश्वच सगुण पिमात्म्याचा ववक्रम आहे आवण तो स्वभावतः अनन्त आहे. 

 
६४२. कालनेणम-णनहा 

 
भगवान् ववष्णु ही पिमात्म्याची पालनी कला असल्यामुळें  ववश्वद्रोही असुिाचंा नाश आवण पिद्रोह 

पिवनन्दा आवण पिस्वापहाि वय यम करून जे काया वाचा मनें ववश्वरूप पिमात्म्याची सेवा कितात त्या 
भक्ताचंा प्रवतपाळ हें त्याचें ब्रीद आहे आवण तद् द्वािा धममसंस्थापना हें त्याचें अवताि कायम आहे. असा हा 
सत्त्वावताि भगवान् ववष्णु आपला स्वधमम पालन किीत असतानंा त्याला वकती असुिाचंा नाश किावा 
लागला त्याची गणवत नाहीं. तथावप काहंीं मोठीं धेंडें पुिाणान्तिी नोंदलेलीं आहेत. त्यापंकैीं कालनेवम हा 
एक असुि होय. त्यानें ववश्वद्रोह कसा केला आवण त्याबद्दल भगवतंानें त्याला कसें शासन केलें  हें हह वतथेंच 
पहावयाचें. तथावप त्या सवांचें सामान्य चवित्र गीतेच्या सोळाव्या अध्यायातं वदलेलें  आहे. 

 
अहुंकारुं बलुं  दपं कामुं क्रोधुं िं सुंणश्रताः । 
माुं आत्म-पर-देहेषु प्रणद्वषततोऽभ्यसूयकाः ॥ 
 
तान् अहुं णद्वषतः कू्ररान् सुंसारेषु नराधमान् । 
णक्षपाम्यजस्रुं अशुभान् आसुरीष्िेि योणनषु ॥ 
 
संके्षपानें असुिाचें हे गुण आवण हीं कि  में आहेत आवण त्याचंी गवत वह काय होते तें वह इथें वदलें  आहे. 

काम क्रोध लोभ हें त्याचेंच अवतसंके्षपरूप होय. तलवाि बोथट असेल ति ती हनन करंू शकणाि नाहीं. 
काम क्रोध लोभ हें वत्रतय ती धाि होय वजनें तो काल जगाचा संहाि किीत असतो. हाच कालनेवम असुि 
म्हणावयाचा. त्याचा संहाि भगवान् ववष्णु कितो आवण प्रजेला सुखववतो. म्हणून तो कालनेवम-वनहा म्हटला 
आहे. 
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६४३. िीर 
 
य यानें कालनेवम िाक्षसाला ठाि केलें  तो उघडच वीि म्हणावयाचा. वीि म्हणजे वीयमवान्, 

बलशाली. य याच्या ठाईं वीयम नाहीं तो वनि  भय वह असत नाहीं वन पिाक्रमी वह असत नाहीं. भीम हा वीि 
होता. तो बकासुिाकडे जायला भ्याला वह नाहीं आवण त्याच्याकडे जाऊन त्याचा पिाभव, त्याचा नाश 
केल्यावशवाय तो िावहला वह नाहीं. याच शूित्वाचें वन पिाक्रवमत्वाचें कािण त्याचें वीयम, त्याचें बलच होय. 
वीयावशवाय म्हणजे शािीविक व मानवसक बलावशवाय अशी वनि  भयता आवण असा पिाक्रम संभवत नाहीं. 
वीि हा आपल्या स्वतःच्या बळावि एकाकी पिाक्रम कितो. तो गणाची अपेक्षा किीत नाहीं. म्हणनू अशा वीि 
पुरुषाला पुरुषहसह म्हणतात. हसहाच्या ठाईं हस्तीसािख्या महासत्वावि त्याच्या कळपावि, एकट्यानें धाड 
घालण्याची हहमत असते. तो आपल्या शक्तीनें आवण युक्तीनें गजाचें गंडस्थळ फोडतो. इतकें  असतें त्याचें 
बल आवण पिाक्रम. पिमात्मा हा असा वीि आहे. तो काळाला वह भीत नाहीं. तो एकटाच सवांचा संहाि 
कितो. त्याला कुणा दुसऱ्याच्या मदतीची गिज नाहीं. असा तो वनडि, ताकतवान आवण शत्रूवि तुटून पडून 
काम फते्त किणािा आहे. 

 
“एकेनावप वह शूिेण पादाक्रान्तं महीतलम् । वक्रयते भास्किेणेव स्फािस्फुवितिोवचषा ।” सूयम जसा 

एकाकी पौरुष किणािा शूिवीि आहे तसा पिमात्मा वह एकाकीच पिाक्रम किणािा आहे. त्यानें एकट्यानें हें 
ववश्व वनर्णमलें  पाळलें  आवण संहविलें  आहे. म्हणून तो वीि. त्याच्या इतकें  वीयम दुसऱ्या कोणाच्या ठाईं आहे? 
कालनेवमवनहा वीि हें एक सववशषेण पद वह घेणें शक्य आहे. 

 
६४४. शौणर 

 
शूिस्य अपत्यं पुमान् शौविः । शूि वशंीय वसुदेवाचा पुत्र म्हणून कृष्ण हा शौवि म्हटला आहे. पूवीं ३७ 

व्या श्लोकातं वह हें पद येऊन गेलें  आहे. हकवचत क्रमभेदानें हाच चिण वतथें आला आहे. येथील पाठ हा 
मूळचा वा समीचीनति म्हणता ं येईल. हें नामसहस्र ववष्णूचें असलें  तिी तें कृष्णावतािातं िचलेलें  आहे. 
त्यामुळें  त्यातं कृष्णपिता वािंवाि प्रकट झालेली आढळणें स्वाभाववक आहे. तथावप गोपाळ कृष्णाचा आवण 
त्याच्या गोकुललीलाचंा इथें पत्ता नाहीं. एवढ्याच साठीं मागाहून ववष्णुसहस्राच्या धतीवि गोपाल-
नामसहस्र. गोपाळकृष्ण नाम कोणी भक्तानें िवचलें  आहे. इतकें च काय पण इथें तो कंसहन्ता वह नाहीं, जिी 
चाणूिान्र-वनषदून तो आहे. त्याची वणेू वा मुिली इथें नाहीं, नवनीत–चौयम नाहीं, गोवधमनधािण नाहीं, िाधा 
नाहीं, गोपीिास नाहीं, तो रुस्क्मणी-नाथ वन द्रौपदीबन्धु नाहीं. पाण्डवाचंा कैवािी वह तो नाहीं. तें सािें 
कृष्णचवित्र पुष्कळ मागाहून कववजनानंीं कस्ल्पलें  व िंगववलेलें  आहे. उपवनषदातंील देवकीपुत्र कृष्ण, 
भाितातंील वासुदेव कृष्ण, हविवशंावद पुिाणातंील गोपाळकृष्ण आवण पिवती कवींचा िाधाकृष्ण ही 
कृष्णचवित्राची उतिती भाजंणी आहे. िामचवित्र उत्तिोत्ति उदात्त िंगववलें  गेलें  आहे, ति कृष्णचवित्र 
उत्तिोत्ति िंगेल झालें  आहे. खिा कृष्ण गुप्तच िावहला आहे. त्यानें आपल्या चवित्राचें िहस्य गीतेंत सागंनू 
ठेवलें  आहे : 

 
अव्यक्तुं व्यन्क्तमापन्नुं मतयतते माुं अबुद्धयः । 
परुं भािुं अजानततो ममाव्ययमनुिमम्  ॥ 

गीता ७-२४ 
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याचाच अनुवाद िामदासानंी “जगीं थोिला देव तो चोिलासे” म्हणून केला आहे. तथावप हें आपलें  
थोिलें  देवपण मनुष्यरूपातं अवतितें आवण तें आपण अवमावनता ंकामा नये असें वह गीतेंत स्पष्ट केलें  आहे. 

 
अिजानन्तत माुं मूढा मानुषीं तनुमाणश्रतम्  । 
परुंभािुं अजानततो मम भूत-महेश्वरम्  ॥ 

गीता ९·११ 
 
कृष्ण हा मानव कृष्ण नाहीं, तो कृष्ण देव आहे. मानव हा मानव नाहीं तो देव आहे हें गीतेनें ववशद 

केलें  आहे. व्यक्त हा अव्यक्ताचाच प्रकाश आहे, म्हणून व्यक्ताव्यक्त भेद वा सगुण वनगुमण भेद गौण होय. 
हाच अदै्वत ववचाि. सहस्रातं कृष्ण-चवित्र असें नामावंकत झालें  आहे. (१) अमृताशंूद् भव (२) यदुश्रेि (३) 
शौवि (४) वासुदेव (५) देवकीनंदन (६) कृष्ण (७) गदाग्रज (८) वदेववत. 

 
६४५. शूरजनेश्वर 

 
चंद्रवशंातं जन्मला म्हणून अमृताशंूद् भव, चंद्रवशंातंील यदुकुलातं जन्मलT म्हणनू यदुश्रेि, 

यदुकुलातंील शूि गोत्रातं जन्मला म्हणनू शौवि, शूि गोत्रातंील वसुदेवाचा पुत्र म्हणून वासुदेव, आवण 
देवकीच्या पोटीं जन्मला म्हणून देवकीनंदन, कृष्ण हें त्याचें ठेवलेलें  व्यस्क्तवाचक नावं म्हणून कृष्ण, त्याचा 
धाकटा भाऊ गद म्हणून गदाग्रज, आवण ज्ञानी म्हणून वदेववद् इत्यावद नामें त्याला प्राप्त झालेलीं आहेत. 
एवढाच त्याचा वैयस्क्तक पविचय सहस्रातूंन आढळतो. गरुडध्वज, शखंचक्रगदापद्मधािी, 
चाणूिान्रवनषदून इत्यावद ववशषेणें हीं जुनींच ववष्णूचीं आहेत. तीं खास कृष्णाचीं म्हणता ंयेत नाहींत. तो शिू 
गोत्रातंील लोकाचंा नायक म्हणून त्याला शूिजनेश्वि म्हटलें  आहे. सहस्रातं त्याची वैयस्क्तक मावहती 
वमळते ती एवढीच. या िाईचा कववजनानंीं पढुें पवमत केला त्याला कािण कृष्णाचें अलौवकक ज्ञान होय. 
मनुष्य हा वदसतो तसा मृण्मय नाहीं, तो वचन्मय आहे, हें ज्ञान वदे-वदेान्ताचें मवथत म्हणून कृष्णानें जगाला 
वदलें . त्यामुळें  तो अंवताि गणला गेल्यास नवल काय? आवण वजथें सामान्य व्यस्क्त वह मूलतः पिमात्म-
स्वरूपच आहे वतथें कृष्णासािखी ववभवूत जगद् गुरु, पिमात्मा म्हणून गौिववली आवण वचवत्रली गेल्यास काय 
नवल? तुम्ही कोणा वह व्यक्तीची अथवा दगडाची का उपासना किा ना पण हें ववसरंू नका कीं उपासना 
त्या वनि  गुण वनिाकाि पिमात्म्याची होत आहे. त्याचा हा व्यक्ताकाि प्रकाश आहे. हें अवभज्ञान झाल्यावि 
मग कशाची वफकीि नाहीं. पण तें नसेल ति तुमचें सवम धममकमम अशास्र-वववहत झालें  म्हणून समजा. 

 
६४६. णिलोकात्मा 

 
शूिसेनजनपदातं वसणाऱ्या शूि प्रजेचा नायक तो कृष्ण मानव देहानें जिी साडेतीन हात आकािाचा 

असला तिी तो आत्मरूपानें वत्रलोकव्यापी आहे; वत्रलोकात्मा आहे. या वत्रभवुनातं एकच एक आत्मतत्त्व 
भरून िावहलें  आहे. आंव्यातंील लहान बोळक्यापासून महान् िाजंणापयंत सगळें  जसें मृण्मय आहे तसेंच्या 
तसें या ववश्वातंील अणुिेणपूासून ब्रह्माण्डा पयंत सवम वचन्मय आहे. वतथें दुसिें काहंीं नाहीं. आंव्यातंील 
मडकीं जशीं पेटलेल्या अग्नींत भाजून वनघतात तसें हें चिाचि ववश्वब्रह्माण्ड दाही वदशातं भरून पेटून 
िावहलेल्या वचत तेजातं भाजून वनघत आहे. हकबहुना अग्नींत पडलेलें  तृण जसें अस्ग्नसात होतें तसें हें ववश्व 
ब्रह्मसात झालें  आहे. म्हणनू ववश्वरूप पाहणािा तो अजुमन शौवि शूिजनेश्वि त्या कृष्णाला म्हणतो आहे : 
“तेजोवभिापूयम जगत समगं्र, भासस् तवोग्राः प्रतपस्न्त ववष्णो” हे सटहात मोटक्या कृष्णा, तंू तो वत्रलोकात्मा 
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ववष्ण,ु आहेस. तुझ्या उग्र तेजानें दाही वदशा केवल तेजोमय होऊन िावहल्या आहेत. मूतम व्यक्त सगुणाला 
मयादा आहे. त्यामुळें  ते एकदेशी आहे. पण जें अमूतम अव्यक्त वनि  गुण त्याला मयादा कुठली? म्हणून तें 
वत्रलोकात्मा आहे, सवमव्यापी आहे. व्यक्त हा अव्यक्ताचाच प्रकाशवकिण आहे याची ओळख पटल्यावि मग 
दै्वत उित नाहीं. पण अशी ओळख पटेपयंत हा सट हात आकािाचा कृष्ण जो या कालातं जन्मलेला त्यानें 
प्राचीन काळच्या वववस्वानाला योग कसा काय सावंगतला आहे, प्रश्न पडतो. आवण म्हणून तो अजुमनमुखानें 
म्हणतो : “या काळचा तुझा जन्म सूयाचा तो पुिातन । तंू बोवललास आिंभीं हें मी जाणूं कसें बिें?” पण 
जेव्हा ंत्याला व्यक्ताव्यक्ताचं्या अदै्वताचें अवभज्ञान होतें तेव्हा ंमग तो म्हणतो : “सनातनस् त्व ंपुरुषो मतो 
मे”–’मी मावनतों तंू पिमात्मतत्त्व’ अशा प्रकािें जो शौवि शूि-जनेश्वि तोच वत्रलोकात्मा वत्रलोकेश होय. 

 
६४७. णिलोकेश 

 
वत्रपद इथें बहुवचन वाचक नाहीं, ति समग्रतावाचक आहे. आवद अतं आवण मध्य हे वत्र वमळून पूणम 

होतें. म्हणनू वत्रलोक म्हणजे संपूणम ववश्व होय. त्याचा जो ईश तो वत्रलोकेश म्हणावयाचा. समग्राचा स्वामी 
असमग्र वा एकदेशी कसा होणाि? जो सवमव्यापी आहे, अनन्त आहे, तोच स्वामी होऊं शकेल या ववश्वाचा. 
आवण म्हणून वजच्या पासून हें सािें ववश्व वनमाण झालें , वजच्या अंकावि तें खेळत आहे, वजच्या ठाईच तें 
अन्तीं ववलीन व्हायचें आहे ती जी वचत सत्ता तीच वत्रलोकेश होय. समुद्रापासून लाटा वनमाण होतात, 
त्याच्याच पृिावि त्या लोळत व खेळत असतात आवण शवेटीं त्यातंच त्या ववलीन होतात तद् वत. अथवा 
िज्जपूासून सपाभास वनमाण होतो, त्या िज्जवूिच तो भासत िाहतो आवण शवेटीं सत्यज्ञानानें त्या िज्जचू्याच 
ठाई ववलीन होतो तद् वत. समुद्राची सत्ता वास्तववक आहे, िज्जचूी सत्ता वह तशीच वास्तववक आहे. त्यावि 
भासमान् होणािा तिंग वा सपम हेंच खिोखि आभावसक अवास्तववक आहेत. या दोन आभासातं फिक नाहीं 
असें नाहीं. पण तो फिक अप्रस्तुत आहे, अहकवचत्कि आहे. वस्तूच्या सते्तविच अवस्तु वस्तुज्ञानाच्या अभावीं 
भासमान होत आहे ह्यातं सदेंह नाहीं. आवण तेंच अवभपे्रत आहे. वस्तूविच अवस्तूचा भास उत्पि होतो, 
वस्तूविच तो वटकून असतो आवण शवेटीं वस्तूच्या ठाईचं तो ववलीन होतो म्हणनू, म्हणजे वस्तु उिते व तो 
नाहींसा होतो म्हणनू, वत्रलोकाभासाचा स्वामी वत्रलोकेश ती वचद् वस्तु होय, वजला ब्रह्म म्हणतात. 

 
६४८. केशि 

 
केशव म्हणजे केशवान्. पण केश म्हणजे काय? सगुण पक्षीं केश म्हणजे अलक. केश हे 

अलंकािरूप होत. हसहाची आयाळ, घोड्याची आयाळ वकती सुंदि वदसते! खल्वाट पुरुष चागंला वदसत 
नाहीं : त्याची टकल्या म्हणनू हेटाळणी होते. उलट बाल वृद्ध स्त्री पुरुष याचं्या सुदंि केशकलापाबद्दल 
त्याचंी प्रशसंा होते. अभमकाचें जावळ, बालकाचीं झुलपें, तरुणाचे कुिळे वा मोडदाि केस तशा टोकदाि 
दाढीवमशा, तरुणींचे केशपाश, वृद्धाचे रुबाबदाि मानेवि रुळणािे केस व छातीवि रुळणाऱ्या दाढ्या याचं्या 
वणमनानंीं काव्यें व व्यवहाि भिला आहे. केसाचंें आकषमण ऋवषमुनींना वह फाि. गृहस्थाचें केस त्याचं्या ववपलु 
सौभाग्याचें व ववलासाचें द्योतक ति वनस्थाचें त्याचं्या वविक्तीचें व सुदीघम तपाचें द्योतक. दोघानंा वह 
आपल्या केसाचंा अवभमान. असे हे सगळे केशवच होत. भगवान् कृष्ण ह्याचंा वशिोमवण, म्हणून तो केशव 
म्हणून ववशषे प्रवसद्ध. सहस्रनामातूंन संध्येचीं २४ नामें वनवडली गेलीं आवण त्यातं वह पवहलें  नाम केशव 
आहे. असें आहे केशव नामाचें आगळें महत्त्व. पण हें महत्त्व त्याच्या आध्यास्त्मक आशयामुळेंच असूं शकतें. 
तो आध्यास्त्मक आशय वनि  गुण पक्षीं असा आहे : केस म्हणजे पुरुषावयवाचंा अवत सूक्ष्म अंश. पुरुषेस्न्द्रयें 
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म्हणजे त्याच्या ववववध शस्क्त होत. अथात सवम स्थूल सूक्ष्म आवण अवत सूक्ष्म शक्तींचा जो स्वामी तो केशव 
म्हणावयाचा. हाच भाव भागवताच्या पुढील श्लोकातं ववशद झाला आहे : 

 
योऽततः प्रणिश्य मम िािंणममाुं प्रसुप्ताुं 
सुंजीियत्यणखलशन्क्तधरः स्िधाम्ना । 
अतयाुंश  ि हस्तिंरि-श्रिित्िगादीन् 
प्रािान्, नमो भगिते पुरुषाय तुभ्यम्  ॥ 
 
अथात केशव म्हणजे अवखल शस्क्तधि पिमात्मा होय. 
 

६४९. केणशहा 
 
केवशनं हस्न्त इवत केवशहा । जो केशीनामक दैत्याचा वध कविता झाला तो केवशहा कृष्ण. जे जे 

वधाहम त्याचंा वध देव किीत आला आहे. केशी हा वह त्यापैकींच. सत्य सयंम दया क्षमा शास्न्त इत्यावद 
संजीवनरूप दैवी गुणाचें जे मािक जीवन-द्रोही काम क्रोध लोभावद आसुि गुण तेच वधाहम होत. त्याचें 
अवभमानी जे भ्रातं आवण उद्दाम जीव तेच िाक्षस, तेच असुि. त्याचंा नाश म्हणजे त्या आसुि गुणाचंा नाश 
भगवान् किीत असतो. ते जीव ति आत्मरूप असल्यामुळें  त्याचंा नाश होऊंच शकत नाहीं. आवण म्हणनू 
पुिाणातं वर्णणलें  जातें कीं त्या त्या असुिाचा नाश देवानें केला आवण त्याची प्राण-य योत देवातं वमसळून 
गेली, देवाच्या ठाईं ववलीन झाली. अशा प्रकािें देव त्याचंा उद् धाि कितो, त्यानंा सद् गवत देतो. आत्मा 
अमि असल्यामुळें  तो केव्हावंह मित नाहीं आवण देह मत्यम असल्यामुळें  तो मेल्यावशवाय िहात नाहीं. अशा 
स्स्थतींत दोन्ही दृष्टींनीं वध म्हणजे एक वनिथमक वक्रया होते. म्हणून वधाचा खिा आशय अवभमाननाश, 
अज्ञात-नाश एवढाच होऊं शकतो. तें अज्ञान, तो अवभमान कायम आहे तोंवि त्या आसुि जीवाचा नाश 
होऊंच शकत नाहीं. स्थूल देह पडल्यावि वह तो हलगदेहानें कायमच असतो. आवण तो पित जन्मत िाहतो. 
मधु कैटभ, वहिण्याक्ष वहिण्यकवशप,ु िावण कुम्भकणम अशा तीन जन्मातं ते शप्त असुि वावित िावहले. 
त्याचंी मुस्क्त झाली नाहीं. ह्याचें वह कािण तेंच. िक्तबीजाच्या िक्तवबन्दूगवणक नव ेिक्तबीज तयाि होत 
ह्याचें वह कािण तेंच. तात्पयम अज्ञाननाश झाल्याखेिीज देहातूंन मुस्क्त नाहीं. पिमात्माच तो अज्ञाननाश 
किण्यास समथम म्हणून तो असुिहन्ता; म्हणून तो केवशहा, म्हणून तो कंसहृत. 

 
६५०. हणर 

 
हिवत इवत हविः । जो हिण कितो तो हवि म्हणावयाचा. पण कशाचें हिण? दुःखाचें? नाहीं. 

कािण, दुःखे असंख्य आहेत. मग कशाचें? दुःखमूळाचें. दुःखमूळ उपटलें  कीं सवम दुःखें उन्मूळतात. हें 
दुःखमूळ कोणतें? पाप. पण पापातं वह ति असंख्य प्रकाि आहेत. होय, पण त्याचंें सवांचें मूल स्वरूप अज्ञान 
आहे. म्हणून हवि म्हणजे अववद्याहंता. य यामुळें  जीव अववद्या काम कमम जन्म मृत्यु जिाव्यावध दुःखातं 
सापंडतो तें सवमदोषमय मळू अज्ञानच तो नाहींसें कितो आवण म्हणनू तो हवि म्हणावयाचा. जीवाचें 
दुःखजंजाळ अन्यथा दूि व्हायचें नाहीं. जागतृ जीवाला आपल्या पापाचें सतत भान होत िाहतें 
दुःखानुभवामुळें. त्यामुळें  तो “पापोऽ हं पापकमाहं पापात्मा पापसंभवः । त्रावह मा ंपुण्डिीकाक्ष सवमपापहिो 
हविः॥” असें पुकािीत हिीला शिण जात असतो. आवण हवि त्याचें अज्ञान हिण करून त्याला “तत त्व ं
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अवस” म्हणून दाखवनू देत असतो. आवण तो वह मग “पापो ऽहं पापकमाहं” हें िडगाणें सोडून देऊन 
‘सोऽहं” ची ललकािी देत मुक्तववहाि करंू लागतो. 

 
हवि शब्दाचा हसह असा वह अथम आहे. आवण तो वह इथें लागू पडतो. हा हवि, हा आत्महसह 

मेंढ्याचं्या कळपातं सापंडून में में किणाऱ्या आपल्या छाव्याला, जीवाला, पाहतो आवण त्याचा कान धरून 
ग्राम्य कळपातूंन त्याला अिण्यातं घेऊन जातो आवण म्हणतो लेका, हें में में काय कितोस? अिे सोऽहं ची 
गजमना कि ही अशी माझ्या सािखी आवण मग तो वह आत्मज्ञानवान् मुक्तात्मा में में सोडून सोऽहं ची गजमना 
करंू लागतो. अशा प्रकािें तो हवि आपल्या छाव्याचें हिण किीत असतो म्हणनू तो हवि म्हणावयाचा. 

 
६५१. कामदेि 

 
जीवाच्या हृदयातं अनेक ज्ञात अज्ञात बऱ्यावाईट स्थूल सूक्ष्म वासना वास किीत असतात. 

हकबहुना या वासनाचंेंच तें बनलेलें  आहे. कोशकीटक आपल्या उदिांतून तंतु काढून त्याचा कोश बनववतो 
आवण त्यातं आपल्याला सुिवक्षत समजतो. तद् वत जीव वह नाना वासनाचं्या कोशातं आपल्याला संवतृ 
करून िाहतो. कोशावाचंून जणूं तो जगूचं शकत नाहीं. कुठल्या ना कुठल्या वासनेचें वसन त्याला हवेंच. तो 
नग्न वदगंबि िाहंू शकत नाहीं. या सवम वासनाचंें वगीकिण धमम अथम काम आवण मोक्ष या चतुि  वगांत प्राचीन 
ववचािकानंीं केलें  आहे. आधुवनक कदावचत काहंीं वगेळें  कितील. वगीकिण कसें वह केलें  तिी तात्पयांत 
फिक नाहीं. वासनामय कोश आहेच आहे. प्राचीनानंीं ति कमालच केली आहे. वनि  वासन होणाच्या 
आकाकें्षला वह त्यानंीं वासनाच मानलें  आहे. वतला त्यानंी पुरुषाथम, पिम पुरुषाथम असें भव्य नावं वदलें  आहे 
इतकें च. हें जें वासनेचें आकाशवत सवम व्यापकत्व तोच कामदेव होय. म्हणजे काम हा मूलतः आत्मवभि पण 
छायावत आत्मज वन आत्मानुगत भाि आहे. “कामस् तदगे्र समवतमनावध । मनसो िेतः प्रथमं यद् आसीत” 
अशा शब्दातं त्याचें वणमन वदेातं केलें  गेलें  आहे. ववश्व-सृवष्ट किणािा जो पवहला देव वनमाण झाला तो हा 
प्रजापवत कामदेव होय. हा कामदेव आत्मदेवाचा आत्मज आहे. त्यामुळें  तो आत्मा आवण जीव याचं्या मध्यें 
अंतिपाट झाला आहे. तो दूि झाला म्हणजे वजवावशवाचंें लग्न होतें. याला ओळखायचें आहे. त्याची ओळख 
होणें म्हणजे त्याच्या कचाट्यातूंन सुटणें, सुटका होणें. त्याला ओळखताचं तो चोिासािखा पलायन कितो. 
भगवान् बदु्धानें याला ओळखलें  तेव्हा ंत्यानंा साक्षात्काि झाला आवण ते म्हणाले : 

 
अनेक जतम-सुंसार आलों धाित सारखा । 
गृहकारक शोधीत, दुःख हें जतमजतमिें ॥ 
देणखला गेहकारा तूुं कणरशी न पुनः घर । 
भुंगले सगळे िाुंसे तुझें आढें णह मोडलें  । 
णनिािगत णिंिानें तृष्िाुंिंा क्षय गाुंणठला ॥ 
 
जीवाचें कािागाि वनर्णमणाऱ्या या मािाला ओळखलें  कीं तो मितो. त्याचें कािागाि जमीन दोस्त 

होतें आवण जीव वनजधामास जातो. अशा या मािाला देव का ं म्हटलें? ‘आत्मा वै पुत्रनामावस’ म्हणून, तो 
आत्मज आहे म्हणून. 
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६५२. कामपाल 
 
काम हा आत्मज भाव असल्यामुळें  पिमात्मा हा उघडच कामपाल झाला. काम हा इष्ट असो अवनष्ट 

असो, तो कोणाला टळत नाहीं. कािण तो प्रकृवतगत आहे. त्याचें स्वरूप शुद्ध आवण शुद्धति किीत जाणें 
एवढेंच माणसाला किणें शक्य आहे. पण त्याला अवजबात नाहींसा किणें कसें शक्य आहे? कािण सवांचा 
प्रभव आत्मा आहे. आवण तो ति वनत्य आहे. त्यामुळें  आत्यस्न्तक नाश कोणत्याच वस्तूचा संभवत नाहीं. तो 
काम वा अन्य कोणता वह भाव शुद्ध सूक्ष्म आवण व्यापक होत होत अखेि आत्मरूप होऊन जातो. आत्म्याचें जें 
हें सवाश्रयत्व तेंच त्याचें पालकत्व होय. आवण त्या अथानें तो कामपाल म्हटला आहे. कामापासूनच ही सवम 
सृवष्ट होत असल्यामुळें  त्या प्रजापवतकामाचा आश्रय म्हणून तो पिमात्मा ववशषेतः कामपाल म्हटला आहे. 
“ब्रह्मा देवाना ंप्रथमः संबभवू । ववश्वस्य कता भवुनस्य गोप्ता ।” हा जो आवद प्रजापवत ब्रह्मा तोच कामदेव 
असून त्याचा जवनता आवण पालक तो पिमात्मा आहे. म्हणून त्याला कामपाल म्हटलें  आहे. कामपाल 
म्हटल्यानंति कामसृष्ट ववश्वाचा वह तो पालक आहे हें नव्यानें सागंण्याची गिजच िाहत नाहीं. या वह 
अवभप्रायानें तो कामपाल म्हटला आहे. या वठकाणीं काम शब्द जो आला आहे तो मूल सूक्ष्मतम अथाचा 
आहे. मदन वा मथुैनेच्छा या अवत स्थूल आवण ग्राम्य अथाचा तो नाहीं. भगवान् ववष्णु पिमात्म्याची पालनी 
कला म्हणनू तो कामपाल म्हटला अथवा रुद्र संहाविणी कला म्हणनू तो कामहा म्हटला तिी त्यातं स्थूल 
अथम नाहीं. त्याचा आशय आध्यास्त्मक आवण पािमार्णथक आहे. इथें सहस्रातं तोच अवभपे्रत आहे. आवण 
म्हणून कामपाल आवण कामहा हीं दोन्हीं वह पदें इथें आलीं आहेत. 

 
६५३. कामी 

 
कामी म्हणजे कामवान् ववषयैषी. कामदेव म्हणजे कामात्मा, कामपाल म्हणजे कामाश्रय आवण 

कामी म्हणजे कामवक्रयावान् हीं तीन पदें बीज-शस्क्तकीलकसूचक आहेत. वतन्ही वमळून वस्तु संपूणम होते. 
आधीं बीज पावहजे. त्या बीजातं अंकुिण्याची शस्क्त असतेच. पण ती सुप्त असते. ती सवक्रय व्हायला 
पावहजे. ही सवक्रयता म्हणजेच पे्रिणाशस्क्त होय. आवण ती पे्रिणा सफल झाली, कृताथम झाली म्हणजे वतला 
म्हणायचें कीलक. इथें म्हणजे कीलकरूप फलदशमनातं बीयाचें आवण पे्रिणेचें कायम संपतें असें नव्हे. ही एक 
आवृवत्त झाली. बीजगत सवम शस्क्त वनःशषे विक्त होईपयंत अशा अनेक आवृत्त्या होतच िाहतात. आवण 
तेव्हाचं बीजाचें व पे्रिणेचें कायम सपंतें. पिमात्मा हा कामाचें बीज आहे. कामपे्रिणा वह तोच आहे आवण 
कामभोगसंपि वह तोच आहे. हें ववश्व म्हणजे भोग्यजात आहे. तें जीवमात्राच्या रूपानें पिमात्मा भोगून 
िावहला आहे. तो हें ववश्व ववषयीभतू किीत आहे. आवण म्हणून वह तो कामी म्हणावयाचा. काम शब्द 
संस्कृतातं तीन अथांनीं येतो (१) मलू मनोभाव वा वृवत्त या अथानें हा प्रायः एकवचनी येतो. उदाहिणाथम–
काम एष क्रोध एष” कामं क्रोधंच संवश्रताः” इत्यावद. (२) आंतविक वासना या अथानें. या अथीं हा प्रायः 
बहुवचनी येतो आवण त्या सोबत त्यागणें वक्रयापदाची अपेक्षा असते. उदाहिणाथम (१) प्रजहावत यदा कामान् 
सवान् पाथम मनोगतान् (२) ववहाय कामान् यः सवान् (३) संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक् त्वा सवान् अशषेतः” 
इत्यावद. (४) बाह्य भोग्य पदाथम या अथानें. या अथीं वह हा प्रायः बहुवचनी आवण इस्च्छणें, घेणें, भोगणें या 
वक्रयापदाचंी अपेक्षा िाखणािा असतो. उदाहिणाथम– (१) लभतेच ततः कामान् मयैव वववहतान् वह तान् (२) 
तद् वत कामा यं प्रववशस्न्त सवे (३) कामसै् तैस् तैि  हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः” इत्यावद. इथें इिन्त पद 
तद् युक्त या अथानें आलें  असल्यामुळें  कामी म्हणजे भोग्यजातसपंि असा अथम घ्यावयाचा, भोगावभलाषी 
असा नव्हे. 
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६५४. कातत 
 
शम् पासून शान्त तसें कम् पासून कान्त पद आलें  आहे. कान्त म्हणजे कमनीय, सुंदि, वप्रय. 

पिमात्मा हा वनतान्त कान्त आहे. पिम सुंदि आहे. स्रीला पुरुष कान्त वाटतो, पुरुषाला स्री कान्ता वाटते. 
वस्तुतः कान्तत्व न स्री ना पुरुष असें तें आत्मरूप आहे. आवण त्यालाच इथें कान्त म्हटलें  आहे. पण ही 
प्रतीवत अज्ञ जीवाला होत नाहीं. त्याला वाटतें, तें जें स्रीरूप वा पुरुषरूप आहे तेंच कान्त होय. पण त्याची 
त्याची कास्न्त िोग, जिा, मिण याचं्यायोगें क्षणोक्षणीं क्षीण व नष्ट होत असते, पण त्यामुळे कान्ताववषयींची 
प्रीवत क्षीण होत नाहींच उलट वाढते आवण मिणाला पुरून उिते. अथात या अव्यावहत अजि अमि प्रीतीचा 
ववषय असलेलें  कान्त तत्त्व देहाहून वभि आहे हें उघड आहे. जाणनू वा नेणून जीव त्याविच पे्रम किीत 
असतो. म्हणून तो उपवनषदाचा ऋवष म्हणतो “न वै अिे पत्युः कामाय पवतः वप्रयो भववत आत्मनस्तु कामाय 
पवतः वप्रयो भववत । न वै अिे जायायाः कामाय जाया वप्रया भववत, आत्मनस्तु कामाय जाया वप्रया भववत ।” 
इत्यावद. सािाशं, पिम सुंदि, पिम पे्रमास्पद या ववश्वातं जि काहंीं असेल ति तें पिमात्मतत्त्वच होय. 
कािण तें कधींच दगा देत नाहीं. त्याची कास्न्त कधींच काळवडंत नाहीं. स्त्री पुरुषाचंी अंगकावंत अत्यतं 
दगाबाज आहे. ती व्यावधजिामिण यानंीं सदैव ग्रासलेलीच आहे. देहा इतकी बेभिंवशाची वस्तु दुसिी 
कोणती आहे? आवण त्याच्या इतकें  दुःखदोषास्पद तिी दुसिें काय आहे? म्हणून पिमात्मा हाच कान्त 
म्हणावयाचा. 

 
कः ब्रह्मा, कल्पान्ते तस्य अन्तं किोवत इवत कान्तः । ही व्युत्पवत्त कृवत्रम आहे आवण अनावश्यक वह. 
 

६५५. कृतागम )१) 
 
कृताः आगमाः वदेशास्रावण येन सः कृतागमः । य यानें वदेशास्त्रें केलीं तो कृतागम म्हणावयाचा. सवम 

ज्ञान वचद् वस्तूपासूनच संभवत असल्यामुळें  तो वचन्मात्रमूर्णत पिमात्मा कृतागम म्हटला आहे. आगम हे 
मानवी भाषेंत प्रकट झालेले असले तिी त्याचंी मूळ पे्रिणा दैवी आहे आवण म्हणून ते ईश्विी शब्द म्हटले 
जातात, अपौरुषेय मानले जातात. य या प्रमाणें मूल होते आईला पण तें बापाच्याच बीजाचें मानलें  जातें. त्या 
प्रमाणें शास्राचंी मानवी भाषा वह आईप्रमाणें होय आवण ववचािबीज दैवी होय. म्हणून आगम अपौरुषेय आवण 
दैवी वा ईश्विी मावनले गेले आहेत. सवम धमम आवण धममगं्रथ ईश्विी आहेत. पण त्याच बिोबि मानवी भाषेंत 
आवण मानवी आचािातं प्रकट झाल्याकिणानें ते वनि  दोष िावहले नाहींत. वनि  दोष केवळ एक पिमात्मा आहे 
आवण त्याच्या ठाईंच असलेलें  धममज्ञान वह तसेंच वनि  दोष आहे. आवण त्याचाच तो कता आहे म्हणून तो 
कृतागम म्हणावयाचा. 

 
वदे कुिाण बायबल इत्यावद धममगं्रथ काहंीं अपौरुषेय नव्हत, ते पुरुषाकृतच आहेत आवण त्यातं हीण 

वमसळलेलें  आहे. त्यातंील वनममल ज्ञानाचा मूल्यवान् धातुभाग शोधूनच घेतला पावहजे. आपण तामस िाजस 
आहािं सोडून जसे सावत्त्वक दूध फळें घेतों, केळें  खातों तेव्हा ं वह साल काढून टाकतों आवण गि खातों. 
खाल्यावि वह आपलें  आंतडें त्यातंील साि भाग घेतें आवण असाि टाकून देतें अशी ही सािग्राही 
ववश्लेषणप्रवक्रया जो वनिंति किीत िाहतो तोच खिोखि कृतागम म्हणजे पविष्कृतागम म्हणावयाचा. 
वचन्मात्रमूर्णत पिमात्मा सहजच पविष्कृतागम आहे. मानवाला पविश्रम पूवमक तसें व्हावयाचें आहे. तो सतत 
ज्ञानाची चाळणी किीत िावहल्यास यथाकाळीं त्याला वनखळ ज्ञान लाभेल, आवण तो कृतागम होईल. 
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६५५. कृतागम )२) 
 
कृतागम म्हणजे वदेशास्रकृत अशा अथानें आपण तें पद पावहलें . पण खिोखि इथें आगम पदानें 

वदेशास्त्र असा अवभप्राय घेण्याचें कािण नाहीं. वस्तुतः आगम पद वनगम पदाच्या वगेळें  आवण ववरुद्ध म्हणनू 
वह घेतलें  जातें. “वनःशषें गम्यते एवभः इवत वनगमाः वदेाः” अशी वनगमपदाची व्युत्पवत्त आहे, ति “आ हकवचत 
गम्यते एवभः इवत आगमाः” अशी आगमपदाची व्युत्पवत्त आहे. वदे आवण वदेानुसािी सािीं शास्त्रें प्रायः वनगम 
म्हटलीं जातात. वदे हेच वस्तुतः वनगम म्हणायचे, पण गौिवानें आवण तात्पयानें वदेानुसािी शास्त्रेंवह वनगम 
पदातं अन्ति  भतू होतात. पण आगम हे ववशषेतः वदे प्रमाण न मानणाऱ्या संप्रदायाचें धममगं्रथ होत. जैन आवण 
बौद्ध संप्रदायाचं्या प्रमाण गं्रथानंा जैनागम बौद्धागम म्हटलें  जातें. इथें कृतागम पदानें सुचववलें  आहे कीं तो 
पिमात्मा केवळ वदेच नव्हे ति जैन बौद्ध ईसाई महंमदी इत्यावद संप्रदायाचं्या धममशास्त्राचंा वह कता आहे. 
जगातं जेवढे म्हणून धमम-गं्रथ आहेत अस्स्तक नास्स्तक अजे्ञयवादी एकेश्विवादी अनेकदेवतोपासक आवण 
असलेच इति त्या सवांचें मळू तो पिमात्मा आहे. म्हणून स्वधममवनिानें इति वनिाचंा वनषेध वनन्दा वनिादि न 
किता ं त्याचं्या योगें स्वधममवनिेचें उपबृंहण किावें. स्वधमम हा पविशुद्ध आवण पविपूणम आहे, त्यातं जे दोष 
आढळतील ते बाहेिचे आहेत, इतित्र जे गुण आढळतील ते मूळ स्वधमाचेच अंगभतू आहेत असें लक्षातं 
घेऊन दोषाचंें वजमन आवण गुणाचंें अजमन किीत चलावें. या योगें अधमम-ववधमांचा छेद उडूत स्वधमम वन धमम 
दृढावले. नीिा डोळस व प्रवाही होईल, खोल होईल. वतचें डबकें  होणाि नाहीं. 

 
६५६. अणनदेश्य-िपु 

 
अवनि  देश्यं एव वपःु यस्य सः अवनि  देश्यवपुः । जें हें म्हणून कोणाला दाखवता ं येत नाहीं तें 

अवनि  देश्य म्हणावयाचें. ते अवनि  देश्यच वपु म्हणजे शिीि वा मूर्णत आहे य याची तो अवनि  देश्यवप ु
म्हणावयाचा. पिमात्मा हा असा अवनि  देश्यवपु आहे. हा पहा पिमात्मा म्हणून कधीं कोणाला दाखवता ं
आलेला नाहीं. जें काहंीं दाखवलें  जाईल तें ‘हें’ होईल ‘तें’ होणाि नाहीं. पिमात्मा हें नाहीं तें आहे. आवण 
‘तत त्व ंअवस’ या महावाक्यातं जीव वह वस्तुतः तेंच आहे हें अवभज्ञान करून वदलें  आहे. पण जगातं ति 
कोणी िामकृष्ण कोणा वववकेानंदाला मीं देव पावहला आहे म्हणतात. हें कसें? कोणा नामदेवापाशीं प्रत्यक्ष 
देव येऊन दूध वपतो हें कसें? हें वाच्याथानें सत्य नव्हे. त्याचा आशय इतकाच कीं त्यानंा पिमात्म्याची 
अपिोक्षानुभवूत झाली. अतीस्न्द्रय आवण स्वसंवदे्य अशा आत्मतत्त्वाचा साक्षात्काि झाला. यावगेळें  जें काहंीं 
अज्ञजन-िोचनाथम सावंगतलें  जातें आवण नसत्या चमत्कािानंीं पुिाणावदक वाङ्मय भरून वाहतें आहे तें सािें 
भ्रामक आहे, हेंच अवनदेश्यवपु हें पद सागंतें आहे. गीतेनें हेंच स्पष्ट केलें  आहे. 

 
“अव्यक्तं व्यस्क्तमापिं मन्यन्ते मा ं अबदु्धयः । पिं भाव ं अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ।” 

अव्यक्तस्वरूप पिमात्म्याला व्यक्त मानणें, तो जन्मतो आवण लीला कितो म्हणणें, अबुद्धीचें आहे, 
मुखमपणाचें आहे. उपासनेसाठीं त्या अव्यक्ताचें आम्ही ध्यान कस्ल्पतों, त्याचें आवाहन कितों आवण ववसजमन 
वह कितों. पण तसें कितानंा आम्ही हें ववसरून चालणाि नाहीं कीं तो पिमात्मा ति अवनदेश्यवपु आहे, 
अरूप आहे. 
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६५७. णिष्िु 
 
ववश्वं ववेवेष्ट व्याप्नोवत इवत ववष्णुः । जो हें सवम व्यापून िावहला आहे तो ववष्णु. ववष ३ प आवण ववश  ६ 

प या दोन्ही धातंूपासून हा शब्द व्युत्पावदला जातो. ववष हें तत्काल सवम शिीिातं पसितें, व्याप्त होतें, म्हणून 
तें ववष म्हटलें  आहे. ववष्णु वह ववषवत व्यापक आहे, केवल तो संजीवनौषधवत सजंीवक आहे इतकें च. ववष 
मािक आहे. ति ववष्णु जीवक आहे. एखाद्याला सपमदंश झाला ति सपमववष वगेानें त्याच्या अंगातं पसितें. तें 
हृदयापयंत पोंचण्यापूवीं आवण त्यायोगें हृदय वनःस्पंद होण्यापूवीं जि दुसिें अवतवगेवान् संजीवन 
िक्तवावहनींत सूवचप्रववष्ट केलें  ति तें त्या ववषाला मारून त्या पुरुषाला वाचंवतें. म्हणून असलें  हें 
व्यावधववनाशन वह ववष्णु म्हणता ंयेईल. सषध हें िोगववषाहून अवधक वगेवान् आवण अवधक समथम असायला 
पावहजे. ववष्णु नाम हें तसें आहे. तें सवम िोगाचंें सषध आहे. कािण त्याच्या वगेाहून अवधक वगे आवण 
त्याच्या सामर्थयाहून अवधक सामर्थयम दुसऱ्या कशाचेंच सभंवत नाहीं. त्याच्या वगेाचें सामर्थयाचें वन व्याप्तीचें 
वणमन ईशोपवनषत असें किते : “तें एकलें  न हालेवच मनाहूवन वह वगेवान् । न पव ेइंवद्रयानंीं तो तेणें पूवींवच 
गावंठलीं ॥ उगें वच धावत्या गात्रा ंटाकी मागें बसूवन तें । त्याच्या बळेंवच प्राणाचें सािें चलन चाललें  ॥ तें चळे 
न चळे तेंवच तें समीप वन दूि तें । भरूवन सवम तें िाहे िाहे वषे्टूवन सवम तें ॥” इस्न्द्रयें प्राण आवण मत यानंा वक्रया 
किावी लागते, पण तें वचद् रूप ववष्णुतत्त्व अवक्रय आहे. काहंीं न किताचं तें सवमत्र वन सवम आहे. त्यामुळें 
त्याची बिोबिी दुसिें काहंीं वह करंू शकणें सभंवनीय नाहीं. त्यामुळें  म्हणतात “अकालमृत्युहिण ं
सवमव्यावधववनाशनम् । ववष्णुपादोदकं तीथं जठिे धाियाम्यहम् ॥” य यानें हें आत्मतत्त्वामृत घेतलें  त्याला देह 
वन देहानुगत आवध व्यावध उपावध कसे बाधंणाि? प्रकाशाला अधंाि वभववू ंशकत नाहीं. अमृत प्यालेला पुरुष 
जसा मिणाला भीत नाहीं तसा आत्मज्ञान झालेला पुरुष देहाच्या योगाला वा ववयोगाला भीत नाहीं. कािण 
तो सवम स्स्थतींत तुल्याथमदशी असतो. हें सवमत्र दशमनच वैष्णव धमम होय. 

 
६५८. िीर 

 
वीिपद सहस्रातं अनेकदा आलें  आहे. वशवाय वीि- हा पदातं वह तें आलें  आहे. धीि पदाची व्याख्या 

“ववकािहेतौ सवत वववक्रयन्ते येषा ंन चेतावंस त एव धीिाः” अशी केली जाते. अथात य याचं्या बदु्धींत ज्ञान 
प्रकावशत झालें  आहे आवण त्याचा प्रकाश इवंद्रयद्वािा आचिणातं फाकंत आहे, ते धीि होत. म्हणजे य यानंा 
कळतें आवण वळतें वह ते धीि होत. त्याप्रमाणें सगं्रामातं जो मनातूंन वनःशकं आवण जीवावि उदाि होऊन 
पिाक्रमाची पिाकािा किणािा अवनवती योद्धा तो वीि होय. म्हणजे य याच्या अतंिातं वनभमयता असून ती 
य याच्या व्यवहािातं प्रकषानें प्रकटते तो वीि होय. मृत्यु म्हणजे देहपात हा सवांत कवठण प्रसंग मानला 
आहे. त्याप्रसंगीं “वबरुदाचे दादुले हहवताती” मोठ्या मोठ्याचंी पाचंावि धािण बसते. त्या वेळीं वह य याची 
बुवद्ध वनष्कंप िाहते तो साके्रवटसासािखा पुरुष स्स्थतप्रज्ञ होय, धीि होय. ही धीिता समावध घेतानंा 
पिीवक्षली जाते. तशीच िणागंणातं वजवावि उदाि होऊन लढता ंलढता ंदेह ठेवतानंा जी पिीवक्षली जाते ती 
वीिता होय. हे दोघे वह, धीि वन वीि, सूयममंडल, भेदी म्हणून समान गौिववले आहेत : “द्वौ एव पुरुषौ लोके 
सूयममण्डल-भेवदनौ । पविव्राड् योगयुक्ति िणे चावभमुखो हतः ॥” ब्राह्मणानें धीि आवण क्षवत्रयानें वीि असणें 
हें पिम श्रेयस्कि होय आवण समान गौिवास्पद होय. याचें वास्तववक तात्पयम हें आहे कीं प्रत्येक आत्यस्न्तक 
त्याग हा समान गौिवास्पद आहे. वणाश्रमधमाचें हें िहस्य आहे. ब्राह्मण क्षवत्रय वैश्य आवण शूद्र हे 
आपआपलें  कतमव्य सवमस्वाचा त्याग करून पाि पाडतील ति ते सवम मोक्षाचे म्हणजे पिम श्रेयाचे समान 
अवधकािी होतील. स्वकतमव्य पाि पाडतानंा जो देह म्हणजे जीववत समपूमन मोकळा होतो त्याहून अवधक 
कोणी काहंीं करंू शकत नाहीं असे वैश्य स्त्री शदू्र वह ब्राह्मणक्षवत्रयाइंतकें च सूयम मंडळभेदी होत. ही 
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आत्यंवतक स्वधममवनिाच मोक्षदावयनी आहे. आवण म्हणूनच म्हटलें  आहे स्वधममे वनधनं श्रेयः पिधमो भयावहः 
।” 

 
६५९. अनतत 

 
नास्स्त अन्तः देशतः कालतः वस्तुति यस्य सः अनन्तः । य याला देशतः कालतः आवण वस्तुतः वह 

अन्त नाहीं तो अनन्त होय. हें ववश्व देश-कालद्रव्यात्मक वत्रववध आहे. आवण तें सान्त आहे. याहून सवमथा 
वभि तें अनन्त म्हणावयाचें. कल्पान्तीं पंचभतूात्मक द्रव्य आवण देश व काल सवम वनि  गुण ब्रह्माच्या ठाई ं
ववलीन होतात. त्यानंति वनरुपावध वनिाकाि अव्यक्त आवण वनि  गुण असें जें अहचत्य तत्त्व उितें म्हणजे शषे 
िाहतें तेंच अनन्त होय. त्याचा केव्हा ं वह अन्त होत नाहीं आवण त्याला अगुणत्वामुळें  कुठली वह सीमा, 
मयादा, अन्त वह संभवत नाहीं त्यामुळें  वह तें अनन्त होय. कोठला वह द्रव्याणु घेतला म्हणजे त्याच्या 
पाठीमागें देश आवण काल लागतात. अणु म्हटला म्हणजे त्याला आकाि आला अथात वतथें पूवमपविम 
दवक्षणोत्ति अधिोध्वम आवण अवान्ति वदशा आल्याच. त्याच बिोबि हा वववशष्ट अणु या क्षणीं आहे, यापूवीं तो 
नव्हता, यानंति तो नाहींसा होणाि, ही भाषा वह आलीच. म्हणजे काल तत्त्व वतथें दाखल झालें . पिंतु वजथें 
द्रव्याणुच नाहीं वतथें गुण, वक्रया, देश, काल काहंींच संभवत नाहीं आवण असें वनि  गुण तत्त्वच अनन्त पदवीस 
पात्र आहे. अन्यत सवम सान्त होय. या अनन्ताची सगुण मूर्णत उपासनेसाठीं कस्ल्पली ती वह “अनन्तिास्स्म 
नागानाम्” म्हणून अनन्त म्हटली गेली. याच्या आधािावि ववश्व आवण ववश्वात्मा पहुडला आहे, वविाजमान 
आहे. हें सत्य कववजन आपल्या आवडीप्रमाणें नाना प्रकािें वर्णणतात. “एकं सत ववप्रा बहुधा वदस्न्त” या 
वदेवचनातं हाच आशय प्रकट झाला आहे. हें अनन्त तत्त्व जड नसून चेतन आहे म्हणून त्याला ‘न अग’ नाग 
म्हटलें  आहे. हें स्वप्न जाग्रत सुषुप्त अवस्थाचंें वनत्य साक्षी आहे म्हणून वह ते नाग होय. नागाचे डोळे 
पक्ष्मिवहत अवनमेष असतात. नागाची चाहूल लागत नाहीं. हें तत्त्ववह तसेंच अववज्ञातगवत आहे. नाग 
आपल्या अपत्याला खाऊन टाकतो. तसें हें तत्त्व ववश्वाला वगळून टाकतें. इत्यावद भाव लक्षून अनन्ताला 
नाग कस्ल्पलें  आहे. या कववकल्पनेंत दशमन आहे. अनन्ताची कल्पना अनन्ताची बिोबिी करंू शकत नाहीं. 
म्हणून त्या कस्ल्पताला चतुि  दशी वदली. पचंदशी म्हणजे पौर्णणमा त्या अवचन्त्य अनन्ताची होय. या 
अनन्ताच्या नागफण्यातं आवण चतुि  दशी वतवथ कल्पनेंत दशमनाइतकें च काव्य वह भिलें  आहे. हकबहुना दशमन 
आहे म्हणूनच काव्य आहे. 

 
६६०. धनुंजय 

 
धनं जयवत इवत धनंजयः । जो धन हजकतो तो धनंजय म्हणावयाचा. हजकणें धातूवरून युद्ध वा द्यतू 

यातं धन हजकणािा असा अथम वनष्पि होतो. म्हणजे जो बलसामर्थयानें वा बवुद्धसामर्थयानें दुसऱ्याला दं्वद्वातं 
पिास्त करून त्याचें धन हजकतो तो धनंजय. जो धोपट मागानें मेहनत मजुिी करून, कलाकौशल्याचीं 
कामें करून, व्यापाि उदीम् करून वा कािखानदािी करून धनोपाजमन कितो तो काहंीं धनंजय नव्हे. तो 
वैश्य, तो शूद्र होय. तो धन उत्पि किणािा आहे, हजकणािा नव्हे. ब्राह्मण वह धनंजय नव्हे. तो वभक्षकु आहे. 
तो वनिीच्छ िाहून ववद्याध्यन आवण तप किीत िाहतो. उिला एक क्षवत्रय तोच धनंजय. तो धनाचें उत्पादन 
वह किीत नाहीं हकवा तें मागत वह नाहीं. आपल्या बाहुबलानें वा बवुद्धबलानें तें तो दुसऱ्या पासून हजकून 
घेतो. आवण हें गौिवास्पद मानलें  आहे. मेहनत मजुिी किणें हीन, भीक मागणें लाजीिवाणें, मग 
धनोपाजमनाचा एकच मागम उितो आवण तो म्हणजे अपहाि. चोि डाकू तो धनापहाि िात्रीं चोरून लपून 
कितात, क्षवत्रय वदवसा ं ढवळया िाजिोस एकमेकाशंीं भाडूंन कितात. य याच्या मनगटातं आवण मेंदूत 
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अवधक बळ असेल त्यानें दुसऱ्याला पिाभतू करून धनापहाि किावा. त्याचेंच नावं धनंजयत्व. महाभाित 
काळीं अजुमन हा एकवीि मानला जात होता. म्हणनू तो धनंजय. भाितीय युद्ध वह त्यानें च हजकलें . म्हणूनच 
तो “पाण्डवाना ंधनंजयः” म्हणून भगवद् ववभवूत गणला गेला. आता ंमहाभाित काळापेक्षा ंमानवसमाज प्रगत 
झाला आहे. आवण हें धनंजयत्व आता ंगौिवास्पद न िहता ंिौिवास्पद झालें  आहे. टोजो वहटलि यानंीं हा 
िौिव गाठंला. आता ं सवोदयाचा उदय झाला आहे. आवण ऐतखाऊ लोकानंा धनंजय म्हणनू गौिववलें  
जाणाि नाहीं. जो यथाशस्क्त काम किील आवण यज्ञशषे भक्षील तोच धनंजय. 

 
६६१. ब्रह्मण्य 

 
हा ७१ वा श्लोक संपूणमच ब्रह्मपि आहे, ब्रह्माचा पाढा आहे. वप्रय जनाचें नावं आलें  म्हणजे जसें 

त्याच्या  पे्रमाचें भितें येऊन पे्रमी त्याच्या ववषयीं अनावि बोलत सुटतो तसें इथें सहस्राला झालें  आहे. ब्रह्म हें 
त्याचें पिब्रह्म आहे. त्याचें दैवत आहे. याहून मोठें पिायण दुसिें नाहीं, याहून मोठें दुसिें दैवत नाहीं. 
म्हणूनच प्रास्तववक भागातं आलें  आहे– “पिमं यो महद् ब्रह्म पिमं यः पिायणम्” इत्यावद. या ब्रह्माच्या 
पे्रमापाईं वदे अक्षिशः घोष किीत आहेत, वशवसनकावदक मौन सेवीत आहेत, संत जय जय किीत आहेत 
आवण सािें ववश्व कळत नकळत आपल्या सवम वक्रयाकलापासह त्यातं प्रववष्ट होत आहे. सवांच्या सवम प्रवृवत्त 
आवण वनवृवत्त वह त्यातंच समाववष्ट होत आहेत. गीतेंत यथाथमच म्हटलें  आहे : 

 
यर्ा नदीनाुं बहिोऽम्बुिेगाः 
समुद्रमेिाणभमुखा द्रिन्तत । 
तर्ा तिामी नरलोकिीरा 
णिशन्तत िक्िाण्यणभणिज्िलन्तत ॥ 
 
या श्लोकातंील निलोक-वीिाः या पदा ऐवजीं मी म्हणेन ववश्वाची सगळी प्रवृवत्त. आवण ही प्रवृवत. 

सगळी असल्यामुळें  त्यातंच त्याची वनवृवत्त वह येऊन जाते. असें जें हें सवकंष ब्रह्म त्याचा जो वहतकता, 
उपासक तो ब्रह्मण्य होय. पिमात्मा हा पवहला ब्रह्मण्य आहे. कािण तो वचद् रूप आहे. वचत तत्त्वच जाणू ं
शकतें, केव्हा ंवह अवचत नाहीं. म्हणनू स्वतः ब्रह्मच ब्रह्मण्य म्हणजे ब्रह्मोपासक म्हटलें  आहे. तें जें अक्षि पि 
ब्रह्म त्याच्या उपासनेनें य यानंीं आपलें  संपूणम जीवन ब्रह्ममय करून टाकलें  आहे ते लोक वह गौिवानें आवण 
तात्पयानें ब्रह्म म्हटले जातात. अशा ब्रह्ममूर्णत ब्राह्मणाचें जे उपासक ते वह ब्रह्मण्य होत. भगवान् कृष्ण असे 
ब्रह्मण्य होते. वशवाजी महािाज ब्रह्मण्य होते. सवांनीं असें ब्रह्मण्य व्हावयाचें आहे. ब्रह्मावधगमाचा तो सोपा 
उपाय आहे. असे सगुणोपासक देवाला फाि आवडतात. पुत्राहून पौत्र अवधक वप्रय असतो त्या न्यायानें. 

 
६६२. ब्रह्मकृत् 

 
ब्रह्म किोवत इवत ब्रह्मकृत. जो ब्रह्म म्हणजे ब्रह्मस्तोत्र, वदेमन्त्र कितो तो ब्रह्मकृत म्हणावयाचा. जो 

ब्रह्माचें पिमत्व जाणतो तो ब्रह्माची स्तुवत किणाि नाहीं ति काय किील? तें त्याला अपविहायम आहे. पण 
वदेमंत्राचं्या ऋषींना ति द्रष्टे म्हटलें  जातें, कते नव्हे? बिोबिच आहे तें. कािण, कतृमत्व सगळें प्रकृतीचें आहे 
आवण ऋवष ति आत्मरूप झालेले. त्याचं्या ठाईं कतृमत्व कसें असणाि? म्हणून त्यानंा मंत्रकते न म्हणता ं
मंत्रद्रष्टे म्हटलें  जातें. वशवाय, कवव काव्य कितो त्यातं आपण य याची प्रशसंा कितो ती त्याची प्रवतभा वा 
दशमनच असतें, त्याची शब्दिचना नव्हे. शब्दाकाि ति त्याच्या त्या प्रवतभेनें वा दशमनानेंच धािण केलेला 
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असतो. म्हणून कवीला द्रष्टा म्हणण्यातं त्याचा खिा गौिव आहे, कता म्हणण्यातं नव्हे. कता म्हणण्यातं 
खिोखि त्याचा अवमान आहे. जेव्हा ंकवव कलाकाि गायक तन्मय होऊन काव्य कलाकृवत गायन कितो 
तेव्हा ं ते पिम सुंदि होतें. आवण हें आपण केलें  असें त्याला वाटत नाहीं तें आपल्या हातून झालें  असें तो 
म्हणतो. कसें झालें  हें त्याला कळतच नाहीं. ही जी अहंमुस्क्त, कतृमत्वमुस्क्त तेंच ब्रह्म आहे. तीच महान् 
कला आहे. आवण वतचा कता तो पिमात्मा आहे. सवांत मोठें काव्य सवांत मोठें वचत्र वा वशल्प, सवांत मोठें 
गायन म्हणजे हें ववश्व आहे. तें गुणानें आवण पविमाणानें वह सवांत मोठें म्हणून ब्रह्म होय आवण त्याचा कता 
तो ब्रह्मकृत. अक्षि ब्रह्म हें कािण होय. तें स्वयंभ ूआहे. त्याचा कता कोणी संभवत नाहीं. पिंतु शब्दब्रह्म वदे 
वा कायमब्रह्म हें ववश्व कृतच असूं शकतें. आवण त्याचा कतावह कोणी असलाच पावहजे. आवण तो 
सवमशस्क्तमान् आवण सवमज्ञच असला पावहजे, हें उघडच आहे. अथात तो कोणी सामान्य जीव संभवत नाहीं 
म्हणून तो पिमात्माच कता आहे या शब्द-ब्रह्माचा वन कायमब्रह्म ववश्वाचा. त्याचाच उल्लेख पढुील पद ब्रह्मा 
म्हणून कितें. 

 
६६३. ब्रह्मा 

 
ब्रह्मा म्हणजे ब्रह्मदेव. या समस्त सृष्टीचा शब्दसृष्टीचा वन भतूसृष्टीचा तोच कता होय. ‘ब्रह्मकृत 

ब्रह्मा’ हें वाक्य तो अथम व्यक्त किीत आहे. सृष्टींतील प्रत्येक पद सापेक्ष आहे. या सापेक्षतेला अनुसरून तें 
ब्रह्म सवमकािण म्हणून ब्रह्मा म्हटलें  गेलें . वस्तुतः तें कािण वह नाहीं. तें आहे केवल. त्याच्या बाबत कोणता 
वह शब्द आपल्या सापेक्षतेमुळें यथाथाक्षि होऊं शकत नाहीं, तोकडा पडतो. तथावप या कायमब्रह्माच्या अपेके्षनें 
त्याला सबंोधावयाचें म्हणजे त्याला कािण म्हटलें  पावहजे. आवण तो सवमकािणभावच इथें ब्रह्मा म्हणनू 
म्हटला आहे. म्हटलेंच आहे “ब्रह्मा देवाना ं प्रथमः संबभवू, ववश्वस्य कता भवुनस्य गोप्ता । स ब्रह्मववद्या ं
सवमववद्याप्रवतिा,ं अथमवाय य येिपुत्राय प्राह ॥” तो आवददेव ब्रह्मा झाला आवण त्यानें हे ववश्व वनर्णमलें  आवण 
त्याच्या मागमदशमनासाठीं त्याला वदे उपदेवशले आवण जीवनासाठीं यज्ञाची योजना केली. असें त्याचें कमम 
अन्यनू पविपूणम आहे. गीतेंत वह याचा उल्लखे आहे : 

 
(१) “सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट  वा पुिोवाच प्रजापवतः । अनेन प्रसववष्यध्वम् एष वो ऽस्स्त्वष्टकामधुक् ॥ 

(२) “ब्राह्मणास् तेन वदेाि यज्ञाि वववहताः पुिा ।” इथें ब्राह्मणाः म्हणजे ब्राह्मणावद चतुि  वणात्मक समस्त 
प्रजा असा आशय. त्याच प्रमाणें यज्ञ म्हणजे नुसतें हवन नव्हे ति यज्ञावद वणाश्रमधमम होय. ववश्वावभमानी 
ववश्वकता या नात्यानें पिमात्मा ब्रह्मा ति अकता या नात्यानें तोच ब्रह्म होय. “चातुि  वण्यं मया सृष्टं गुणकमम-
ववभागशः । तस्य कतािमवप मा ंववध्द्यकतािमव्ययम् ॥ या गीतेच्या श्लोकाचा हाच आशय आहे. 
 

६६४. ब्रह्म 
 
ब्रह्मा हें अवाचीन पद आहे. ति ब्रह्म हें प्राचीन पद आहे. अवभमानमलूक कतृमत्व भोक्तृत्व वजथें 

संभवत नाहीं तें वनि  गुण वनिाकाि पद प्राचीन म्हणजे मूळ होय. सगुण साकाि हे अवाचीन म्हणजे 
मागाहूनचें आहे, बुंधा शाखा पत्र पुष्प फल इत्यावद रूप आहे. पण य या प्रमाणें वजथें मूळ वतथेंच बाह्य शाखा 
पत्र पुष्प फलावद वृक्ष-ववस्तािं संभवतो आवण वजथें तो ववस्ताि आहे वतथें वृक्षमलू वह असलेंच पावहजे, 
त्याप्रमाणें सगुण वनगुमण हीं वनत्यसवंश्लष्ट आहेत, एकवटलीं आहेत. वजथें दाशमवनक तत्त्वववचाि कतमव्य 
असतो वतथें तें ब्रह्म म्हणजे अक्षि ब्रह्म समजावयाचें. वजथें व्यावहाविक धममववचाि म्हणजे लोकजीवनाचा 
ववचाि कतमव्य असतो वतथें ब्रह्म म्हणजे सगुण समजावयाचें. तोच ब्रह्मा, तोच ईश्वि. तो गुणकमम- ववभागशः 
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सवम जीवाचंें वनयंत्रण किीत असतो. त्यानें वदलेला आदेश म्हणजे वह ब्रह्म होय. त्यालाच वदे म्हणतात. 
त्यानें लावनू वदलेला आचाि वह ब्रह्म होय. त्यालाच (यज्ञावद वणाश्रम) धमम म्हणतात. अशा प्रकािें ब्रह्म पद 
हें अनेक अथांनीं येतें पण तें असा वववके करून घेतलें  असता ंपिस्पिववरुद्ध वा व्यावमश्र न िाहता ं ववववध 
पण अववरुद्ध व सुसंगत असेंच असल्याचें वदसून येईल. जीव देहसापेक्ष असल्यामुळें  त्याला सगुणाचा ववचाि 
टाळता ं येत नाहीं. आवण अस्न्तम तत्त्व वनगुमणच असूं शकतें म्हणून तें त्याला ववसिता ं येत नाहीं. यामुळें 
सगुण-वनगुमणाची जोडी ही सदैव सवमत्र असावयाचीच. इथें वह ती तशी आढळते ब्रह्मा ब्रह्म म्हणून. 

 
६६५. ब्रह्म-णििधथन 

 
अक्षि ब्रह्म जे्ञय आहे, शब्दब्रह्म अध्येतव्य आहे, यज्ञब्रह्म आचिणीय आहे, जगद् ब्रह्म सेव्य आहे. पण 

वववधमनीय ब्रह्म कोणतें? वववधमनीय ब्रह्म आहे तप. जसजसें तप किावें तसतसें ब्रह्म वाढतें. जसजसें सोनें 
तापवावें तसतसें हीण जळून खाक होतें आवण ववशुद्ध सोनें प्रकट होतें. हें वनखळ सोनें हस्तगत होणें 
म्हणजेच ब्रह्म वाढणें होय. वस्तुतः ब्रह्म वाढायची घटायची वस्तु नाहीं. तें कूटस्थ आहे. अथात त्याची वाढ 
म्हणजे साधकाच्या जीवनातं त्याच्याविील पटलाचंी आविणाचंी ववके्षपाचंी उत्तिोत्ति घट होय. सूयम हा 
सदैव समानच प्रकाशमान आहे. पिंतु जसजसा अंधाि कमी होतो तसतसा सूयम म्हणजे सूयमप्रकाश वाढला 
असें म्हणावयाचें. तप हें तसें अज्ञानपटलाचें वनवािण आहे. तें वाढवावें वततकें  थोडें आहे. म्हणून य याचंा 
पिमाथमवनिय झाला आहे ते ब्राह्मण सदैव तपः-स्वाध्याय-वनित िाहतात. तपानें ते दोष क्षीण किीत जातात 
आवण स्वाध्यायानें ध्येयाचें आकलन किीत जातात. गन्तव्य गाठंायचें म्हणजे आधीं गन्तव्याचा वनिय झाला 
पावहजे. स्वाध्यायानें तो होतो. पण गन्तव्य नुसतें अवगत झाल्यानेंच अवधगत होत नाहीं. त्यासाठीं अवभक्रम 
किावा लागतो. हा अवभक्रम म्हणजे गन्तव्यावभमुख प्रवासच तप होय. त्या स्वाध्यायपूवमक तपाच्या योगें ब्रह्म 
अवगत आवण अवधगत होतें. म्हणून वदेाध्ययानाला आवण तपियेला वमळून ब्रह्मचयम म्हटलें  जातें. या 
ब्रह्मचयाची वाढ म्हणजेच ब्रह्मवववधमन होय. ब्रह्मचयाचें उवद्दष्ट य या अथीं तें अक्षि ब्रह्मच आहे त्या अथीं त्या 
पिमात्म्याला ब्रह्म-वववधमन म्हणजे ब्रह्मचयाची वृवद्ध किणािा असें म्हटलें  आहे. “तपो ब्रह्म । तपसा ब्रह्म 
वववजज्ञासस्व ।” असें उपवनषद् वचन आहे. नैविक ब्रह्मचयाच्या तपानें उत्तिोत्ति ब्रह्माचा शोध घ्यावा. या 
वनिंति शोधाचा पे्रिक म्हणून तो पिमात्मा सहजच ब्रह्म-वववधमन म्हटला आहे. 

 
६६६. ब्रह्मणिद् 

 
ब्रह्म ववेत्त, ववन्दते वा इवत ब्रह्मववद् । जो ब्रह्म जाणतो वा वमळवतो तो ब्रह्मववद् म्हणावयाचा. ब्रह्माचें 

मुख्यतः तीन अथम होतील. (१) अक्षि ब्रह्म (२) वदे (३) तप. तपानें आत्मशुवद्ध करून आवण वदेानें म्हणजे 
जपानें आत्मबुवद्ध दृढ करून साधक अक्षि ब्रह्माला यथाकाळीं प्राप्त करून घेतो. इथें ववद् म्हणजे जाणणें 
आवण ववन्द् म्हणजे वमळवणें एक होऊन जातात. हीं दोन नाहींत. जसें खडी साखिेचा स्वाद जाणणें आवण 
चाखणें ह्या दोन वक्रया नाहींत त्याप्रमाणें. अतद्-व्यावृवत्त आवण तद् बुवद्ध दोहों वमळून ब्रह्मलस्ब्धः अतद्-
व्यावृवत्तपूवमक तन् वनिय किावयाचा असतो. तो तपानें वन जपानें होतो. लक्ष्य-वधे कितानंा धन्वी काय 
कितो? तो एकाग्र होतो. म्हणजे शनू्याग्रता व अनेकाग्रता वय यम कितो आवण लक्ष्यगत दृष्टीनें शिसधंान 
करून लक्ष्यवधे कितो. ह्याला अनुलक्षनू रूपकाच्या भाषेंत म्हटलें  आहे : ‘‘प्रणवो धनुः शिो ह्यात्मा ब्रह्म 
तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमते्तन वदे्धव्यं शिवत तन्मयो भवते ॥” ब्रह्मववद् हा अशा प्रकािें मोठा वनशाणबाज आहे. 
क्षवत्रयाच्या धनुि  ववदे्यहून ही ब्रह्मववद्या कमी पिाक्रमाची अपेक्षा किीत नाहीं. पिाक्रमाची पिाकािा आहे ही. 
धनुि  ववद्या-ववशािद वीि म्हटला ति हा ब्रह्मववद्याववशािद महावीि म्हटला जाईल. कािण ही अत्यन्त सूक्ष्म 
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वस्तु आहे. साध्य साधन आवण साधक वतन्ही अन्त्यन्त सूक्ष्म आवण अन्तिङ ग ववषय आहेत. वस्तु वजतकी 
स्थूल वततकी ती सोपी. उलट वजतकी ती सूक्ष्म वततकी ती कवठण. म्हणनू ब्रह्मववद् हा खिोखि पिमवीि 
होय. इथें येिा गबाळाचें काम नाहीं. जातीचा हवा. तेंच पढुील पद ब्राह्मण म्हणनू स्पष्ट किीत आहे. 

 
६६७. ब्राह्मि 

 
ब्रह्मण उपासकः ब्राह्मणः । ब्रह्माचा जो उपासक तो ब्राह्मण. ब्रह्म म्हणजे अक्षि ब्रह्म, वदे आवण तप 

या वतहींचा तो अनन्य पयुमपासक असतो. काकंीं तो त्याचा स्वभाव असतो. तो त्याचा जन्मवसद्ध अवधकाि 
असतो. त्याचा जीवनमंत्र असतो. “ब्राह्मणस्य वह देहो ऽयं क्षदु्रकामाय नेष्यते । कृच्छ्राय तपसे चेह 
पे्रत्यानन्तसुखाय च ॥” “नायं देहो देहभाजा ंनृलोके कष्टान् कामान् अहमते ववड् भजुा ंये । तपो वदव्यं पुत्रका 
येन सत्त्व ंशुध्येत यस्मात ब्रह्म-सौख्यं त्वनन्तम् ॥” वविेंतील कृमींना वह जे क्षवणक व दुःखपयमवसायी तुच्छ 
भोग वमळत असतात त्याचं्या प्राप्तीसाठीं माणसानें खटपट किणें हें माणुसकीला शोभणािें नाहीं. त्यानें 
वदव्य तप करून सत्त्वशुवद्ध कमवावी आवण तद् द्वािा अनन्त ब्रह्मसौख्य वमळवावें हेंच योग्य होय. हेंच 
शोवभवतं होय. असा उत्तुंग ध्येयवाद य यानें अंगीकाविला तो ब्राह्मण म्हणावयाचा. आपल्या ववषयीं हीन 
भावना करून आत्म्याची अवगणना किायची आवण मग आपल्याजोगा हीन आदशम पत्किायचा हा महान् 
अपिाध होय. हें अघोि महापातक होय. पृथग् जन हाच प्रमाद कितात आवण त्याची कटु फळें भोगीत 
िाहतात. त्याचं्यातील “स्वयंधीि पंवडतंमन्यमान” म्हणजे स्वतःच आपल्याला मोठे ववद्वान् आवण पवंडत 
म्हणवनू घेणािे पण वस्तुतः मूढ लोक उपदेशीत असतात, “उगाच हसह-गजमना किण्याचा प्रयत्न करंू 
नका. आपल्या बेताचा बें बें आवाज किा” “उगाच काळी चाि मध्यें गाण्याचा प्रयत्न करंू नका. आपली 
काळी दोन पट्टीच बिी” तात्पयम– 

 
णबकट िाट िणहिाट नसािी, धोपट मागा सोडुुं नको । 
सुंसारामचध ऐस आपुला उगािं भटकत णलरूुं  नको । 
 

असा त्याचंा उपदेश असतो. पण हा अवनतीचा मागम आहे. उितीचा मागम वगेळा. तो “उवत्तित जाग्रत प्राप्य 
विान् वनबोधत” अशी ललकािी देतो. तो माणसाला “तत त्व ं अवस” चा प्रत्यय आणून देतो. याहून 
माणसाला अवधक बलवान् किणािा ववचाि दुसिा नाहीं. आवण ब्राह्मण याच बळाचा उपासक असतो. तो 
याहून खालच्या पायिीवि िाहंू इच्छीत नाहीं. यासाठीं ब्राह्मणाला वकती वह कष्ट पडले तिी ते तो स्वचे्छेनें व 
मोठ्या आनंदानें झेलतो, पण हलकें  पत्किीत नाहीं. “मते्तभेन्द्र-वववभि-कुम्भ-कवल-ग्रासै क-बद्धस्पृहः । 
हक जीणं तृणमवत्त मानमहता ं अगे्रसिः केसिी ॥” ब्राह्मणाचा हा असा बाणा असतो आवण म्हणून ते या 
लोकातं अवतिलेलें  ब्रह्मच होत, पिमात्मस्वरूप होत. 

 
६६८. ब्रह्मी 

 
ब्रह्मैव स्व ंयस्य सः ब्रह्मी । ब्रह्मच य याचें धन होय तो ब्रह्मी म्हणावयाचा. इन् प्रत्यय स्वावमत्ववाचक 

आहे. त्यामुळें  ब्रह्म हें स्व म्हणजे धन झालें . कोणी धनाढ्य असतात, तसा ब्रह्मी हा ब्रह्माढ्य होय. ब्रह्म 
म्हणजे वदे आवण वदेाथम दोन्ही. त्या उभयववध धनानें सपंि झाला तो ब्रह्मी म्हणावयाचा. आधीं तो नुसता 
वदेाक्षिेंच घोकतो. मग त्याचंा सागंोपागं अथम वह समजून घेतो. अथम म्हणजे आधीं शब्दाथम आवण मग पदाथम 
वह. त्यासाठीं त्याला ब्रह्मचयम म्हणजे गुरुकुलवास किावा लागतो आवण पढुें आजीवन गुवाज्ञेंत िहावें 
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लागतें. असें तप म्हणजे भोगवजमन करून तो वदेाध्ययन किीत िाहतो तेव्हा ंत्याला ब्रह्मवचमस् प्राप्त होतें. 
ब्रह्मवचमस् म्हणजे वनिापूवमक आजीवन वनिंति साधना करून संपावदलेला जो शुद्ध उच्चाि, शुद्ध आचाि, 
शुद्ध ववचाि रूप ससं्काि, त्याच्या योगें आलेलें  व्यस्क्तमत्त्व वा अवधकाि होय. श्रीमंत जसा आपल्या वैभवानें 
वमिवतो तसा हा ब्रह्मवचमस्वी पुरुष आपल्या ब्रह्माच्या तेजानें तळपत असतो. हें ब्रह्मवचमसच ब्रह्मस्व होय. हें 
य याच्या कमाईचें आहे, मालकीचें आहे तो ब्रह्मी म्हणावयाचा. धनी जसा धनाला जपत असतो तसा ब्रह्मी हा 
आपल्या ब्रह्माला जपत असतो. धनी आपल्या धनाचा ऱ्हास होणाि नाहीं, त्याची वृवद्धच होत िाहील यासाठीं 
सतत झटत असतो तसा हा ब्रह्मी आपल्या ब्रह्माची म्हणजे तपाची काळजी घेत िाहतो. तो सतत त्याची वाढ 
किीत जातो. वदेी वद्ववदेी वत्रवदेी चतुि  वदेी होतो. दशगं्रथी होतो. शतगं्रथी होतो, सवमज्ञ होतो, ब्रह्मच होतो. 

 
६६९. ब्रह्मज्ञ 

 
ब्रह्मी हा मुख्यतः गं्रथी होय, ति ब्रह्मज्ञ हा गं्रथाथमज्ञ होय. ब्रह्मी म्हणजे शब्द ब्रह्मातं वनष्णात ति 

ब्रह्मज्ञ पि ब्रह्मातं वनष्णात समजावयाचा. “शाब्दे पिे च वनष्णात” तो आचायम म्हणावयाचा. अलीकडे आचायम 
शब्द फाि सवगं झाला आहे. आवण त्या आचायावि पुनः प्राचायम आहे! हा महान् शब्द-शक्तीचा अपमान 
आवण अपव्यय होय. एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सम्यक् प्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुक् भववत” असें महर्णष 
म्हणतात. म्हणून नेमकेपणा पावहजे. “वागथा वनयताः सवे वाङ मूला वाग् वववनःसृताः । ता ं तु यः स्तेनयेद् 
वाचं स सवमस्तेयकृत निः” जो शब्दाचंा गैिवापि कितो तो चोि होय. नव्हे महाचोि होय. शब्दशक्तीचें हें 
महत्त्व ओळखून शब्दाचंा नेमका आवण नेटका उपयोग किायला वशकणें पिमावश्यक होय. “सव ंकमावखलं 
पाथम ज्ञाने पविसमाप्यते” या न्यायानें वदेाध्ययन- कमाचें पयमवसान वह ज्ञानातंच व्हायला पावहजे. ब्रह्मी 
आवण ब्रह्मज्ञ ही जोडी हेंच सागंत आहे. तुम्ही ब्रह्मी म्हणजे वदेी चतुि  वदेी झाला,ं दशगं्रथी झाला ंआवण 
क्रम-जटा-घनान्त जिी पढला ं तिी जोंवि आत्मज्ञान झालें  नाहीं तोंवि तें कमम व्यथम म्हणजे वनष्फळच 
म्हणावें लागेल. याचा अथम तें. वदेाध्ययन योग्य वदशनेें व्हायला पावहजे. वदेानुवचन आवण यज्ञयागावद 
काम्य कमें आडवाट आहे, वेदान्त-ववचाि ही योग्य वदशा आहे. त्या वदशनेें तें झाल्यास सफल होऊन ब्रह्मी 
ब्रह्मज्ञ होतो. वस्तुतः आत्मज्ञानी हा न ब्रह्मी न ब्रह्मज्ञ होतो, तो ति ब्रह्मच होतो. ब्रह्मी म्हणजे ब्रह्माचीं 
वदेाचीं अक्षिें बाळगणािे आवण ब्रह्मज्ञ म्हणजे त्या वदेाचें तात्पयम जाणणािे. पण आत्मज्ञ पुरुष वदेाच्या 
अक्षिाचें ओझें बाळगत नाहीं वा त्याचा अथम इवतहास- भगूोलाच्या मावहतीप्रमाणें जाणत नाहीं. तो ति तें 
ब्रह्मच आपण आहों असें अनुभवता होतो आवण अनुभवता ंअनुभवता ंअनुभवत आहों हें वह ववसरून जातो. ही 
दशा ज्ञानदेव अशी वर्णणतात : 

 
“जाणोवनया ंनेणपण अंगीं बाणलें  । नेणोवनयां जाणपण सहज नेणवलें  वो माये । आत्मज्ञानाची गवत 

जाली वनवान्त । प्रबोधतत्त्व मी पावलें  वो माये ॥” 
 

६७०. ब्राह्मिणप्रय 
 
ब्राह्मण-वप्रय हा समास तत्परुुष आवण बहुव्रीवह दोन्ही घेता ंयेईल. ब्रह्म म्हणजे वदेस्वरूप पिमात्मा 

ब्राह्मणानंा वप्रय आहे म्हणनू तो ब्राह्मण-वप्रय होय. उलट ब्राह्मण म्हणजे ब्रह्माचे उपासक ब्रह्माला, 
पिमात्म्याला, वप्रय झाल्यास नवल काय? म्हणून वह तो ब्राह्मण-वप्रय म्हणावयाचा. इथें मुख्यतः बहुव्रीवह 
घ्यावयाचा. गीतेंत १२ व्या अध्यायातं सगुणोपासक व वनगुमणोपासक भक्ताचं्या मागांची तुलना करून शवेटीं 
उभय भक्ताचंीं 
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“अदे्वष्टा सिथभूतानाुं मैिः करुि एि िं । 
णनर  ममो णनरहुंकारः समदुःखसुखः क्षमी ।” 
 

इत्यावद लक्षणें वदलीं आहेत आवण आठव्या श्लोकातं उपसंहाि कितानंा म्हटलें  आहें कीं हे असे भक्त 
भगवतंाला अत्यंत वप्रय आहेत. ‘भक्तास् ते ऽतीव मे वप्रयाः’ ब्राह्मण-वप्रय पद वह तोच आशय व्यक्त किीत 
आहे. ब्रह्माचे म्हणजे वदेाचे तसेच अक्षि ब्रह्माचे जे उपासक ब्राह्मण ते पिमात्म्याला वप्रय होत. वदेाचेंच 
अध्ययन, वदेाचेंच अध्यापन, वदेोक्तच बोलणें, वदेोक्त च चालणें वदेानुसािच जातकमम, वदेानुसािच 
मृतकमम, असे जे केवळ वदेमय झाले, ब्रह्ममय झाले, त्या ब्राह्मणाहूंन श्रेि ति िाहोच पण तत तुल्य वह कोणी 
नाहीं असें भगवतं म्हणतात– 

 
न ब्राह्मिैस् तुलये भूतमतयत् 
पश्याणम णिप्राः णकमतः परुं नु? 
 
त्यामुळें ब्राह्मण भगवतंाला अत्यंत वप्रय होत. उलट ब्रह्माहून पि या ववश्वातं दुसिें काहंींच नाहीं 

असा ब्राह्मणाचंा वनिय आहे. म्हणून ब्राह्मण केवल ब्रह्मपिायण होऊन िाहतात. अशा प्रकािें बहुव्रीवह व 
तत्पुरुष दोन्ही अथानीं तो पिमात्मा ब्राह्मणवप्रय आहे. अक्षि ब्रह्म वनि  गुण आहे. शब्द ब्रह्म सगुण आहे. पण 
भौम ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण साकाि आहे. त्याच्या मुखानेंच आम्हालंा वदे आवण वदेाथम कळावयाचा. म्हणनू 
त्याहून श्रेि या ववश्वातं खिोखि दुसिें काहंीं नाहीं. म्हणनू मी चवंडदासाच्या शब्दातं म्हणेन : “शुनो िे मानुष 
भाई । सबाि उपिे मानुष सत्य । ताहाि उपिे नाई” ब्राह्मण हा मनुष्याचा आदशम आहे. एवढ्याच साठीं 
बुद्धदेवानें आपल्या धममपदातं शवेटचा वगम ब्राह्मणवगम केला आहे. 

 
६७१. महाक्रम 

 
मागील ७१ व्या श्लोकातं ब्रह्माचा पाढा होता. या ७२ व्या श्लोकातं यज्ञाचा पाढा आहे. पुढील 

श्लोकातं स्तुवत-स्तोत्राचा पाढा आला आहे. आधीं देवता-दशमन मग वतचें यजन आवण शवेटीं 
स्तुवतस्तोत्राच्या गजिातं पूजाववधीची समास्प्त. या तीन श्लोकातंील हा असा क्रम आहे. भाितीय आयांचें 
प्राचीन आवण अवाचीन जीवन गंगौघवत एका उदे्दशानें, एका पे्रिणेनें अखंड वाहत आहे. ओघ इकडे वतकडे 
वा कमी अवधक भलें  होवो, पण त्यातं कुठला वह फिक पडलेला नाहीं. वैवदक कालीं वरुणेन्द्ररुद्र देवता 
होत्या, त्याचें यज्ञयाग होत, त्याचंीं सूक्तें गाइलीं जात. आज आम्ही िामकृष्णावदक देवतानंा भजतों, त्यानंा 
धूप दीप दाखववतों आवण त्याचंीं भजनें व धून गातों. यजन-पूजनातं कालौघाबिोबि काहंीं अंति येणें 
स्वाभाववक आहे, पण वनि मळ भस्क्तभाव तोच आहे. देवता तेव्हा ंवह अनेक होत्या आज वह आहेत, पण ‘एकं 
सत’ चीच उपासना होत होती वन होत आहे. 

 
वदेाचीं पदें मोजलेलीं आहेत आवण त्याचंा क्रम वह वनवित झाला आहे. सवंहतेंत तो बद्ध आहे. हा 

क्रम चाि दोन वदे-पदाचंा नाहीं, सहस्राववध पदाचंा आहे. म्हणून तो वदेात्मा महाक्रम होय. त्याच प्रमाणें 
यज्ञातंील वक्रयाचंा वह क्रम वनवित आहे. तो वह साधा नाहीं. गंुतागंुतीचा आहे. त्यामुळें  वह तो यज्ञात्मा 
महाक्रम म्हणावयाचा. सृष्टीचा क्रम घेतला तिी तो वह लहान सहान म्हणता ंयावयाचा नाहीं. तै्रगुण्य वन 
पंचीकिण काहंीं साधी व स्वल्प प्रवक्रया नव्हे. ती वह गंुतागंुतीची व सुदीघम आहे. वनि  गुण ब्रह्मापासून साकाि 
साहंकाि पाचंभौवतक सृवष्ट आवण पित त्या साकाि साहंकािाचा वनि  गुण वनिाकािातं ववलय हा क्रम साधा 
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सोपा वन लहान सहान कसा म्हणता ं येईल? म्हणून तो ववश्वात्मा महाक्रम म्हणावयाचा. क्रम म्हणजे 
अनुक्रम, तसा क्रम म्हणजे पदके्षप वह अथम आहे. पदके्षप या अथीं पिमात्मा वत्रववक्रम आहे. त्यानें तीन 
पदके्षपातं वतन्ही लोक व्यापून टाकले आहेत. त्यामुळें  तो महाक्रम म्हणावयाचा 

 
६७२. महाकमा 

 
कमाची महत्ता त्याच्या पविमाणावरून वन पविणामावरून मापली जाईल. दोन्ही दृष्टींनीं पिमात्म्याचें 

कमम महान् ठितें. पविमाणाच्या दृष्टीनें सवाियममय या अनन्त ववश्वाहून मोठें दुसिें काय आहे? आवण हें 
सृवष्टकमम कोण अनीश करंू शकेल? गीतेनें म्हटलें  वह आहे– “भतूभावोद् भवकिो ववसगमः कममसंवज्ञतः” हा 
ववसग,ं ही महान् ववसवृष्ट पिमात्म्यानें केली आहे. म्हणनू तो पिमात्मा महाकमा म्हणावयाचा. महाकमा 
म्हणजे च ववश्वकमा, पिमात्म्यानें ही सवृष्ट कशासाठीं वनर्णमली आहे? या सृवष्टकमाचें फवलत काय? सवम 
जीवानंा, आब्रह्मस्तम्बपयंत सवमजीवानंा, आपआपल्या कमानुसाि आवण ज्ञानानुसाि भोग आवण मोक्ष 
वमळावा हें फवलत आहे. मंुगीला कणभि आवण हत्तीला मणभि खाद्य तो पुिववतो. जीव आपलें  जीवन जगत 
असतानंा उत्तिोत्ति त्याचंी भोगवासना चढत आवण वाढत जाते आवण तदनुसाि योवन पालटत जाते. शवेटीं 
ते ज्ञान-क्षम मनुष्य योनीला प्राप्त होऊन पिम पुरुषाथमरूप मोक्षलाभ करून घेतात. मोक्षाहून मोठा दुसिा 
नाहीं. अशा प्रकािें कमाचें साफल्य ज्ञानातं होतें हें तें महाफल होय. हें महाफल य या कमाचें ते किणािा तो 
महाकमा म्हणावयाचा. अशा प्रकािें उभयववध दृष्टीनें पिमात्मा महाकमा होय. पण जो त्याचें अनुकिण 
किील तो वह महाकमा होईल. पिमात्मा हें सवम महाकमम कितो पण त्यातं त्याला स्वतःला काहंीं अवाप्तव्य 
असत नाहीं. तो सूयमवत वनि  हेतुक िागदे्वष न किता ंसहज म्हणजे प्रकृवतवनयत आवण म्हणून जन्मतः प्राप्त 
कमम कितो आवण आजीवन किीतच िाहतो. तसें जो किील तो वह महाकमा म्हटला जाईल. कािण त्याचें तें 
कमम महाफल होय. अशा कमालाच यज्ञ असें म्हटलें  आहे. हा यज्ञ लहानापासून मोठ्यापयंत सवम करंू 
शकतात. वणाश्रमधमाचें हें िहस्य आहे. स्वधममवनिाच मोक्ष-दावयनी आहे. 

 
६७३. महातेजा 

 
महत तेजः यस्य सः महातेजाः । महान् आहे तेज य याचें तो महातेजा म्हणावयाचा. 

“महाक्रमो...महा हववः” हा संपूणम श्लोक यज्ञाचा पाढा असो अगि नसो पिंतु तो महा चा पाढा खास. प्रत्येक 
पद महत पूवमक आलें  आहे. या महत ची व्याख्या काय? कशाला महत म्हणावयाचें? जें पविणामानें आवण 
पविमाणानें मोठें तें मोठें म्हणावयाचें. ही व्याख्या बुवद्धगम्य आहे. पिंतु सवांत सोपी आवण अचूक व्याख्या ही 
की जें जें ईश्विाचें, पिमात्म्याचें तें तें सवम मोठें होय. कािण, पिमात्म्याहून मोठें दुसिें काहंीं नाहींच. आवण 
त्यामुळें  त्याशीं संबदं्ध तें सवम मोठें होय. जगातं सवांत अमंगल म्हणजे स्मशान. वतथून जाऊन आल्यावि 
संचैल स्नान करून शुद्ध व्हावें लागतें. पण वतथलीच िाख वशव आपल्या अंगाला फासतो आवण मग तीच 
िाख न िाहता ं ववभवूत बनते. तें पिम वैभव होतें. “भवअंग भवूत मसान की सुवमित सुहाववन पावनी” ती 
ववभवूत कुबेि वशिोधाथम कितो. आपली सगळी दौलत त्या िाखेवरून तो ओवाळून टाकतो. ही महत ता हें 
गौिव त्या तुच्छ िाखेला कुठून आलें? वशवाच्या स्पशानें. तुच्छ वन वनरुपद्रवी कोळसा अस्ग्न संस्पशानें अंगाि 
बनतो, देवता बनतो. साधी ताबं्याची ताि ववदु्यत-संस्पशानें ताि िहात नाहीं. ती ववदु्यतच होते, तद्वत 
कोणता वह तुच्छावततुच्छ आचाि उच्चाि ववचाि ईश्विी संस्पशानें महान् होतो. त्याचें पाि रूपच पालटून 
जातें. देवासमोि लावलेलें  नीिाजंन, त्याचें तेज वकती? पण तें आम्ही घेतों आवण धािण कितो, आत्मसात 
कितो. कािण तें महान् आहे. अथात ईश्विी आहे. ईश्विाप्रीत्यथम केलेला िावाचा यज्ञ महातेजा होय. त्या 
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महायज्ञाइतकें च देवासमोि पेटववलेलें  िंकाचें नीिाजन वह महान् आहे, महातेज आहे. कािण, ईश्वि महान् 
आहे आवण सवम प्रकाशक आहे. आवण सूयम चंद्र अस्ग्न इत्यावद महान् तजें तवदद्ध तत्प्रतीक असल्यामुळें  तो 
महातेजा म्हटला आहे. सवम प्रकाशकत्व चेतनाचें आहे म्हणून तो वचद्घन पिमात्मा महातेजा म्हणावयाचा. 

 
६७४. महोरग 

 
उिसा गच्छवत इवत उिगः । महािं असौ उिगि इवत महोिगः । जो पोटावि सिपटतो तो उिग 

म्हणावयाचा. जो मोठा सपम तो महोिग म्हणावयाचा. “सपाणा ंअस्स्म वासुवकः” म्हणून वासुवक हा महोिाग 
भगवद् ववभवूत वर्णणला आहे. तो भगवद् ववभवूत का ंमानला गेला? अमृतमंथनाच्या वळेीं तो दोि बनून त्यानें 
अमृत वमळववण्यातं साहाय्य केलें  म्हणनू. पण हें अमृत कोणतें? आवण तें कसें वमळवायचें? देवानंीं वमळववलें  
आवण ते अमि झाले. पण त्याचा आम्हालंा लाभ काय? आम्हीवह तें वमळवावें आवण अमि व्हावें हाच त्या 
आख्यावयकेचा बोध. “अप्रमादो ऽमृतपदं प्रमादस्तु मृतेः पदम्” असें भगवान् बुद्धानें म्हटलें  आहे. जो गावफल 
िावहला तो मेला, अमृतास मुकला. जो सदैव डोळयातं तेल घालून जागला तो जगला. अमृत झाला. सपम 
कधीं झोपत नाहीं, डोळे वमटत नाहीं. तो अष्टौप्रहि जागत असतो. तो अिण्यातं एकान्तवास कितो. तो 
प्राणायाम कितो. तो मौन सेवन कितो. तो सदाशुवच असतो. असा योगयुक्त असल्यामुळें  तो अमृतभाक् 
झाला आहे. आवण अशा त्याच्या योगस्वरूपतेमुळें  संयममूर्णतत्वामुळें  शकंिानें त्याला सवांगीं भषूण म्हणनू 
धािण केलें  आहे. अथात य याच्या ठाईं वजतका अवधक सयंम वततका तो महोिग म्हणावयाचा. पिमात्मा हा 
ति साक्षात सयंम आहे. म्हणनू तो महोिग म्हटला आहे. 

 
मत्स्य कच्छ विाह नािहसह वामन ही जी जीवोत्क्रावंत तींत सपम आवण गरुड याचंी वह गणवत 

व्हायला पावहजे. ती कच्छपाच्या सोबतच व्हायला पावहजे. सपम हा कच्छपाप्रमाणें जलचि व स्थलचि दोन्ही 
आहे. गरुड नभििाचंा वशिोमवण आहे “वैनतेयि पवक्षणाम्” म्हणून भगवद् ववभवूत मान्य आहे. 
जीवोत्क्रातंींतील उिगाचंें स्थान महोिगपद सूवचत किीत आहे. मलू वह लहानपणीं उिगच असतें. मानवी 
ववकासातं वह उिगत्वाला असें स्थान आहे. सवम जीवाशंीं असें हें आपलें  नातें आहे. िागंतें मूल माती चाटतें तें 
विाहत्व होय. गभमस्थ असतानंा तें मत्स्य कच्छ असतें. तीक्ष्ण नखदन्तायुधत्व म्हणजे निहसहत्व होय. त्याचें 
जावळ म्हणजे केसवित्व होय. पुढें त्याचें बटुत्व म्हणजे वामनत्व होय. पढुें तो नि बनतो आवण मग नािायण. 
असे हे मनुष्याचे दशावताि होत. 

 
६७५. महाक्रतु 

 
महान् क्रतुः यस्य सः महाक्रतुः । अथवा महािं असौ क्रतुि महाक्रतुः । य याचा क्रतु मोठा तो महाक्रतु 

म्हणावयाचा. अथवा मोठा क्रतु तो महाक्रतु म्हणावयाचा. एक समास बहुव्रीवह ति दुसिा कममधािय होय. 
दोन्ही प्रकािें पिमात्मा हा महाक्रतु होय. पण क्रतु म्हणजे काय? क्रतु म्हणजे यज्ञ हा सवम सामान्य अथम 
झाला. पण यज्ञातं आवण क्रतंूत काय अन्ति कोणतावह यज्ञ व्हायचा झाला म्हणजे आधीं त्याचा संकल्प 
व्हावा लागतो. सकंल्पावशवाय यज्ञ होऊं शकत नाहीं. म्हणून यज्ञ हा क्रतु म्हटला गेला अथात सवम यज्ञाचंा 
यज्ञ वा मूल यज्ञ म्हणजे क्रतु होय. पण सकंल्प व क्रतु यातं काय अंति? संकल्प वक्रयास्न्वत होईलच असें 
नाहीं, क्रतु हा सदैव वक्रयेंत पविणत होतो. तो केव्हावंह मनातंच वजित नाहीं ति वक्रयारूपानें अवश्य 
प्रकटतो, साकाि होतो. तो वाझंोटा ववचाि नाहीं, ति अमोघ ववचाि होय. पिमात्म्याच्या मनातं आलें , सृवष्ट 
व्हावी आवण ही ववश्वसृवष्ट झाली. ही सवाियममय अनन्तपाि सृवष्ट त्या पिमात्म्याच्या क्रतूचें फवलत आहे. 
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म्हणून तो पिमात्मा महाक्रतु म्हटला आहे. हा झाला बहुव्रीवह ववचाि. कममधािय ववचािानें प्रत्येक व्यस्क्त 
प्रत्येक जीव म्हणजे एक क्रतु आहे. क्रतूमुळें  तो जन्माला आला आहे. क्रतूमुळें  तो जगत आहे. क्रतूसाठींच 
तो देहान्ति किणाि आहे. या त्याच्या क्रतुमयतेमुळें  जीव हा क्रतु म्हटला आहे. जीवाचे क्रतु हे अल्प 
असतात, पिंतु पिमात्म्याचा क्रतु लहान म्हणता ंयावयाचा नाहीं. कािण, त्याचें फवलत हें ववश्व महान् आहे. 
त्यातं सवम चिाचिाचें क्रतु समाववष्ट आहेत. पिंतु कोणा एकाच्या मोठ्यातंील मोठ्या जीवाच्या वह क्रतंूत 
पिमात्म्याचा क्रतु सामावणाि नाहीं. म्हणून तो महाक्रतु होय. सकलक्रतु होय. जीव शकलक्रतु होय. 

 
६७६. महायज्िा 

 
यय वा म्हणजे यजनशील. महायय वा म्हणजे पिम यजनशील. “नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः 

कुरुसत्तम” अयज्ञ पुरुषाला हा लोक देखील लाभत नाहीं ति मग पिलोक कुठला, असें गीता बजावते 
आहे. म्हणजे प्रत्येकाला यज्ञ कतमव्य आहे आवण त्यावाचंून त्याचें इहपिजीवन चालंू शकत नाहीं. या यज्ञाची 
केन्द्रीय कल्पना काय? केन्द्रीय कल्पना ही कीं माझा लाभ काय असें मनातं न आणता ंदुसऱ्यासाठीं त्याग 
किावयाचा. थोडक्यातं म्हणजे आपल्यासाठीं नव्हे ति दुसऱ्यासाठीं जगावयाचें. जो असा यज्ञ कितो तो 
सुटतो, जो यज्ञहीन जगतो तो बाधंला जातो :. “यज्ञाथात कममणोऽन्यत्र लोकोऽयं कममबन्धनः” 
यज्ञजीवनाच्या ववरुद्ध देहभावना खालीं खालीं खेचीत असते. ती उत्तिोत्ति क्षीण किीत किीत पाि नाहींशी 
करून टाकणें म्हणजे यज्ञमय होणें होय. देहधािी जीव वकतीवह वनःस्वाथम झाला, वकतीवह पिाथैकजीववत 
झाला तिी देह आहे तोंवि काहंीं ना काहंीं स्वाथम त्याला वचकटून आहे असेंच म्हणावें लागेल. आवण म्हणनू 
तो अल्पयय वाच म्हटला जाईल, पिंतु पिमात्मा हा देहबुद्धीसकट देहमुक्त असल्यामुळें  तोच एक केवल 
यज्ञमय जीवन जगणािा होय आवण म्हणून त्याहून मोठा यय वा दुसिा नाहीं. वदेशास्रें वववधवनषेधमय आहेत. 
“अमुक कि, अमुक करंू नको” असें तीं सागंतात. त्याचं्या ह्या वववधवनषेधाचें सूत्र यज्ञवृवत्त आहे. जें यज्ञाला 
साधक तें कि, जें यज्ञाला बाधक तें करंू नको, हा इत्यथम. वनिहंकाि आवण देहमुक्त ज्ञानी पुरुषाला 
कतमव्यप्रास्प्त होत नाहीं. ती साहंकाि आवण देहवतं अज्ञानी पुरुषालाच होते. त्यानें आपला स्वभावप्राप्त धमम 
म्हणजेच स्वधमम फलवनिपेक्षवृत्तीनें आचिावा. तत्पविणामीं वजज्ञासा उत्पि होऊन आत्मज्ञानाच्या योगें 
यथाकाळीं तो देहबवुद्ध आहण देह दोहोंतून वह मुक्त होतो. असा मुक्त पुरुषच महायय वा म्हणावयाचा. 
पिमात्मा हा सहजच तसा आहे. आम्हालंा प्रयत्नपूवमक तसें व्हायचें आहे. जीवन ÷ अहंभाव = यज्ञ असें हें 
समीकिण यातूंन वनष्पि होतें. 

 
६७७. महायज्ञ 

 
महायज्ञ हें पद इति महापदपूवमक आलेल्या पदापं्रमाणें बहुव्रीवह वा कममधािय आहे. “महान् यज्ञो 

यस्य सः महायज्ञः । अथवा महािं असौ यज्ञि महायज्ञः” असा त्याचा अनुक्रमें ववग्रह होतो. दोन्ही िीतींनीं 
महायज्ञ पद लावता ंयेतें, आशयातं काहंीं फिक पडत नाहीं. ववश्वजीवनरूप यज्ञ य याचा चालला आहे तो 
पिमात्मा उघडच महायज्ञ होय. सवांचे यज्ञ त्याच्या महायज्ञाचे अंशभतू च होत, म्हणून पिमात्माच एक 
महायज्ञ म्हणावयाचा. कोणतें वह शकल तें केवढें वह मोठें असलें  तिी सकलाची वा समग्राची बिोबिी करंूच 
शकत नाहीं. त्याहून तें अल्पच म्हटलें  जाईल. म्हणनू समग्रच एक महान् होय. आवण तेंच बृहत वा ब्रह्म 
म्हटलें  आहे. 
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जो नैवमवत्तक यज्ञ तो िाजसूय वाजपेय अश्वमेध इत्यावद अल्प म्हणावयाचा. पिंतु जो वनत्याचा यज्ञ 
तो महायज्ञ म्हणावयाचा. हव्य कव्य काकबवल वैश्वदेव अवतवथपूजन हे पंच महायज्ञ म्हटले आहेत. कािण 
ते वनत्यच किावयाचे आहेत. आवण समग्रतेचें सावमदेवशकता हें जसें एक अंग आहे तसें सावमकावलकता वह 
दूसिें अंग आहे. म्हणून वनत्ययज्ञ वा जीवनरूप यज्ञ हा महायज्ञ होय. आवण तो समग्रतेमुळें  पिमात्मस्वरूपच 
होय. अशा प्रकािें देशतः आवण कालतः तो पिमात्मा महायज्ञ म्हटला आहे. सवम यज्ञाचंें फवलत कल्मषक्षपण 
आहे. आवण तें होतें वनःशषे, आत्मज्ञानानें. म्हणनू जो आत्मज्ञानी वनिहंकाि पिाथैकजीववत पुरुष तोच 
महायज्ञ म्हणावयाचा. अशा पुरुषाचें समग्र जीवन यज्ञमय म्हटलें  आहे. “तस्य एव ंववदुषः यज्ञस्य, आत्मा 
यजमानः, श्रद्धा पत्नी, शिीिं इध्मं, उिो ववेदः, सवमवदेसं वै एतत सतं्र, यत मिणं तद् अवभथृः.” त्याचें 
जीवन तो यज्ञ, मिण ती यज्ञाची सागंता.ं अशा यज्ञमय जीवनाचें उदाहिण दवधवच ऋषी होते, महात्मा गाधंी 
होते. 

 
६७८. महाहणि 

 
महत हववः यस्य सः महाहववः । अथवा महत च अदः हववि महाहववः । “मोठा हवव य याचा तो 

महाहवव, अथवा, मोठा हवव तो महाहवव म्हणावयाचा. हवव म्हणजे आय य, होमद्रव्य. यज्ञातं जी आय याची 
आहुवत वदली जाते ती पविमाणानें मोठी अशी वकतीशी असणाि? सम्राटाचा वह यज्ञ असला तिी तो समािम्भ 
समाप्त होणािच. म्हणजे त्यातंील आय य पविवमतच म्हणावयाचें. पिंतु य या यज्ञाला आिंभ नाहीं आवण 
अन्तवह नाहीं तो यज्ञ महान् होय आवण त्यातंील होमद्रव्य वह तसेंच महत वा अपविवमत होय. पिमात्म्याचा 
हा सृवष्टरूप यज्ञ तसाच आहे. तो केव्हा ंआिब्ध झाला आवण केव्हा ंसमाप्त व्हावयाचा हें कोणाला वह सागंता ं
येत नाहीं. तो आपला अनाद्यनन्त चालूच आहे. आवण त्यातं होवमलें  जाणािें द्रव्य म्हणजे हा व्यक्ताकाि वह 
अपविवमत आहे. गंगा सागिातं वमळतच वमळत आहे. तसा हा व्यक्ताकाि अव्यक्तातं सािखा होवमला जात 
आहे. त्यातं खंड नाहीं. अव्यक्तमूर्णत पिमात्म्याचें हें सृवष्टरूप यजन चाललें  आहे. हा सगळा व्यक्ताकाि त्या 
अव्यक्ताक्षि पिमात्म्याच्या प्रचंड वचदग्नींत होवमला जात आहे आवण अव्यक्तसात होत आहे. याच यज्ञीय 
अग्नीला उदे्दशून तो ऋग् वदेाचा ऋवष म्हणतो आहे : “अस्ग्नं ईळे पुिो वहतम् । यज्ञस्य देव ंऋस्त्वजम् । होतािं 
ित्नधातमम् ॥ स नः वपतेव सूनव े। अग्ने सूपायनो भव । सचस्वा नः सुअस्तये ॥” शवेटीं हा अस्ग्नच आपला 
सखा साथी मागमदशमक आहे हें ओळखून तो त्याला पिोपिीनें आळवीत आहे. सदैव आमच्या जवळ िहा 
म्हणून त्याला ववनवीत आहे. त्याला घिीं दािीं श्मशानीं साभंाळीत व कवटाळीत आहे. 

 
६७९. स्तव्य 

 
य या वचत सूयाच्या अंशापासून ही चिाचि सृवष्ट उत्पि झाली आहे, य याच्या पे्रिणेनें ती जगत आहे 

आवण य यातंच शवेटीं ती ववलीन व्हायची आहे त्या पिमात्म्याहून अवधक स्तुत्य दुसिें काय असूं शकेल? 
म्हणून तो पिमात्मा स्तव्य म्हटला आहे. सवम जलौघाचंें पिायण जसा समुद्र तसा स्तुवतमात्राचा ववषय एक 
तो पिमात्मा आहे. तुम्हालंा या जगातं जें जें प्रशसंनीय आढळतें तें तें सािें त्या आत्मशक्तीपासून उत्पि 
झालेलें , त्या आत्मशक्तीच्याच पे्रिणेनें वटकून असलेलें  आहे. अशा स्स्थतींत तुम्हीं एखाद्या वीिाचंी 
ववद्वानाची कलावतंाची श्रीमतंाची वा सेवकाची जी स्तुवत किता ंती सगळी त्या पिमात्मशक्तीचीच होय. या 
सगळया व्यक्ताकािाच्या मागें उभ्या असलेल्या त्या अव्यक्त सूत्रधािाची होय. क्रातंदशी कवव त्याला 
आपल्या वदव्य दृष्टीनें पाहत असतात. सामान्य जीव त्याला पहात नाहींत. ते आपल्या आईबापानंा जन्मदाते 
समजतात, गुरंुना ज्ञानादाते मानतात, धन्याला अिदाते म्हणतात. पिंतु या सवम स्तुतीचें भाजन खिोखि 
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तो अव्यक्तमूर्णतच असतो. आईबाप, गुरु, स्वामी इत्यावद जे हे सािे देव म्हणजे पूय य वहतकते त्यानंा केलेला 
नमस्काि त्या पिमात्म्यालाच पोंचतो. 

 
आकाशात् पणततुं तोयुं यर्ा गच्छणत सागरम्  । 
सिथदेि-नमस्कारः केशिुं प्रणत गच्छणत ॥ 
 
पिंतु हें िहस्य जे ओळखीत नाहींत. अथात जे स्थूल आई-बापानंा वगैिेच आपण नमस्काि किीत 

आहों असें समजतात “तत्त्वनेातश  च्यवस्न्त ते” ते तत्वज्ञानापासून च्युत होतात. त्यानंा तें महत फळ वमळत 
नाहीं. वदेातं नाना देवताचं्या रूपानें ह्या पिमात्म्याचीच पिोपिीनें स्तुवत केली आहे. पवहल्याच मंत्रातं त्याला 
ईड् य म्हटलें  आहे. ईड् य म्हणजेच स्तव्य. 

 
६८०. स्तिणप्रय 

 
पिमात्मा हा स्तव्य म्हणजे स्तवाहम आहे इतकें च नव्हे ति तो स्तववप्रय वह आहे. त्याला आपली 

स्तुवत आवडते. पिंतु महद् गुणातं ति आत्मस्तुवत वन पिवनन्दा अमान्य आहेत. होय, खिें आहे. पण वतथें 
आत्मपिभाव म्हणजे देहभाव होय, अनात्मभाव होय. जो आत्मरूप झाला तो पिक्या देहाची, अनात्म्याची 
स्तुवत कशी किील? त्याच प्रमाणें य याला सवमत्र अभेद झाला, तो देहभेदानें पिकेपणाचा आिोप कुणावि 
किणाि आवण स्वतःचीच वनन्दा कशी किणाि? त्यामुळें  तो “तुल्य-वनन्दास्तुवति  मौनी” असतो. तो 
आत्मवनि पुरुष असत म्हणजे नसल्या देहाची स्तुवत करंू शकत नाहीं आवण त्याची वनन्दा किणें वह साप 
म्हणून दोिीला बडवण्यासािखें व्यथम समजतो, मूखमपणाचें समजतो. आवण म्हणून तो मौन सेवन करून 
िाहतो, आत्मवचन्तनातं मग्न असतो. जें असत आहे, जें बोलून चालून मुळीं नाहींच, त्या नसल्याची 
स्तुवतवनन्दा म्हणजे नसती उठाठेव होय. ती कोणीवह शहाणा माणूस करंू शकणाि नाहीं. पण जें सत आहे, 
तें सदैव अवनन्द्य होय. त्याचा वनषेध होऊं शकत नाहीं. त्याचें गुणगौिवच होणाि. आवण पिमात्मा हीच एक 
सद् वस्तु असल्यामुळें  तोच एक स्तव्य आहे आवण सताला सत्यच स्वभावतः वप्रय असणाि म्हणून तो 
स्तववप्रय म्हटला आहे. पण हा स्तव असा आहे कीं तो स्तुवत केली तिी होतो वन वनन्दा केली तिी होतो. 
गुलाब सुंदि आहे, गुलाब काटेंिी आहे. ही दोन वाक्यें स्तुवतपि वनन्दापि आहेत. पण दोन्ही गुलाबाचें 
अस्स्तत्वच, त्याची सत्ताच, प्रकट कितात. आवण हीच ती त्याची सत्ख्यावत स्तव होय. आवण ती त्या 
सद् रूप पिमात्म्याला वप्रय आहे. 

 
एखाद्यानें घिातूंन ओ देणें आवण मी घिीं नाहीं हो असें म्हणून ओ देणें दोहोंचा अथम एकच. 

त्याप्रमाणें. 
 

६८१. स्तोि 
 
जो स्तवाहम आहे, जो स्तववप्रय आहे तो पिमात्मा स्तोत्र वह म्हटला आहे. कािण, तोच स्तोत्राचा 

ववषय झालेला आहे. स्तोत्र म्हणजे ववधान, वाक्य. कोणतें वह ववधान कोणाला तिी उदे्दशूनच होऊं शकतें. 
उदे्दश्यच जि नसेल ति वाक्यप्रयोग होऊं शकणाि नाहीं. म्हणून “प्राधान्येन व्यपदेशा भवस्न्त” या न्यायानें 
उदे्दश्यच वाक्य म्हणावयाचें. तेंच वाक्याचें उत्तमागं होय. सवम ववधानाचंें उदे्दश्य सद् वस्तुच संभवतें, असद् 
वस्तु नव्हे. म्हणून तो सन्मरू्णत पिमात्माच वाक्यात्मक स्तोत्र होय. याच अवभप्रायानें ज्ञानदेव म्हणतात : 
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ॐ नमो जी आद्या । िेद-प्रणतपाद्या । 
जय स्िसुंिेद्या । आत्मरूपा ॥ 
 
हे आत्मदेवा, तुझें प्रवतपादन किण्यासाठीं वदे झाले आहेत. तंू प्रवतपाद्य नसतास ति वदे-वाणी 

प्रवृत्तच झाली नसती. तंू आद्य आहेस. इति सािें तुझें अनुगत आहे, त्वदुत्थ आहे. सवम वाणीचा ववषय तंू 
आहेस. पिमात्म्याचें हें आद्यत्व आवण वाग् ववषयत्व, नव्हे वाग् ववषयीभतूत्व प्रकट किण्यासाठीं वदेमंत्राच्या 
प्रत्येक उच्चािापूवीं ॐकािाचा घोष केला जातो. तो ॐ कािच पिमात्मा आहे. तोच आद्य वदे आहे. तोच 
प्रणव म्हणजे उत्तम स्तोत्र आहे. हा ॐकाि, हा आद्य वदे, हा प्रणव शखंातूंन प्रकटला आहे. कािण तो 
अव्यक्त ध्ववन आहे. तो अवणम घोष आहे. म्हणून सवम वणमगणापूवीं त्याचा उच्चाि केला जातो. त्या गणपतीला 
नमस्काि केला जातो ॐ नमः म्हणून. हाच ओनामा होय. समस्त वणात्मक स्तोत्र शवेटीं त्यातंच समाप्त 
व्हायचें. म्हणून शवेटीं वह त्याचाच घोष होतो ॐ नमः म्हणून. सहस्राच्या वह शवेटीं तसा तो झाला आहे. 
असा तो पिमात्मा सवमवणमप्रवतपाद्य अक्षि-स्वरूप ॐकाि म्हणून स्तोत्र म्हटला आहे. स्तूयते अनेन इवत 
स्तोत्रम् । 

 
६८२. स्तुणत 

 
स्तोत्र स्तुवत आवण स्तोता हीं तीन पदें इथें क्रमानें आलीं आहेत. या त्रयीच्या आिंभीं स्तव्य आवण 

स्तववप्रय ही जोडी वह आली आहे. या पदपंचकानें असें सुचववलें  आहे कीं तो पिमात्मा स्तवन-वक्रयेला 
आवश्यक सवमच अंगें आहे. प्रथम तो स्तुवतपात्र आहे. इतकें च नव्हे ति ती स्तुवत त्याला आवडते असें म्हटलें  
आहे. वकत्येक थोि पुरुषानंा आपली स्तुवत आवडत नाहीं. कािण ते स्तोत्याच्या मताप्रमाणें आपल्याला 
स्तुवतयोग्य समजत नाहींत. म्हणजे स्तुवतपात्राहून, त्या पिमात्म्याहून, आपल्याला वगेळे समजतात. आवण 
त्या अथानें खिोखिच ते स्तव्य नव्हत. पिंतु स्वतः पिमात्म्याला असा अनात्मावभमान नसल्यामुळें  तो स्तव्य 
ति आहेच पण स्तववप्रय वह आहे. त्याला स्तुतीचा स्वीकाि कितानंा संकोचाचें काहंीं कािण वदसत नाहीं. 
अशा स्तव्यस्तववप्रयत्वानंति म्हणजे स्तुवतवक्रयेला योग्य अवधिान लाभल्यानंति स्तुवतवक्रयेचीं आवश्यक 
अंगें (१) य या साधनानें स्तुवत व्हायची ती शब्दिचना म्हणजे स्तोत्र (२) तें स्तोत्र समर्णपण्याची वक्रया आवण 
(३) ती स्तुवतवक्रया किणािा स्तोता याचंी आवश्यकता असते. ती सवम आवश्यकता तो पिमात्मा पुिववणािा 
आहे. कािण तो स्वयपूंणम आहे, सवमतंत्रस्वतंत्र आहे. “स्तव्यः स्तववप्रयः स्तोतं्र स्तुवतः स्तोता” या 
पदपंचकानें हा सवम आशय प्रकट केला आहे. 

 
ॐ काि हें एकाक्षि ब्रह्म म्हणजे स्तोत्र होय. त्याचा ववस्ताि म्हणजे सवम वदे आवण सगळें वाङ मय 

म्हणावयाचें. त्या समस्त वैवदक लौवकक वाङ मयानें तो स्तव्य वन स्तववप्रय पिमात्माच स्तववला जात आहे. 
ही स्तुवत म्हणजे स्तवनवक्रया वाग् रूपानें सतत होत आहे कावळयाच्या कोकलण्यापंासून तों 
कववकोवकलाच्या कूजनापयंत. सवम वाणी त्या पिमात्म्याचीच स्तुवत किीत असतात. सवम वक्रया कतृमरूपच 
होत. स्तुवत ही एक वक्रयाच आहे. त्यामुळें  सवमकता जो पिमात्मा तद् रूपच ती होय. म्हणून तो पिमात्मा 
स्तुवत म्हटला आहे. 
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६८३. स्तोता 
 
“स्वतन्त्रः कता” म्हणजे वाक्यातं जीं अनेक पदें येतात त्यातं जें पद स्वतंत्र असतें तें कता होय. 

वक्रयापद त्या कत्याच्या अनुिोधानें आवण इति पदें त्या वक्रयापदाच्या अनुिोधानें बदलत असतात. पण जें 
स्वतः इति कोणाच्या तंत्रानें बदलत नाहीं तें स्वतंत्र पद कता म्हटलें  जातें. व्याकिणातंल्या प्रमाणें 
व्यवहािातं वह जो स्वतंत्र परुुष असतो तो कता म्हटला जातो. कुटंुबातं पुरुष कता असतो, तदधीन स्त्री 
असते आवण इति मंडळी त्याचं्या कलानें िहात असतात, जगद् व्यवहािातं वह असें पाहता ंएक तो चेतन 
पिमात्माच कता होय. प्रकृवत आवण जीव तदधीन आहेत. कतृमत्व सगळें  त्या चेतन पिम पुरुषाचें म्हटलें  
म्हणजे वस्तुसते्तचें ज्ञान, त्या वस्तूच्या गुणगौिवाचें भान आवण गौिवबोधजवनत त्या वस्तंूववषयीं स्तवन-
प्रवृवत्त त्याचीच म्हटली पावहजे हें उघड आहे. पिमात्माच हा अशा प्रकािें स्तोता होय. दुसिा कोण बिें 
अनात्मा जड मूढ स्तोता बनंू शकेल? स्तोतृत्वाला वस्तूपलस्ब्ध, वस्तुगुणगौिव-बोध, गौिव-बोधजवनत 
स्तवनप्रवृवत्त आवण स्तवनक्षम वाक् पाटव हवें. तें सगळें त्या पिमात्म्याच्या ठाईं आहे. त्यानेंच आत्मज्ञान 
करून देणािें वदेोपवनषदावद आिण्यक वाङ मय वनर्णमलें  आहे. त्यातूंनच उपवनषदें ब्रह्मसूत्रें आवण गीता ही 
प्रस्थानत्रयी वनघाली. या आिण्यक वाङ मयातूंन भाव आवण शब्द घेऊन अनुभवी संत आवण आचायम यानंीं 
जी संस्कृत प्राकृत प्रासावदक स्तोत्र-िचना केली आहे तीच सिस्वती होय. वतचें दशमन प्रयागातं होत नाहीं. 
कवलयुगातं गुप्त झालेली सिस्वती ती हीच होय. त्या पिमात्मस्वरूप स्तोत्याच्याच कृपेनें ह्या आध्यास्त्मक 
सिस्वतीचें दशमन होतें. 

 
६८४. रिणप्रय 

 
िणवप्रयता हें दूषण कीं भषूण? वस्तुतः तें दूषणच म्हटलें  पावहजे. शास्न्त हीच मानवाची वचि 

अवभलाषा असू ंशकते. आवण अन्तीं सवम वैिवविोध ववझनू शास्न्तच व्हायची आहे. प्रपंचाच्या पूवीं शास्न्तच 
होती आवण शवेटीं वह शास्न्तच व्हायची आहे. अथात शास्न्त ही प्रकृवत असून वैिवविोध ही ववकृवत आहे. मग 
तो पिमात्मा िणवप्रय का ंम्हटला जावा? वस्तुतः तो वमर्थयाआिोप आहे. सूयम का कुठें अंधािाशीं लढायला 
जातो? का सत्य असत्याला आह वान देऊन त्याशीं दं्वद्व कितें? प्रकाशाचा अधंकािाशीं स्वभावतःच वविोध 
आहे. सत्याचा असत्याशीं स्वभावतः वविोध आहे. आवण सत्याच्या ह्या असत्याशीं असलेल्या स्वभाववसद्ध 
वविोधालाच पिमात्म्याचें िणवप्रयत्व म्हणावयाचें. इतिाचंा वविोध नैवमवत्तक व तात्कावलक असतो. पण हा 
सत्याचा असत्याशीं वनत्य आहे, वनिंति आहे. यालाच उदे्दशून तुकािाम म्हणतो : “िातं्रवदवस आम्हा ंयुद्धाचा 
प्रसंग । अंति  बाह्य जग आवण मन” पिमात्मा एकमेवा- वद्वतीय असल्यामुळें  तो वनि  दं्वद्व आहे. त्याला झगडा 
नाहीं. वजथें वद्वतीय म्हणजे आत्मवभि दुसिा उपस्स्थत होतो वतथें दं्वद्व आलें , झगडा आला. आवण हें जग 
म्हणजे ति दं्वद्वाचंा नुसता बाजािच आहे. त्यातं प्रत्येकाचें दुसऱ्याशीं भाडंण चाललें  आहे. दुसऱ्याशीं भाडंण 
ति समजण्यासािखें आहे, पण आपलेंच आपल्याशीं भाडंण होत असतें. वजभेला मसालेदाि वतखट पदाथम 
हवते, ति पोटाला ते नकोत. इस्न्द्रया इंवद्रयातं असा झगडा चालला आहे. या सगळया इस्न्द्रयाचंा पुनः 
मनाशीं झगडा, शवेटीं मनासकट देहाचा आत्म्याशीं झगडा. याचाच उल्लेख तुकािाम कितो. असें हें 
जीवनाचें िणागंण आहे. आवण त्यातं मुमुक्षु वीि लढत असतो आवण पिमात्म-कृपेनें ववजयी वह होत असतो. 
पिमात्म्याला हें िण आवडतें म्हणून तो िणवप्रय म्हटला आहे. 
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६८५. पूिथ 
 
पूणमता गौिवास्पद आहे. न्यनूता लघुत्वसूचक आहे. पिमात्म्याच्या ठाई ं पूणमता आहे. त्याच्यातं 

कसलीच उणीव नाहीं. म्हणनू तो पूणम होय. जसें गोडीचेंच नाव गूळ, तसें पूणमतेचेंच नावं पिमात्मा आहे, 
म्हणून त्याला पूणम म्हणावयाचें. जगातं आपण पाहतों कीं एक वस्तु आज पूणम आहे, ति उद्या ंती न्यून होते. 
आज पौर्णणमा आहे ति उद्या ं कला कमी होत अमावास्येला नाहींशी होऊन पित वाढंू लागते. म्हणजे 
जगातंील पूर्णणमा वा पूणमता ही खिी पूणमता नव्हे. ती क्षयग्रस्त आहे. “क्षयान्ता वनचयाः सवे, पतनान्ताः 
समुछ्रयाः । संयोगा ववप्रयोगान्ता मिणान्तं च जीववतम् ॥ हाच या व्यक्त ववश्वाचा कायदा आहे, स्वभावधमम 
आहे. हकबहुना चयापचय हेंच या जगाचें स्वरूप आहे. अथात इथें पूणमता म्हणजे केवलस्वरूप पूणमता 
तुम्हालंा पहायला वमळायची नाहीं. ती त्या वनि  गुण वनिाकाि अव्यक्ताच्या ठाईचं वनवहत आहे. वतथें 
चयापचय नाहीं, अखंडैकरूपता आहे, कूटस्थता आहे. म्हणून तें पूणम होय. त्यातं वाढ होऊं शकत नाहीं 
हकवा त्यातूंन घट वह किता ंयेत नाहीं. ईशोपवनषदाच्या शास्न्तमंत्रातं ह्या पूणाचें पूणम वणमन आलें  आहे. “तें 
पूणम आहे, हें पूणम आहे. पूणापासून पूणम वनष्पि होतें. पूणांतून पूणम काढून घेतलें  तिी पूणमच शषे िाहतें.” असें 
हें पूणम जो जाणतो तो कुठल्या वह ववपत्तीनें खचत नाहीं आवण केवढ्यावह संपत्तीनें फुगत नाहीं. दोन्ही 
समानच वमर्थया असल्याची, विवि वदसणािें आभावसक असल्याची खूणगाठं त्यानें बाधंलेली असते. वस्तुतः 
जें आहे तें पविपूणम आहे या ववषयीं तो सुप्रतीत असतो. त्यामुळें  त्याला शास्न्त शास्न्त आवण शास्न्तच असते. 
कुठला वह क्षोभ असत नाहीं. उद्या ं िाय य वमळणाि म्हणनू तो हिखून जाऊन वटऱ्या बडवीत नाहीं हकवा 
िाय याऐवजीं वनवास नवशबीं आला म्हणून कपाळ वपटीत नाहीं. कुठल्या वह हावनलाभाचा त्याच्यावि 
काहंींवह पविणाम होत नाहीं. तो सदैव आत्मकाम आवण आप्तकाम असतो. पूणमकाम असतो. पूणोपाससनेचें 
हें फळ आहे. 

 
६८६. पूरणयता 

 
“पूणमः पूिवयता” ही जोडी एकच भाव ववशद किते. पूिवयता हा पूणम पदाचाच ववस्ताि आहे. 

पूिवयता हें पद पविपूणमता सूवचत किीत आहे. जी आपल्या ठाईं कोंडून पडली आहे ती कसली पूणमता? जी 
भिभरून ओसंडून वाहते आहे ती अवतविक्तताच खिी पूणमता म्हणावयाची. तो समुद्र पूणम आहे, पण झिा हा 
पविपूणम होय. कािण तो पूिवयता आहे. य या गंगाप्रवाहाने (गंगा-) सागि बनववला तो गंगेचा झिा पूणमति 
होय. तो समुद्रवत केवल आदाता नाहीं, ति दाता आहे. झऱ्याला सतत देणेंच ठाऊक. झऱ्याच्या पूणमतेचा, 
त्याच्या दातृत्वाचा त्याच्या महोदाितेचा उद् घोष त्याचें पाणी वपऊन तृप्त होणािे जीवजन, तृणवन आवण 
पवक्षगण कंठिवानें सतत किीत आहेत. त्याच्या दातृत्वानें सि-सिोवि आवण सागिोपसागि भिलेले आपण 
पाहतोंच आहों. असा जो केवळ पूणम नव्हे ति पूणमवयता आहे तोच खिा पूणम वा पविपूणम म्हणावयाचा. य याला 
कुणापासून कशाची अपेक्षा नाहीं. तो पूणम होय आवण असा वनिपेक्ष असून जो ववश्वाला सवमतोपिी पविपूवित 
किीतच चालला आहे, त्यातं कुठें खंड म्हणून नाहीं, तो पूिवयता म्हणावयाचा. बदविकाश्रमातं निनािायण 
ऋवष तपिया किीत बसले आहेत. त्याचंा तपोभगं किण्यासाठीं इन्द्रानें कामदेव वसंत आवण देववस्रया 
इत्यादींचें सैन्य पाठववलें  होतें. पण ते ऋवष पूणमकाम होते. त्यानंा कशाचीच ददात नव्हती. उलट त्यानंींच 
य या विवस्रयाचंें अवमष देव दाखवीत होते. त्याचं्याहून अवतशय सुंदि अशा अप्सिा त्यानंा दाखववल्या. 
त्याचं्या रूपानें व गंधानें देव हतप्रभ झाले. तेव्हा ं नािायणानेंच त्यानंा त्या अप् सिापंकैीं एक देवलोकास 
घेऊन जाण्यासाठीं सागंून अनुगृहीत केलें . हें त्या पिमात्म्याचें पूिवयतृत्व होय. पिमात्मा स्वतः वनिपेक्ष 
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असल्यामुळें  पूणमकाम आहे आवण सवम पुरुषाथाचा दाता असल्यामुळें  पूिवयता म्हटला आहे. पूिवयता म्हणजे 
सवमकामपूिवयता. 

 
६८७. पुण्य 

 
पुण्य म्हणजे पावन, पववत्र, सहस्राच्या प्रास्ताववक भागातं “पववत्राणा ं पववतं्र यो मंगलाना ं च 

मंगलम्” म्हणून त्याचें गौिव आलेंच आहे. तो पिमात्मा सवम शुवद्धकािक तत्त्वातं, म्हणजे पुण्यातं, पिम श्रेि 
आहे. तो पिम पववत्र आहे. शुवद्ध म्हणजे मलापनयन. शिीिाचा मल दूि किायला मृद् जल अस्ग्न इत्यावद 
उतिोत्ति पावन तत्त्वें आहेत. त्याचं्यायोगें आपण गात्र-शुवद्ध तशीच वस्त्रपात्रावद-शुवद्ध किीत असतों. पिंतु 
अन्तःशुवद्ध त्याचं्या योगें होत नाहीं. मनाचा मल धुवायला त्याचंा उपयोग होत नाहीं. तो मनाचा मल म्हणजे 
मनोववकाि होत. काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सि आवण तज्जवनत आसुि दुःशील याचं्या योगें सगळें जग 
जळत आहे. यातूंन, या संसाितापातूंन, या भतूद्रोहाच्या वणव्यातूंन वाचंवनू शास्न्त देणािें जें आत्मज्ञान तेंच 
पुण्य होय. आवण पिमात्मा हा ज्ञानस्वरूप असल्यामुळें  तो सहजच पुण्य म्हटला आहे. सवम प्रमाद, अपिाध, 
पातकें  स्वरूपाच्या अज्ञानामुळेंच होत असतात. म्हणून तें अज्ञान महापाप होय, महामल होय. आवण तें पाप 
दूि किणािें आत्मज्ञान पिम पववत्र होय, पिम पुण्य होय. त्या आत्मज्ञानाचा प्रसाि घिोघि व्हावा अशी 
तळमळ संतानंा लागनू िावहली आहे याचें वह कािण हेंच होय. सामावजक सुखशान्तीचा आधाि िाजाची 
बाह य दण्डनीवत नसून ऋषींचें आंतविक आत्मज्ञान आहे, तन्मूलक धममनीवत आहे, सदाचाि आवण 
सद् व्यवहाि आहे. हें वैवदक दशमन आहे. भाितीय समाजशास्र या आधािाविच िचलेलें  आहे. भाितीय 
वशक्षणशास्र वह याच बुवनयादीवि उभें आहे. पिंतु आधुवनक काळातं पािात्त्याचं्या आक्रमणामुळें  या 
सगळयाचा ववसि पडला आहे. आवण भाितीय नेतृत्व भ्रान्त झालें  आहे. देहासस्क्त आवण देहपिायणता हें 
त्याचें फवलत आहे. हीच आसुि संस्कृवत. 

 
६८८. पुण्यकीर्तत 

 
पुण्यकीर्णत म्हणजे पुण्यश्लोक. य याची कीर्णत म्हणजे नामस्मिण पावन आहे तो पुण्यकीर्णत होय, 

पुण्यश्लोक होय. “पुण्यश्लोको नलो िाजा पुण्यश्लोको युवधवििः । पुण्यश्लोका च वैदेही, पुण्यश्लोको 
जनादमनः ॥” असें पुण्यश्लोक पुरुषाचंें स्मिण आपण किीत असतो हे पुरुष पुण्यश्लोक कशानें झाले? 
त्याचं्या धममवनिेमुळें, धमममय जीवनामुळें. वनिा तत्त्वदशमनरूप असते. धमम आचािस्वरूप असतो. य याला 
गन्तव्याचाच पत्ता नाहीं त्याला मागाचा शोध कसा लागणाि? आवण मागम माहीत नसतानंा तो मागमक्रमण 
कसें करंू शकेल? त्यासाठीं तपस्या, साधना कशी किणाि? य याचंा पिमाथमवनिय झाला आहे आवण 
त्यासाठींच य यानंीं आपलें  समग्र जीवन समर्णपलें  आहे तेच पुरुष पुण्यश्लोकपदवीस पात्र होत. प्राचीन 
काळींच असे पुरुष होऊन गेले असें नाहीं. आधुवनक काळातं वह असे पुरुष झाले वन आहेत. िामकृष्ण 
अिहवद गाधंी स्वाइटझि ववनोबा हे असेच पुण्य पुरुष होत. हचचीचें नावं घेतल्याबिोबि जसें तोंडास पाणी 
सुटतें, तसें ह्याचंीं नावंें घेतल्याबिोबि पुण्य जीवनाचा िस वनमाण होतो, मनुष्य पणु्यजीवनाकडे वळतो. 
म्हणून हे पणु्यश्लोक होत. पण ह्या महापुरुषानंा हें स्वच्छ तत्त्वदशमन आवण त्याच्या प्राप्तीसाठीं लागणािी 
अनन्यता कोण देतो? कोणाच्या नामस्मिणानें त्यांना हें बळ वमळतें? हें बळ तो आदशममूर्णत अन्ति  यामी 
पिमात्माच देत असतो. म्हणनू तोच एक खिा पणु्यकीर्णत म्हणावयाचा. त्याच्या अंशमात्रानें हे सािे महापुरुष 
पुण्यश्लोक म्हटले जातात. 

 



 

अनुक्रमणिका 

६८९. अनामय 
 
न आमयः अस्स्मन् इवत अनामयः । य याच्या ठाईं कसला वह आमय म्हणजे िोग संभवत नाहीं तो 

वनि  गुण वनिाकाि वनरुपद्रव पिमात्मा अनामय म्हणावयाचा. जन्म मृत्यु जिा व्यावध दुःख दोष ही उपद्रव-
मावलका ही अनथम-पिंपिा देहानुषंगी आहे, देहाबिोबि ती येते. पण देहातूंन सुटका झाली ति तीच काय 
पण वतची छाया वह उिणाि नाहीं. म्हणून आमचा आदशम हा देहवनिपेक्ष आहे. आम्ही देही असलों तिी 
आमचा आदशम देहबद्ध नाहीं. या “निदेहाचेवन साधनें । सवच्चदानन्दपदवी घेणें” हें आमचें उवद्दष्ट आहे. 
देहातीत आिोग्य देहातं गंुतून कसें साधणाि? देहासस्क्त ति त्या आिोग्याचा उघड उघड वविोध आहे. 
म्हणून त्या पिम आिोग्याचा उपाय पिम वैिाग्य आहे. हें पिम वैिाग्य आत्मज्ञानानेंच लाभतें. आधीं अंधकाि 
मावळतो आवण मग उषःकाल होतो असें म्हणता ं येणाि नाहीं. कायम-कािणाचंी अशी गल्लत किता ंकामा 
नये. आत्मज्ञान कािण आहे, वैिाग्य त्याचें कायम आहे. कािणाधीन कायम असतें, कायाधीन कािण नव्हे. 
तेव्हा ं आत्मज्ञानाचा उदय झाला म्हणजे देहासक्तीचा अंधकाि नाहींसा होतो. ही ब्राह्मी स्स्थवत होय. 
आसस्क्त मावळून देह वह गळाला कीं आत्मज्ञानाचा सूयोदय झाला म्हणनू समजावें. हेंच ब्रह्मवनवाण. आवण 
हेंच अनामय पद म्हणावयाचें. “न वह सशिीिस्य सतः वप्रयावप्रययोि  अपहवति  अस्स्त” जोंवि शिीि आहे 
तोंवि उपद्रव, काहंीं अनुकूल काहंीं प्रवतकूल वदेना, होतच िाहणाि. साम्याचा अनुभव, तो अमृतानुभव, 
अज्ञान आवण अज्ञानजवनत देह या दोहोंतून पविमुक्त परुुषालाच सभंवतो. अनामय पद देहमुस्क्त आवण 
अमृतपद तदुत्ति आत्मानुभव सूवचत किणािें आहे. “पदं गच्छन्त्यनामयम्” “अमृतत्वाय कल्पते” इत्यावद 
गीतेच्या वचनातं तीं आलीं आहेत. 

 
६९०. मनोजि 

 
मनसः जव इव जवः यस्य सः मनोजवः । य याचा जव म्हणजे झेप मनासािखी आहे तो मनोजव 

म्हणावयाचा. वगे हें तारुण्याचें लक्षण आहे. आमचा बलवतंाचा आदशम म्हणजे मारुवत. त्याचें वणमन मनोजव 
मारुततुल्यवगे असें आलें  आहे. म्हातािा हा वृत्तीनें नाउमेद आवण शिीिानें गवलतगात्र असतो. त्याच्या 
मनातं ना स्फूर्णत, ना शिीिातं त्राण! पण तरुण कसा असतो : “आवशिो द्रवढिो बवलिः” त्याच्या मनातं 
अपाि स्फूर्णत आवण शिीिातं ववजेसािखी चपळाई असते. त्याच्या देहामनातं नुसता संचाि असतो. पिमात्मा 
हा ति वचि तरुण आहे. त्याच्या ठाई ंजिा वह वनिाशा वनरुत्साह नाहीं कीं आळस वढलेपणा नाहीं. ‘आंग 
मनापढेु घे दौडा’ अशी तडफ त्याच्या वठकाणीं आहे. त्याच्या मनातं येण्याचा वन तोंडातून शब्द बाहेि 
पडण्याचा अवकाश कीं ती गोष्ट अमलांत आलीच म्हणनू समजा. तो भःू म्हणाला आवण हा भिू  लोक झाला. 
पिमात्मा हा असा सत्यसकंल्प असल्यामुळें  तो मनोजव म्हटला आहे. आमचें मन कुठें वह वनवमषाधांत जातें. 
याहून अवधक वगेाची कल्पना आम्हालंा किता ंयेत नाहीं. शब्दाचा वगे, प्रकाशाचा वगे एकापेक्षा ंएक विचढ 
आहे. पण वगेातं मनाची बिोबिी किणािी वस्तु दुसिी नाहीं. म्हणून मनाची उपमा वदली. वस्तुतः ती उपमा 
अगदींच तोकडी आहे. गन्तव्याहून म्हणजे पोंचायच्या स्थळाहून अवधक वगे कोणत्या गन्त्याचा असूं शकेल? 
मन हें काहंीं झालें  तिी गन्तृ आहे, वाटसरू आहे. तें गन्तव्य जें आत्मतत्त्व त्याहून, मुक्कामाहून अवधक 
चपळाई करंू शकत नाहीं. म्हणून उपवनषदानंीं म्हटलें  आहे “अनेजत एकं मनसो जवीयः” तें आत्मतत्त्व 
एकच एक आवण हालचाल न किणािें (अथात सवमव्यापी) असून मनाहून वगेवान् आहे. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

६९१. तीर्थकर 
 
तीथमकि म्हणजे तीथम किणािा. पण तीथम म्हणजे काय? तीथम शब्दाचे तीन अथम होतात (१) 

पुण्योदक (२) ववद्या (३) सोपान वा पूल. आवण वतन्ही अथांनीं हें पद लावता ंयेईल. ववष्णुपदापासून म्हणजे 
आकाशापासून गंगेचा म्हणजे जलप्रवाहाचा उद् गम झालेला असल्यामुळें  भगवान् ववष्णु हा तीथमकि म्हटला 
आहे. आधीं तें तीथम ब्रह्मदेवानें आपल्या मेघरूप कमंडलंूतून ववष्णुपदावि ओतलें . वतथून तें ववष्णुपदावनेजन 
पवमताकाि शकंिानें आपल्या वशिावि धािण केलें . आवण वतथून मग तें जलचि सगिपतु्राचं्या उद् धािासाठीं 
जीवनासाठीं भगीिथाच्या मागोमाग म्हणजे वनस्रानुसिणानें प्रवृत्त झालें  आवण सागिास वमळालें  आहे. असें हें 
तीथम पिमात्म्याच्या व देवाचं्या कृपेनें लाभलेलें  आहे. म्हणून तो पिमात्मा तीथमकि होय. मानवाचेंच केवळ 
नव्हे ति सवमच जीवाचंें जीवन जीवनाधीन आहे, तीथाधीन आहे. आवण हें तीथम, हा जीवनाचा वजव्हाळा, 
जीवनाची ही ओल पिमात्म्यापासून लाभलेली म्हणून तो तीथमकि म्हटला आहे. पण एवढ्यानें 
जीववतसाफल्य होत नाहीं. तें ववदे्यनेंच होतें. म्हणून ववद्या हेंच खिें तीथम म्हणावयाचें. ववदे्यवाचंनू जें जीवन तें 
जीवन नसून तो नुसता जीवनाकाि आहे. खिें जीवन ज्ञानमय आहे. तें ज्ञान, ती ववद्या पिमात्म्यापासूनच 
गुरुद्वािा माणसाला वमळतें. त्या बळाविच तो आज आकाशाला गवसणी घालंू पहात आहे. त्यानें 
आियमकािक प्रगवत केली आहे. म्हणनू तो ज्ञानदाता तीथमकि म्हटला आहे. पण एवढ्यानें वह खिें वा पुिें 
साफल्य लाभत नाहीं. तें आत्मज्ञानानेंच लाभतें. तेंच ज्ञान सोपानरूप आहे. भवनदीच्या पाि उतिवणािें 
आहे. म्हणनूवह हकबहुना म्हणूनच तो पिमात्मा तीथमकि म्हणावयाचा. तीथमकिचेंच दुसिे रूप तीथंकि होय. 
त्या एकट्या पिमात्म्यापासूनच आमचें जीवन, आमचें ज्ञानमय पोषण आवण आत्मज्ञानपूवमक साफल्य होतें. 
म्हणून आपण सवम सतीथम आहों आवण तो पिमात्मा आमचा तीथमरूप आहे, तीथमकि आहे. 

 
६९२. िसुरेता 

 
वसु िेतः यस्य सः वसुिेताः । वसु हें य याचें िेत म्हणजे वीयम होय, गमक होय तो वसुिेता 

म्हणावयाचा. पण वसु म्हणजे काय? वसु म्हणजे वहिण्यित्नावद धन. वहिण्यगभम शब्द वसुिेताचा 
समानाथमक म्हणता ं येईल. पिमात्मप्रतीक सूयम हा वहिण्यगभम आहे, वसुिेता आहे. सगळी धातु-संपवत्त 
त्याच्या ठाईं एकवटली आहे. त्याच्यापासूनच ती सूयममालेतील ग्रहानंा अंशतः लाभली आहे. असल्या 
सूयममाला या अनन्तकोवट ब्रह्माण्डातं वकती आहेत कोण सागंूं शकेल? या सवांच्या ठाईं जें उपादानभतू वसु 
आहे तें पिमात्म्याचें िेत होय, पिमात्म्याचें वीयम वन गमक होय. मुलगा बापाचें गमक असतो म्हणूनच तो 
मूलगः म्हणावयाचा. “मूलं गमयवत बोधयवत इवत मलूगः” मूल पावहलें  म्हणजे त्याचा बाप असला पावहजे हें 
अनुमान सहजच होतें. तसें वसु म्हणजे व्यक्त द्रव्य पावहलें  म्हणजे त्याचा स्वामी तो जो अव्यक्त पिमात्मा 
तो असला पावहजे असें सहजच अनुमान होतें. म्हणून वसु म्हणजे हा द्रव्यात्मक व्यक्ताकाि य याचें िेत 
म्हणजे गमक आहे तो अव्यक्त अक्षि पिमात्मा वसुिेता म्हणावयाचा. कोळयाचें जाळें  पाहून जसें त्याचें 
वनवमत्त व उपादान दोन्ही वह कािणें असलेल्या कोळयाचें सहजच अनुमान होतें तसें हें जगद् रूप वसु पाहून 
त्या जगत्कत्याचें अनुमान होतें. िेतस् शब्द वीयमवाचक आहे. वीयम म्हणजे वनमाण-क्षमता. ही क्षमता वद्वववध 
आहे– उपादानरूप आवण वनवमत्तरूप. उपादान द्रव्यरूप, ति वनवमत्त शस्क्तरूप आहे. दोन्ही वमळून क्षमता 
होते. ही वद्वववध क्षमता पिमात्म्याच्या ठाईं आहे. म्हणूनच हा व्यक्ताकाि त्यानें वनर्णमला म्हणावयाचा. िेतस् 
शब्द वचन्ह वा गमक म्हणून वह येतो– “मनसो िेतः प्रथमं यदासीत” इत्यावद उदाहिणें आहेत. हे दोन्ही अथम 
इथें एकवटले आहेत. 

 



 

अनुक्रमणिका 

६९३. िसुप्रद 
 
वसुप्रद म्हणजे फलप्रद. जीव काहंीं संकल्प कितो. त्या संकल्पानुसाि कमम कितो. पण त्या कमाचें 

फल वमळणें न वमळणें त्याच्या अधीन नाहीं. पिमात्म्याचा अनुग्रह होईल तिच तें वमळणाि. म्हणून पिमात्मा 
हा वसु म्हणजे कममफल देणािा म्हटला आहे. सगळीं कमें पिमात्म्याच्या व्यापक योजनेनुसाि यथाकाळ 
फळत असतात. ही योजना जीवाला कळत नाहीं त्यामुळें  जीवाचीं कमें कधीं फळतात ति कधीं जळतात. 
जेव्हा ंपिमात्म्याच्या व्यापक योजनेस तीं धरून असतात तेव्हा ंतीं फळतात, जेव्हा ंती प्रतीप जातात तेव्हा ं
जळतात. “दैव ंचैवात्र पञ्चमम्” म्हणून जें म्हटलें  आहे तें हेंच होय. दैव म्हणजे देववचकीर्णषत, दैवी योजना. 
पिमात्मा फलदाता असला तिी तुम्ही काहंीं न किताचं तुम्हालंा तो देतो असें नव्हे. तसें केल्यास तुम्ही 
वभकािी ठिता.ं पिमात्मा जीवानंा स्वावभमानशून्य भीक मागणािे मानीत नाहीं, ति स्वावभमानी मजूि 
मानतो. चाकिी किा, भाकिी खा. जो मजुिी न किता ंखाईल तो चोि ठिेल. भीक मागणें अनाचाि आहे. 
चोिी किणें दुिाचाि आहे. हीं दोन्ही टोंकें  वय यम करून काम करून पोट भिणें हा मधला मागमच सदाचाि 
होय. याचेंच नावं यज्ञ आहे. जो असा प्रामावणक धंदा म्हणजे यज्ञ कितो त्याला पिमात्मा इष्ट फळ देतो. 
त्याची इह लोकीं शिीियात्रा चालते. तो िाजमान्य होतो. िाजा त्याचें िक्षण कितो. जो असा प्रामावणक 
उद्योगधंदा किीत नाहीं. त्या वभकाऱ्याची लोकातं मानहावन होते. आवण चोि समाज-बवहष्कृत होऊन 
िाजदंवडत होतो. मिणोत्ति त्यानंा सद् गवत वमळत नाहीं. ते निकास जातात. अथात पिमात्मा हा 
इष्टकामधुक् आहे. इष्टफलदाता आहे. इथें इष्ट पद वश्लष्ट आहे. इष्ट पद स्क्लष्ट आहे. इष्ट म्हणजे इच्छा, इष्ट 
म्हणजे यज्ञकमम. पिमात्मा जशी इच्छा, जसें कमम, तसें फळ देतो. 

 
६९४. िसुप्रद 

 
वसुप्रद हें पद लगेंच मागें येऊन गेलेलें  असून तें पित आलें  आहे. सहस्रातं आवृत्त पदें अनेक 

आहेत, पण याच्या सािखें वनिन्ति म्हणजे लागोपाठ वद्ववाि आलेलें  पद दुसिें नाहीं. आधीचें वसुप्रद पद 
मागील चिणाच्या हकबहुना श्लोकाधाच्या शवेटीं आलेलें  असून हें पुढील श्लोकाधाच्या आिंभीं आलेलें  आहे. 
त्यामुळें इथें दामयमक साधलें  गेलें  आहे. कवनातं अशी िचना पुष्कळदा ंसहज होत असते. तशीच ही आहे. 
पण टीकाकािाला त्यातं सावभप्रायता वदसते आवण तो त्याच पदाचें वगेळें  ववविण कितो. कािण शक्यतों 
सबंध िचना सावभप्राय आवण अथमपूणम आहे, वनदोष व गुणसंपि आहे, असें दाखवनू देणें हेंच ति त्याचें काम! 
वशवाय मूळ शब्दिचना ही अव्यक्तवत असते. वतच्यातूंन वकतीवह व्यक्त अथम काढला तिी तो योग्यच आहे. 
तो काढून घेतल्यावि मूळ अव्यक्त स्थानीय शब्द पित पूवमवत च अन्यून पूणम िाहतो. दुसऱ्या टीकाकािाला 
वह तो कामधुक् च होतो. हवा तो आवण हवा वततका अथम खुशाल दोहून घ्यावा. शब्द हवा वततका अथम वहन 
किील पण अनथम अणुमात्र वह सहन किणाि नाहीं, एवढें मात्र लक्षातं असंू द्यावें. 

 
पिमात्मा उपवनषदातं वसुदान म्हटला आहे. वसुदान म्हणजेच वसुप्रद. मागील पदाच्या हचतनातं 

आपण पावहलें  कीं पिमात्मा हा वसुप्रद म्हणजे कममफलप्रद आहे. इथें तेंच पद त्याहून उच्च अथानें ज्ञानफल-
प्रद या अथानें आलें  आहे. पिम पुरुषाथम, मोक्ष या अथानें आलें  आहे. वसु म्हणजे द्रव्य, अथम. जो पिम अथम 
होय तोच इथें वसु पदानें घ्यावयाचा. मागील पदातं वत्रवगम, धमम अथम, काम, घेतला आहे. वसु शब्दाचें धन, 
फल आवण आत्मलाभ असे सामान्य आवण वववशष्ट अथम होतात. यथावसि ते घ्यावयाचे. 
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६९५. िासुदेि 
 
“पुरुष एव इदं सवमम्” “ईशावास्यं इदं सवमम्” वासुदेवः सवमम् (इवत)” हीं क्रमानें वदे उपवनषदें 

आवण गीता यातं आलेलीं वचनें आहेत. आवण तीं सवम समानाथमक आहेत. एकच भाव आवण एकच भाषा वह 
या वचनातं आलेली आहे. वैवदक धमाचा हा मलूमंत्र आहे. आजतागायत तो अक्षणु्ण चालत आला आहे 
आवण पुढें वह चालत िाहील. त्यातंच आमचें सािें दशमन आवण आमचा धमम साठंवलेला आहे. या तीन 
वचनातं जसें एकत्व आहे तसें काहंीं वभित्व वह आहे. बाष्प, जल आवण वहम हीं वतन्ही एकाच वस्तुचीं जशीं 
उत्तिोत्ति स्थूल रूपें होत तशीं आत्मा, ईश्वि आवण अवताि हीं वनि  गुण सगुण आवण साकाि एकाच 
पिमात्म्याचीं रूपें होत. “देहवतंास अव्यक्तीं सुखें बोध घडे वच ना” म्हणून उपासनेसाठीं सगुण-साकािाची 
कास धिली जाते. पण वतथें वह वनि  गुणमाहात्म्याचें ववस्मिण चालणािें नाहीं. िाजानें वभकाऱ्याचें सोंग घेतलें  
तिी त्याला मनोमन ओळखणािे त्याच्याशीं िाजा म्हणूनच व्यवहाि कितील. तद्वत सगुण साकाि 
अवतािाशीं वा व्यक्तीशीं वागतानंा तो वनि  गुण वनिाकाि अव्यक्त भाव आहे हें ओळखूनच वागायला हवें. हा 
माझा पुत्र वमत्र शत्रु म्हणनू ववषम व्यवहाि किता ंकामा नये. वासुदेवानें गीतेंत स्वमुखानें हेंच ति सावंगतलें  
आहे : “अव्यक्तं व्यस्क्तमापिं मन्यन्ते मा ंअबदु्धयः । पिं भाव ंअजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्” अजुमन वह आपण 
व्यक्ताकािानें फसलों आवण त्या वनि  गुण वनिाकाि सवमव्यापी ववश्वरूपाचा अवमान केला या बद्दल क्षमा 
मागतो आहे : “सखेवत मत्वा प्रसभ ंयदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेवत । अजानता मवहनानं तदेदं मया 
प्रमादात प्रणयेन वावप ॥ यच्चावहासाथम मसत्कृतोऽवस ववहाि-शय्यासन-भोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत 
तत्समकं्ष तत क्षामये त्वा ं अहमप्रयेयम् ॥’’ म्हणून ‘वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः’ अशी जिी व्युत्पवत्त 
असली तिी तो व्यक्त वासुदेव वह तो अव्यक्त पिमात्माच होय, जो प्रवतवसु म्हणजे प्रवतव्यस्क्त वसला आहे. 
अथात वासु म्हणजे वसु-अवधिात्री देवता. 

 
६९६. िसु 

 
वसवत सव ंअस्स्मन् इवत वसु । अथवा सवमस्स्मन् वसवत इवत वसु । हें समस्त ववश्व ह्याच्या ठाईं वसतें 

म्हणून हा वसु म्हणावयाचा. अथवा हा सवांच्या ठाईं वसला आहे म्हणनू वसु म्हणावयाचा. सपाभासाचें 
अवधिान जशी िज्ज ू तसा पिमात्मा हा या ववश्वाभासाचें अवधिान होय. म्हणून तो वसु म्हणजे ववश्वावसु 
म्हणावयाचा. शकंिाचायांनीं आपल्या प्रातःस्मिणातं या वसूचें असें स्मिण केलें  आहे : “यस्स्मविदं 
जगदशषेमशषेमूतौ िज्जवा ंभजंुगम इव प्रवतभावसत वै ।” िज्जचूी सत्ता नसेल ति सपाभास वह होऊं शकणाि 
नाहीं. म्हणून पिमात्म्याची जी वचत सत्ता आहे वतच्या अवधिानावि हें सवम ववश्व उभें आहे. 

 
य याचं्या आश्रयानें वसवत होते त्यानंा वसु म्हटलें  आहे. हे असे वसु अष्ट मावनले आहेत (१) सूयम 

म्हणजे स्वच्छ सूयमप्रकाश आवण कालसाधन, (२) अस्ग्न म्हणजे शीत-भय-वनवािण आवण पाकयज्ञ, (३) 
जल म्हणजे स्नानपानावद-साधन आवण सषध, (४) भवूम म्हणजे वसतीस योग्य आवण सुपीक के्षत्र. 
त्याचबिोबि गोचिभवूम व श्मशानभवूम वह, (५) वायु म्हणजे स्वच्छ वाहता आवण वषावह पवन, (६) आकाश 
म्हणजे वनिभ्र चदं्रतािकाखवचत खुलें  आकाश, (७) रुव म्हणजे वदग् देशसाधन आवण उत्ति गोलाधांतील 
इष्टति वनवसन आवण (८) िाजा म्हणजे दशमनसंपि नेता. हे अष्ट वसु वजथें उपलब्ध असतील वतथें वसाहत 
किावी. या सवांत मुख्य नेताच आहे. म्हणनू ववशषेेंकरून तो वसु म्हणावयाचा. 
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Where there is no vision, people perish. याचा वह आशय हाच आहे. मानवाला आपलें  जीवन 
सफळ किायचें असेल ति त्यानें दशमनसंपि महापुरुषाचा संश्रय केला पावहजे. 

 
भतूमात्राच्या ठाईं अंतिात्मरूपानें पिमात्मा वास किीत असल्यामुळें  तो वसु म्हणजे ववश्वावसु होय. 

“अस्ग्नि  यथैको भवुनं प्रववष्टो, रूपं रूपं प्रवतरूपो बवहि । एकस् तथा सवमभतूान्तिात्मा, रूपं रूपं प्रवतरूपो 
बवहश  च ।” 

 
६९७. िसुमना 

 
वसौ मनो यस्य सः वसुमनाः । वसूंत धनातं य याचें मन आहे तो वसुमना म्हणावयाचा. सवम जीवाचंें 

मन वसूंत लागलेलें  आहे. वजथें य याचें धन वतथें त्याचें मन. ब्राह्मणानंा ववद्या हेंच धन वाटतें, म्हणजे तें 
सवमस्व वाटतें. म्हणनू ब्राह्मण हा ववद्याधन म्हणावयाचा. क्षत्रीयानंा मानच धन वाटतें. वैश्यानंा 
गोभवूहिण्यित्नावदच धन वाटतें ति शूद्रानंा दोन वळे खायला वमळणें हेंच धन होय. य याला जें धन वाटतें 
वतथें त्याचें मन असतें. त्याच्या सवम वक्रया, सवम जीवन तत्पिायण असतें. लोहाला चुंबक खेचून घेतें तसें 
ववत्त वचत्ताला खेंचून घेतें. कािण तें जीवनाधाि आहे. आवण जीवनाची उपेक्षा कोणीवह करंू शकत नाहीं. जे 
महाभाग जीवावि उदाि होतात ते देखील जीवनाचा गाभा, जीवनाचें उत्तमागं िाखण्यासाठीं च होतात, 
म्हणजे ते खऱ्या जीवनासाठीं विविच्या वा स्थूल जीवनाचा त्याग कितात. शिीिावि प्रहाि होऊं लागले 
ति हाताचा बवल देऊन डोक्याचा बचाव केला जातो, त्याप्रमाणें जीवनाच्या गाभ्यासाठीं मनुष्य विविच्या 
जीवनाविणाचंा त्याग किीत असतो. अथात य याचा त्याग तो दुसऱ्या कशावह साठीं करंू शकत नाहीं तेंच 
खिें त्याचें ववत्त होय आवण त्या आत्मववत्तालाच इथें वसु म्हटलें  असून तो पिमात्मा ह्याच अथानें वसुमना 
आहे. सगळे जीव वह वस्तुतः म्हणजे अस्न्तम ववश्लेषणातं ह्याच अथानें वसुमना आहेत. पण त्याची जाणीव 
त्यानंा नसते इतकें च. सामान्य नीवतवचनें आवण गीतेसािखीं पिमाथमवचनें वह हीच गोष्ट आपआपल्यापिीनें 
सागंतात. “आत्मानं सततं िके्षत दािैिवप धनैिवप” आवण “मय्येव मन आधत्स्व” हीं वचनें ह्या आत्मधनाचीच 
जोपासना किायला सागंत आहेत. त्याचीच हचता किायला सागंत आहेत. 

 
६९८. हणि 

 
हवव हें यज्ञाचें एक अंग आहे. पुरुषाप्रमाणें वदे षडंग कस्ल्पला आहे, तसा यज्ञ वह षडंग कस्ल्पला 

जाईल : (१) हुतभकु् यज्ञपरुुष (२) हुतवह अस्ग्न (३) हवन-द्रव्य म्हणजे हव्य (४) हवनोपकिणें (५) होता 
आवण (६) हवनवक्रया वा हवव. आता ंया सवांत महत्त्व कशाला असेल ति तें हवनवक्रयेला होय. कािण 
हवनवक्रया केली असता ं सवम उपस्स्थत होतात. पण हवनवक्रया न केली ति इति सािे असून 
नसल्यासािखेच होत. हवन किावें तेव्हाचं यज्ञदेवता हुतभकु् म्हटली जाईल, तेव्हाचं अस्ग्न हुतवह होईल. 
तेव्हाचं हुतद्रव्य हव्य म्हटलें  जाणाि, तेव्हाचं कुण्ड-भाण्ड-सृक्-सु्रवावद हवनोपकिणें म्हटलीं जाणाि आवण 
तेव्हाचं यज्ञकता होता म्हटला जाणाि, तत्पूवीं नव्हे. म्हणजे यज्ञाचें ममम यज्ञकमम आहे, हवव आहे. आवण 
म्हणून पिमात्मा यज्ञकमम आहे, हवव आहे. आवण म्हणून पिमात्मा हवव म्हटला आहे. वस्तुतः ति तो 
यज्ञपुरुष आहे. पिंतु यज्ञवक्रयेमुळेंच सवम यज्ञागंें वनि  वर्णतत होत असल्यामुळें  त्या यज्ञवक्रयेला, 
हववि  हवनाला, ववशषेेंकरून यज्ञत्व येतें. म्हणून तो यज्ञात्मा पिमात्मा हवव म्हटला आहे. पण हववशब्दानें 
ति हवनवक्रयेऐवजीं मुख्यतः हवनद्रव्यच अवभपे्रत आहे असें नव्हे का? तसें म्हणता ंयेईल, पण हव्य आवण 
हवव यातं अतंि आहे. हव्य म्हणजे हववि  द्रव्य आय य-वतल-तण्डुलावद आवण हवव म्हणजे हववि  भाग आहुवत 
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जी स्वाहाकािाबिोबि अग्नींत अर्णपली जाते. आवण त्यामुळें  हवव म्हणजे हवन, अपमणवक्रया, स्वाहाकाि असा 
अथम वनष्पि होतो. पिमात्मा हा यज्ञपुरुष असल्यामुळें  कोणत्यावह यज्ञागंानें त्याचें स्मिण होऊंच शकतें. इथें 
तें हवव पदानें केलें  आहे. 

 
६९९. सद् गणत 

 
“सद् गवतः सत कृवतः सत ता सद् भवूतः सत पिायणः” या श्लोकाधांत सद् रूप पिमात्मा गाइला असून 

त्याला सत्योपासक कसा पोंचतो त्याचें सूत्र वह आलें  आहे. प्रथम पिमात्मा हा सद् गवत आहे. ‘सती गवति  
यस्य सः सद् गवतः’ य याचें ज्ञान सद् रूप आहे तो सद् गवत म्हणावयाचा. जीवाचें ज्ञान बवहि  मुख असल्यामुळें 
तो असद् गवत होय, अनात्मगवत होय. पिमात्माच एक वनत्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आहे. आवण म्हणून तो 
सद् गवत सद् बोध म्हटला आहे. अथात सद् गवत म्हणजे आत्मज्ञ. 

 
सतागंवतः म्हणजे सज्जनाचंी अस्न्तम वनिा म्हणनू वह तो सद् गवत म्हटला जाईल. सत म्हणजे 

आस्स्तकच त्याला प्राप्त करून घेऊं शकतात. जो ‘पिमात्मा नाहींच’ म्हणून बसला तो त्याच्या प्राप्तीचा 
प्रयास कसा किणाि आवण त्याला पावणाि तिी कसा? त्याची सद् गवत व्हायची नाहीं, दुि  गवतच होणाि. 
‘अयं लोको नास्स्त पिः’ असेंच जो मानून बसला त्या नास्स्तकाची सद् गवत कशी होईल? शिीिाच्या 
मिणाबिोबिच आपण वह मेलों, संपलों असेंच तो मानणाि. मग त्याला सद् गवत कुठली? आवण या जगातं 
वह तो नीतीनें कशाला वागणाि? “याव त जीवते सुखं जीवते ऋणं कृत्वा घृतं वपबते । भस्मीभतूस्य देहस्य 
पुनिागमनं कुतः” असेंच तो म्हणणाि. य याला सद् बोध नाहीं, तो सत कृवत कशी किणाि? जो आत्मा 
मानतो, ईश्वि मानतो, पिलोक मानतो, जो कममफल मानतो तो सत कृतीची सदाचािाची चाड बाळगील. 
पण जो देहात्मवादी आहे तो सद् गवत म्हणजे आस्स्तक नव्हे, मग सत कृवत म्हणजे सदाचाि तो कसा 
होणाि? तो सदाचािाची चाड का ंबाळगील? सत्कृवत वा सदाचाि हें आस्स्तकतेचें प्रमाण आहे. नुसतें मी 
आस्स्तक आहें हो असें कंठिवानें सागंणें नव्हे. उलट तो खिा वन पुिा सदाचािच नव्हे कीं य याच्या मुळाशीं 
आस्स्तकता नाहीं, सद् दशमन नाहीं. 

 
७००. सत् कृणत 

 
पिमात्म्याची गवत म्हणजे ज्ञान जसें आत्मवनि असल्यामुळें  सद् रूप आहे, तशी त्याची कृवत वह 

आत्मवनि असल्यामुळें  सद् रूपच आहे, िज्जलूा जसा आपल्या ठाईं सपाभास होणें शक्य नाहीं, तसा 
पिमात्म्याला आपल्या ठाई जगदाभास आत्मवभित्वानें होणें शक्य नाहीं. तथावप जगद् रूप ही पिमात्म्याची 
कृवत तदवधवित म्हणजेच सदवधवित असल्यामुळें  ती सत्कृवत होय आवण तो पिमात्मा वह सत्कृवत 
म्हणावयाचा. िज्जतू्वानें सपाभास सत म्हणावयाचा. एिव्हीं तो सपमत्वानें वमथ या आहेच. “ब्रह्म सत्यं जगद् 
वमथ या” या वदेान्तवडस्ण्डमघोषाचें हेंच तात्पयम आहे. हें तात्पयम लक्षनू जें वतमन, जो व्यवहाि, जी कृवत 
घडेल ती सत्कृवत होईल. म्हणूनच म्हटलें  आहे “न क्रोधो न च मात्सयं न लोभो नाशुभा मवतः । भवस्न्त 
कृतपुण्याना ंभक्ताना ंपुरुषोत्तमे ॥” य याला सद् वस्तूची आत्मतत्त्वाची ओळख पटली आहे तो देहात्मबुवद्ध 
बाळगून ‘मी माझा’ ही भेदभावाची भाषा सोडील. कपट हहसा लोभ इत्यावद असद् भावानंीं अवभभतू होणाि 
नाहीं. त्याचं्या आहािीं जाऊन पशुवत कोणाशीं वह वैि वविोध किणाि नाहीं. सवमत्र वववकेयुक्त समतेचा 
व्यवहाि किील. असा साम्ययोगी पुरुषच सत्कृवत म्हणावयाचा. ही सत्कृवत सद् दशमनमूलच असेल. 
हकबहुना सवमत्र समदशमन हीच सत्कृवत होय. कािण कोणती वह कृवत देहावश्रत असल्यामुळें  वतच्यातं वैषम्य-
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वैघृमण्यावद दोष कमी अवधक मात्रेंत येणािच येणाि. कुठें बसायचें झाल्यास ती जागा झाडून बसावें 
लागणाि. तसें कितानंा वतथल्या जीवानंा मंुग्या वगैिेंना हुसकवनू द्यावें लागणाि. पाणी प्यायचें झाल्यास 
गाळावें लागणाि. खायचें म्हणजे वह इति जीवाचंा द्रोह होणाि. या सूक्ष्म आवण दूिच्या गोष्टी सोडून 
मानवव्यवहाि घेतला तिी त्यातं या सगळया ववषम प्रकािानंा टाळता ंयेत नाहीं. अवनच्छिवप देहानुषंगामुळें 
भतू-द्रोह होतो. म्हणून देहभाव ववसरून आत्मवचन्तन किणें, आत्मवनि होणें हीच सत्कृवत म्हणावयाची 
आवण तींत पिमात्म्याहून श्रेि दुसिा कोणी असूचं शकत नाहीं म्हणनू तो सत्कृवत. 

 
शतक आठिें 

 
७०१. सत् ता 

 
सद् गवत म्हणजे सद् दशमन आवण सत कृवत म्हणजे सदाचाि याचं्या योगें साधकाचें जीवन उत्तिोति 

सद् रूप बनत जातें. शवेटीं देहावद सवम असत गळून जाऊन, जळून जाऊन तो वनखळ “सत ता” म्हणजे 
सद् भाव बनतो. त्याच्या ठाई ंअसताचा लवलेशवह िाहत नाहीं. “सा कािा सा पिा गवतः” ही चिम् आवण 
पिम स्स्थती होय. इथें नाम रूप गुण कमम कशाचाच संपकम  असत नाहीं. असतें तें केवळ असतेपण. त्यालाच 
सत्ता म्हणावयाचें. पण हें असतेपण वह नसतेपणाच्या कल्पनेवाचंनूचें केवलस्वरूप असतेपण समजावयाचें. 
कािण तें अवद्वतीय आहे. नसतेपणाच्या वविोधातं उभें िाहणािें हकवा दुसऱ्या असतेपणाच्या वगेळेपणानें वह 
उभें ठाकणािें असतेपण तें नव्हे. आवण तें भावरूप असल्यामुळेंच ति त्याला सत्ता म्हणावयाचें. म्हणनू 
त्याला वगेळें  वविोधी या दोन कल्पाबंिोबि अभावरूप वा शून्य वह म्हणता ं यावयाचें नाहीं. वस्तूमात्राचे 
होणािे जे हे तीन कल्प, त्यापंैकीं कशातंच त्याची गणना होऊं शकत नाहीं म्हणनू ती “सत ता” तें असतेपण 
खिोखि वनरुपमच होय. त्याला साम्यानें वविोधानें वा अभावानें वह दुसऱ्याच्या जोडीस उभें किताचं येत 
नाहीं. त्याला प्रवतपक्ष कस्ल्पताचं येत नाहीं असें तें एकमेवावद्वतीय आहे, केवलस्वरूप आहे. तें सजातीय 
ववजातीय भेदिवहत एकमेवावद्वतीय असलें  तिी एकाच देहाचे जसे मंुडकें  धड हातपाय असे ववभाग असतात 
तसे स्वगत भेद वह त्यातं असूं शकतील म्हणावें ति तें वह नाहीं. एकनाथानंीं म्हटल्याप्रमाणें तो सन्मात्र 
पिमात्मा “पाठ ना पोट अवघा वनघोट” असा “सवांगीं देखणा सवावविि” आहे. ही पिमात्मसत्ता “वैवदक 
ऋषींनीं “यतेमवह स्विाय ये व्यावचिे बहुपाय्ये” इत्यावद मंत्रातं स्विाय य म्हणनू सबंोवधली आहे. वतच्या 
संपादनासाठीं त्यानंीं पिाक्रमाची पिाकािा केली आहे. आवण या सते्तसाठीं सवांनीं खुशाल स्पधा किावी. 
वतथें कुणास कुणाचें भय नाहीं, कशाचें भय नाहीं. ती अकुतोभय आवण सवमतोभद्र आहे. अनवतस्पृहणीय 
आहे. 

 
७०२. सद् भूणत 

 
चंदनाचा वृक्ष जसा सवांगीं चदंन असतो तसा पिमात्मा हा सत आहे. त्याचें बीज पत्र पुष्प फळ सािें 

सत आहे. हा सािा ववस्ताि, ही भवूत सद् रूपच आहे. म्हणून तो पिमात्मा सद् भवूत म्हणावयाचा. सूयम 
प्रकाश-स्वरूप असतो आवण त्याची प्रभा वह प्रकाशमयच. तद् वत पिमात्मा हा सद् रूप आहे आवण त्याची 
भवूत म्हणजे ववश्ववैभव वह, प्रभावळ वह सत स्वरूपच. 

 
प्रकाशाशीं जसा अंधािाचा साधंा कुठें वह केव्हावंह जुळंूच शकत नाहीं तद् वत सताशीं असताचा 

संपकम  होऊं शकत नाहीं. प्रकाशाचा अभाव म्हणजे अधंकाि. त्याचा प्रकाशाशीं संबधं कसा असणाि? पण 
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तकम कुशल या असंबधंालाच वविोध-संबंध म्हणून मोकळे होतील. पण सताचा असताशीं एवढा वह संबधं 
नाहीं. तो सद् रूप पिमात्मा सदसद् ववभागाला वगळून वविाजमान आहे. ही जी त्याची अवतसदसत सत्ता ती 
त्याची भवूत म्हणावयाची. 

 
एका बीजापोटीं फळें कोवट-कोवट होतात. ही य या बीजाची भवूत होय. तशी सताची भवूत म्हणजे हा 

ववश्वाकाि वववतम होय, असें वह म्हणता ंयेईल. पण वववताच्या योगें मूळ वस्तु वाढत नाहीं वा घटत नाहीं. 
तद् वत सन्मात्र पिमात्मा सद् भवूतरूप ववश्वाकािाच्या योगें वाढत वा ंघटत नाहीं. तो कूटस्थवनत्य अववकृतच 
िाहतो. वस्तुतः ही अववकृतताच त्या सद् रूपाची भवूत होय. पण अज्ञानानें वववताला, या ववश्वाकािाला भवूत 
म्हटलें  जातें. जनकासािखे ज्ञानी या सद् भतूीच्या बळाविच ‘वमवथलाया ंप्रदीप्ताया ंन मे दह्यवत हकचन’ असे 
आत्मप्रत्ययाचे बोल बोलत असतात. अशा प्रकािें खिोखि ती सद् भवूत हकचनमात्र जिी अहंता ममता उिली 
असेल ति त्याला तो अहकचन-धन, तो सद् भवूत पिमात्मा, भेटावयाचा नाहीं. 

 
७०३. सत् परायि ):) 

 
सन् च असौ पिायणं च सत-पिायणः! सत असून जो पिायण म्हणजे पिम गवत होय तो पिमात्मा 

सत पिायण म्हणावयाचा. असत ही वस्तुतः गवतच असूं शकत नाहीं, मग पिम गवत कशी असणाि? सवांचा 
वनषेधं एक वळे होऊं शकेल, पण सत चा वनषेध होऊं शकत नाहीं म्हणून तेंच पि अयन, पिम गवत होय. 
सत च पिमात्मा असून तोच पि म्हणजे श्रेि अयन वा गवत होय म्हणून त्याला सत्पिायण म्हणावयाचें. 
आपण गाढ झोंपतों तेव्हा ंकुठें जातों? तेव्हा ंहें वववचत्र ववश्व ववलीन होऊन जातें आवण मी मनुष्य, ब्राम्हण, 
पुरुष, अमुक, असा इत्यावद अहंभाव वह नाहींसा होऊन जातो. उितें तें एक सत. आवण तें उितें म्हणूनच 
त्याला सत म्हणावयाचें. त्यातंच सािें वपण्ड तसें ब्रह्माण्ड प्रत्यह आवण प्रवतकल्प ववलीन होत असतें. 
म्हणूनच तें म्हणावयाचें पिायण. सवांची गवत त्यातंच होते. त्यातंच सािें ववलीन होतें. हें जें चिाचि वदसतें 
तें सािेंच नाहींसें होतें म्हणूत तें सत या पदास पात्र नव्हे, ति जें अव्यक्त अक्षि आहे, य यातं हें चिाचि लीन 
होतें तेंच सत होय. तें स्वतः कुणातंच लीन होत नाहीं ति सदैव स्व े मवहस्म्न प्रवतवित असतें. सदैव 
स्वरूपस्स्थत असतें. 

 
हें जें सत, हें जें पिायण त्यालाच जे अनन्य भावें शिण गेले तेच या लोकीं सत पुरुष होत. त्या सत 

पुरुषाचं्या ठाईंच ती पिमात्मसत्ता आववि  भतू होते. म्हणून वह तो पिमात्मा सत पिायण म्हणजे सतपुरुष 
य याचें उत्कृष्ट स्थान होय असा म्हटला आहे. अशा सत पुरुषाहून श्रेि या जगातं काहंीं नाहीं. तुकािामानें 
आपल्या साध्या सोप्या पण मार्णमक मिाठींत हेंच असें सावंगतलें  आहे. “वतथीं धोंडा पाणी ! देव िोकडा 
सज्जनीं !” 

 
७०४. शूरसेन 

 
मागील श्लोकाधांत वनगुमण वनिाकािाचें ति “शूिसेनो युदुश्रेिः सन् वनवासः सुयामुनः” या 

श्लोकाधांत सगुण साकािाचें नामसकंीतमन केलें  आहे. वनि  गुण वनिाकाि हेंच चिम आवण पिम तत्त्व आहे. 
पण तें आहे अवचन्त्य आवण अवनि  देश्य. त्याचें आकलन सहसा होत नाहीं. म्हणूनच म्हटलें  आहे : “अव्यक्ता 
वह गवति  दुःखं देहवद् वभि  अवाप्यते”. पण त्या अवचन्त्यवैभव वनि  गुण वनिाकािाचा संकेत सगुण साकाि 
महापुरुषाचं्या जीवनावरून होत असतो. म्हणनू अवताि आवण महात्मे याचंें मोल आम्हा देहवतंानंा ववशषे 
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आहे. त्यामुळेंच तुकािाम म्हणतो : “देव सािाव े पिते । संत पूजाव े आितें” ज्ञान आवण वैिाग्य याचंा 
अलौवकक आदशम आपल्या जीवनानें लोंकातं प्रत्यक्ष दाखववणािे सत्पुरुष नसते ति शास्त्रें प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या 
अभावीं लटकीं ठिलीं असतीं. म्हणून गीतेइतकें च िामायणाचें महत्त्व आहे. हकबहुना िामायणावरून 
वजतका गीतेचा बोध गळीं उतितो वततका प्रत्यक्ष गीतेवरून उतित नाहीं, म्हणून िामायणाचें महत्त्व ववशषे 
आहे. िामायणाचें म्हणजे महापुरुष-चविताचें इथें या श्लोकाधांत भगवान् कृष्णाचें स्मिण केलें  आहे भगवान् 
कृष्ण हा शूिसेनाच्या जनपदातं आवण कुळातं वह जन्मलेला. म्हणून तो शूिसेन म्हटला आहे. हसहवत सेन हें 
पद गौिवाथानें नामानंा जोडलें  जातें. जसें शूिसेन वीिसेन हविषेण भीमसेन इत्यावद. मथुिामंडल हें शूि 
नावंाच्या आवण अन्वथमक म्हणजे पिाक्रमी लोकाचंें जनपद होतें. सुंदि वस्त्रया आवण पिाक्रमी पुरुष याचं्या 
बद्दल प्रवसद्ध होतें. आज वह आहे असें म्हणता ंयेईल. त्याचं्यातं भगवान् कृष्ण हा सुंदि गुणी तसाच ज्ञानी 
पिाक्रमी पुरुषोत्तम जन्मला. “हनुमदावद शूिाणा ंसेना यस्य सः शूिसेनः” असा वह ववग्रह होऊं शकेल. पण 
तो इथें अप्रस्तुत. 

 
७०५. यदुश्रेि 

 
भगवान् कृष्ण हा शूिसेन जनपदातं जन्मलेला म्हणनू शिूसेन तसा त्या जनपदातंील यदुकुलातं 

जन्मलेला म्हणनू यादव होय. यादवातं त्याच्या योग्यतेचा दुसिा कोणी नव्हता. म्हणून तो यदुश्रेि म्हटला 
आहे. आपल्या मागमदशमनासाठीं जसा आपल्या हातचा वदवाच आपल्याला मोठा तसा य या त्या जाती 
जमातीला वतच्यातंील थोि परुुष असतो. त्यानें आपल्या के्षत्रातं हें नेतृत्व केलें  म्हणजे त्याचें थोिपण, त्याचें 
नेतृत्व साथमक झालें  म्हणावयाचें. जग अफाट आहे, त्याचें नेतृत्व किण्याचा आव माणसानें का ंआणावा? 
त्यानें आपल्या भोवतालचें मयावदत के्षत्रच आपलें  जग मानून सतंोष का ंकरंू नये? तेवढ्यातं त्यानें आपलें  
पुरुषोत्तमत्व प्रकट केलें  म्हणजे तो जगाचा वह पुरुषोत्तम झाला. त्यानें आपल्या काळीं पुरुषोत्तमत्व प्रकट 
केलें  कीं तो सवम काळचा पुरुषोत्तम झाला. खिोखि माणसाला एवढेंच किणें शक्य आहे. त्यानें ही आपली 
मयादा ओळखावी. जो आपल्या काळातंला आवण कुळातंला उत्तम तोच सवोत्तम होय. भगवान् कृष्ण असा 
होता म्हणून त्याची धममिाजाच्या िाजसूय यज्ञातं अग्रपूजा झाली. त्या काळच्या समाजातं तो ज्ञानानें 
पिाक्रमानें शीलानें गुणानें वन रूपानें वह अप्रवतम होता. म्हणून तो अग्रगण्य ठिला. मुख्य म्हणजे त्याचा 
प्रभाव. हा प्रभावच ईश्विावताित्व होय. प्रत्येक युगातं ईश्वि असा अवताि घेत असतो. त्या अवतािाचें गमक 
त्याचा तो अलौवकक प्रभावच होय. त्याच्या ववरुद्ध जो उठेल तो पडेल, जो त्याची आज्ञा वशिोधायम किील 
तो वाचेंल, वागेल. भगवान् कृष्ण हा असा अवताि होता. त्याचा प्रभाव अनुल्लंघ्य होता. 

 
७०६. सन् णनिास 

 
सता ंवनवासः सन् वनवासः । जो सज्जनाचंा वनवास म्हणजे आश्रय होय तो सन् वनवास म्हणावयाचा. 

तत्पुरुष वा बहुव्रीवह कोणता वह समास कस्ल्पला तिी अथांत तादृश वभिता नाहीं. तात्पयम एकच. पिमात्माच 
सवमसज्जनाचंा आश्रय होय, शिण्य होय. सन्मात्राचा वह आश्रय तोच होय. काकंीं जें काहंीं पिमात्म्याला 
सोडून िाहील तें सहजच लटकें  पडेल. कािण पिमात्मा हा स्वतःच सन्मूर्णत होय, सत्तामात्रशिीि होय. 

 
सता ं वनवासो यस्स्मन् सः सन् वनवासः । अशा सप्तमी बहुव्रीहीऐवजीं “सन्त एव वनवासो यस्य सः 

सन्-वनवासः” असा षष्टी बहुव्रीवह वह घेता ं येईल. सत्पिायण पदाच्या वचन्तनातं हा ववचाि ववशद झाला 
आहे. म्हणनू इथें त्याचें अवधक वववचेन किण्याची आवश्यकता नाहीं. श्रीवनवास श्रीवनकेतन इत्यावद समास 
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सामान्यतः सप्तमी बहुव्रीवह घेतले जातात आवण सन् वनवास हें पद वह तसेंच आहे. आवण सतं व भगवंत यातं 
अंश-अंवशभाव असल्यामुळें  वह तें तसें सप्तमी बहुव्रीवह घेणेंच श्रेयस्कि. तथावप कायांत कािणाचा अन्वय 
असतो या नात्यानें षिी बहुव्रीवह घेणें शक्य आहे. गीतेंत म्हटलेंच आहे “ये भजस्न्त तु मा ंभक्त्या मवय ते तेषु 
चाप्यहम्” पिंतु वतथें वह आधीं भक्त भगवतंात िाहतात असें ववधान करून मागाहून गौिवानें भगवतं वह 
भक्तातं िाहतो असें ववधान केलें  आहे, हें वचन्त्य आहे. पण सन् वनवास हें पद इथें सगुण पक्षीय आहे. म्हणनू 
सज्जनाचंा आश्रय सज्जनाचंा पाठीिाखा असा त्याचा वववशष्ट अथम इथें अवभपे्रत आहे. “पवित्राणाय साधूना ं
ववनाशाय च दुष्कृताम्, धममसंस्थापनाथाय संभवावम युगे युगे” या श्लोकातंला साधु-पवित्राता दुष्ट-दमवयता 
आवण धममससं्थापक पिमेश्विी अवताि होय असा त्याचा आशय आहे. पाडंवाचंा कैवािी, कौिवाचंा शास्ता 
आवण धमाला म्हणजे न्यायाला व धममिाजाला हसहासनावि प्रवतिावपत किणािा भगवान् कृष्ण हा 
तत्कालीन अवताि होय. भगवतंाचाः 

 
७०७. सुयामुन 

 
सु शोभनो यामुनः सुयामुनः । सुन्दि जो यामुन तो सुयामुन भगवान् कृष्ण. यमुनेच्या तीिावि य यानंीं 

वसवत केली ते यामुन म्हणावयाचे अथात यामुन म्हणजे यमुनातीिवासी. त्यातं जो ज्ञानानें तपस्येनें प्रभावानें 
शोभायमान तो सुयामुन म्हणावयाचा. हा असा शोवभवतं यमुनातीि-वनवासी म्हणजे भगवान् कृष्ण होय. 
त्यानें वतथें यमुनेच्या पवुळणावि, यमुनातीिाविील मधुकंुजातं, यमुनेच्या काळया जळातं गोपगोपींसह 
स्वच्छंद ववहाि केला, गाईगुिासंह तो िमला; यमुनेच्या जळचिाशंीं, वतच्या तीिाविील मकम टावद वनचिाशंीं, 
आकाशातंील काकवपकावद खेचिाशंीं तो समिसला आवण आपलें  वगेळेपण आपलें  थोिपण पाि हिवनू 
बसला. अशा त्या सवमभतूात्मभतू झालेल्या गोपाळ कृष्णाहून अवधक सुशोभन दुसिा कोण बिें आहे? 
“पास्ण्डत्यं वनि  ववद्य बाल्येन वतिासेत” या उपवनषद् वचनाचा त्याचें चवित्र म्हणजे पदाथमपाठच होय. असा 
महाज्ञानी जेव्हा ं एखाद्या समाजातं जन्मतो आवण वावितो, त्यातं अगदीं वमसळून जातो तेव्हा ं तो समाज 
पार्णथव िाहत नाहीं त्याचें वदव्य रूपातंि होतें. वतथें आनंदीआनंद नादंतो. वतथें भवूि वैकंुठ अवतितें. 
यमुनातीिीं गोकुलातं असेंच झालें  होतें. तेथील मृत्कण मणृ्मय िावहले नव्हते. ते वचन्मय झाले होते. तेथील 
सािें ववश्व वचद् िसातं ववलीन झालें  होतें, वविघळून गेलें  होतें. वतथें अदै्वतामतृाचा एकाणमव हेलावत होता. 
यमुनेच्या काळया पाण्यानें कृष्ण काळा झाला नव्हता ति त्या कृष्णाच्या सान्द्र चैतन्यानें सािें कृष्णमय झालें  
होतें. म्हणनू भक्त गातात : 

 
राि काळी घागर काळी । 
यमुना जळें  हीं काळीं िो माये । 
णिष्िुदास नाम्यािंी स्िाणमनी काळी । 
कृष्िमूर्तत बहु काळी िो माये ॥ 
 

७०८. भूतािास 
 
मागील श्लोकातं सगुण पक्ष आल्यानंति पित या श्लोकाधांत वनि  गुणाकडे गवत झाली आहे. नदीला 

जसे दोन तीि असतात आवण प्रवाह कधीं या तीिाकडून ति कधीं त्या तीिाकडून वाहतो त्या प्रमाणेंच 
ववचाि-प्रवाहाचें वह आहे. तो कधीं सगुणाकडे ति कधीं वनगुमणाकडे वळतो. वस्तुतः तो उभयकूल-वववशष्ट 
वदसत असला तिी अकूलच असतो. कूल तद् बाह्य आहेत. तो आपला स्वस्थ असतो. केवल स्वरूप असतो 
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तो. कोणत्या वह कूलाकडून प्रवावहत झाला तिी प्रवतकूलाला सोडून असत नाहीं. त्याला पयायानें धरून 
असतो. अथात सगुण सदैवच वनगुमणगभम असतें आवण वनगुमण सगुणगभम असतें. सगुणाला सदैव वनि  गुणाची 
मयादा असते आवण वनि  गुणाला सगुणाचा वजव्हाळा ओलावा िेखा असते, गालबोट असतें. 

 
पिमात्मा हा भतूाचंा आवास आहे, आश्रय आहे. भतूें व्यक्त आहेत. त्या व्यक्ताचा आश्रय अव्यक्त 

आहे. अव्यक्तातूंन हीं सगळीं भतूें येतात, काहंीं काळ या जगाच्या िंगभमूीवि वावितात आवण पित तीं त्या 
अव्यक्ताच्या पडद्याआड नाहींशीं होतात. म्हणून तो पिमात्मा भतूावास म्हणजे भतूाचंा आश्रय म्हटला आहे. 
“भतूाना ंआवासः” वा “भतूाना ंआवासः अस्स्मन्” असा ववग्रह करून या सामावसक पदाचें हचतन केलें . 
आता ं“भतूावन आवासः यस्य सः भतूावासः” असा षिीबहुव्रीवह घेऊन वह अथम किता ंयेईल. म्हटलेंच आहे–
“ईश्विः सवमभतूाना ंहृद् देशऽेजुमन वतिवत” अथात ईश्वि हा हृदयातं जीव रूपानें स्स्थत आहे. म्हणून वह तो 
भतूावास म्हणावयाचा. या भतूावासाला पाहत असल्यामुळेंच प्रह लादानें वहिण्यकवशपूला म्हटलें  कीं तो 
पिमात्मा जळीं स्थळीं कािीं पाषाणीं सवमत्र वविाजमान आहे. 

 
७०९. िासुदेि 

 
मागील पदातंील (आ) वास पदाचें दाम म्हणजे सूत्र पकडून हें वासुदेव पद स्फुिलें  आहे. म्हणजे हें 

दामयमक आहे. आवण त्याचा आशय वह पूवम पदासािखाच आहे. “भतेू भतेू आवसवत इवत भतूावासः” 
भतूमात्राच्या ठाईं तो पिमात्मा वसला आहे म्हणून तो भतूावास म्हणावयाचा. आवण वासुदेव म्हणजे वह तेंच. 
“ईशावास्यं इदं सवमम” या वदे वाक्याचा अनुवाद वासुदेव पद कितें. वासुदेव म्हणजे हें सािें जग 
वसववणािा. जगातं जें काहंीं आहे तें सवम ईश्विानें वसववलेलें  आहे. वसववणािा म्हणनू वासु आवण ईश्वि 
म्हणजे देव. असें हें वनरुक्त आहे. ही व्युत्पवत्त नव्हे. वनरुक्त कल्पनाप्रधान वा भावप्रधान असते, व्युत्पवत्त ही 
शब्दवनि असते, व्याकिणववषय असते. वनरुक्ती कल्पनाप्रधान वा भावप्रधान असली. तिी वतला-वह 
शब्दाचा आधाि लागतोच. पण ती शब्दबद्ध नसते. स्वैि अथानें त्या शब्दांचा ती उपयोग करून घेते. वतची 
शब्दावि अथम बसववण्याची प्रवक्रया स्वैि असते. व्याकिण-व्युत्पत्तीनें वजथें इष्ट अथम संपावदता ंयेत नाहीं वतथें 
वनरुक्ती उपकािक होते. (१) वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः (२) वासयवत इवत वासुः । वासुि असौ 
देवि इवत वासुदेवः (३) वासयवत आच्छादयवत इवत वासुः माया । वासोः मायायाः देवः पवतः इवत वासुदेवः । 
इत्यावद प्रकािें वासुदेव शब्दाची व्युत्पवत्त लावली जाते. आवण ती ठीकच आहे. एवढें मात्र खिें कीं एक 
व्यस्क्तवाचक वासुदेव आहे आवण दुसिा सवान्तयामी पिमात्मवाचक आहे. हे दोन्ही कुठें  फुटतात, कुठें 
एकवटतात. “अववभक्तं ववभक्तेषु ववभक्तवमव च स्स्थतम्” असे ते आहेत. नदीचे अनेक प्रवाह होतात आवण 
पित ते एक होतात, तसे हे अथम आहेत. ते एक असून अनेक होतात, अनेक होऊन वह एकच असतात असा 
हा वासुदेव-मवहमा आहे. ‘वासुदेवः सवमम्’ हा गीतेचा मंत्र आहे. ती गीता- साववत्री आहे. 

 
७१०. सिासुणनलय 

 
सवेषा ं असूना ं वनलयः सवासुवनलयः । जो सवमप्राणाचंा आश्रय आहे तो पिमात्मा सवासुवनलय 

म्हणावयाचा. जी काहंीं हालचाल या जगातं वदसते ती सगळी प्राणलक्षण होय. “यत्र यत्र घूमस् तत्र तत्र 
वह वनः” त्या प्रमाणें “यत्र यत्र गवतस् तत्र तत्र प्राणः” असा न्याय आहे. हा सवम हालचालींचें वनवमत्त 
असलेला प्राण अखेि कुठें ववसावतो अथवा कुठून प्रकटतो? वायु आकाशातं ववलीन होतो आवण वतथूनच तो 
उद् भतू होतो. प्राण हा वह तसाच आकाशवत अव्यक्त पिमात्म्याच्या ठाईं ववलीन होतो. तेव्हा ंत्याची गवत 
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कंुवठत होते. मग तो कोणत्या वह लोकाला जात नाहीं. तो वैकंुठवासी होतो, स्वस्थ होतो. पण ही पिम गवत 
होय. “यद् गत्वा न वनवतमन्ते तद् धाम पिमं मम” म्हणून वतचेंच वणमन केलें  आहे. गुणबद्ध जीव गुणानुसाि 
भ्रमत िाहतो. “ऊध्व ंगच्छस्न्त सत्त्वस्था मध्ये वतिस्न्त िाजसाः । जघन्यगुणवृतस्था अधोगच्छस्न्त तामसाः” 
म्हणून गीतेनें गुणानुसाि वत्रधा गवत दाखवनू वदली आहे. पण जो गुणातीत झाला त्याला आत्मगतीवाचंनू 
दुसिी गवत नाहीं. ही जी आत्मगवत उफम  गवतवनिोध तोच सवासुवनलय पिमात्मा होय. कल्पान्तीं सवम 
सृवष्टतत्त्वें प्राणाबिोबि पिमात्म्याच्या ठाईं ववलीन होतात. म्हणून तो सवासुवनलय म्हणावयाचा. कंल्पािम्भीं 
पित तीं सृवष्टतत्त्वें पिमात्म्याच्या प्राणाबिोबि बाहेि पडतात. यालाच अनुलक्षून नािदानें म्हटलें  आहे– 
“मिीवचवमश्रा मुनयो प्राणेभ्योऽ हं च जवज्ञिे” हपण्ड घ्या कीं ब्रह्माण्ड घ्या दोहोंकडे एकच सूत्र आहे. 
आत्म्याच्या ठाईं सवम प्राण, सवम शस्क्त वनवहत होतात : “वायुः अवनलं अमृतम् । अथ इदं भस्मान्तं शिीिम्” 
मुक्त पुरुषाचे प्राण अवनल म्हणजे वनःस्पन्द होऊन अमृत म्हणजे चयापचिवहत होऊन बसतात. कल्पान्तीं 
सवांचेच प्राण पिमात्म्याच्या ठाईं ववलीन होतात. पण कल्पािंभीं ते पुनः गुणकमानुसाि जन्म घेतात. त्याचंें 
हें यातायात ज्ञानानें मुस्क्त होईपयंत चालूच िाहतें. 

 
७११. अनल 

 
पिमात्मा हा अनल म्हणजे अस्ग्नस्वरूप आहे. ऊब ही जीवनाचें गमक आहे. य या शिीिातं ऊब 

नाहीं, जें पे्रतवत थंड झालें  आहे, गाि पडलें  आहे, तें मृत समजलें  जातें. त्यामुळे अस्ग्न म्हणजे जीवन होय. 
पिमात्मरूप अस्ग्न हा सवांना प्रकाशकत्वामुळें  सत्ता आवण सष्ण्यामुळें  जीवन देणािा होय. अग्नीच्या 
दाहकता आवण प्रकाशकता ह्या दोन शस्क्त होत. आवण पिमात्म्याच्या ठाईं जो वचदस्ग्न आहे त्याच्या वह त्या 
दोन शस्क्त आहेत म्हणून पिमात्मा हा अनल म्हणावयाचा. जें काहंीं प्रकावशत होत आहे तें सािें त्या वचत 
तेजानेंच होत आहे. त्याच्या प्रकाशावाचंनू कोणती वह वस्तु असल्याचें कळंू शकत नाहीं. अथांत वतला सत्ता 
लाभते, जीवनाचा उबािा लाभतो तो त्या वचत तेजामुळेंच होय. इथें अग्नीचें प्रकाशकत्व आवण जीवनदातृ 
उष्णत्व वा सत्तादातृत्व एकवटलें  आहे असें म्हणता ं येईल. अथात अग्नीच्या दोन शक्ती म्हणण्यापेक्षा ं
अग्नीची दुहेिी शस्क्त म्हणणें बिें. पिमात्म्याच्या वचद् रूप अग्नींत जणूं हें ववश्व उजळत आहे आवण जळत 
आहे. “तेजोवभिापूयम जगत समगं्र, भासस् तवोग्राः प्रतपस्न्त ववष्णो” असें ह्या ववश्वाच्या वचन्मय रूपाला 
पाहून अजुमन म्हणत आहे. प्रत्येक वस्तु त्या प्रचंड वचत तेजानें जळत आहे, उजळत आहे, असें त्या अनल 
पिमात्म्याचें ववश्वरूष दशमन अजुमनाला होत आहे. अनल पद अनअल अथवा अन्अअलम् अशा वह प्रकािें 
लावता ंयेईल. वजथें अस्ग्न आहे वतथें प्राण आहेच. प्राणावशवाय अग्नीचें अस्स्तत्व सभंवत नाहीं. म्हणून तो 
अनल म्हणजे अनवान् म्हटला आहे. पिमात्मा हा जीवनस्वरूप अस्ग्न आहे. आवण त्याच्याशी प्राण हा सदैव 
युक्त असतो. प्राण गेला कीं अस्ग्न शमला असें समजलें  जातें. “केन प्राणः प्रथमः प्रैवत युक्तः” या प्रश्नाचें 
उत्ति वचद् स्ग्न असें आहे. त्या वचत्स्वरूप अग्नीचें पे्रविलेला प्राण हालचाल किीत असतो. “दुष्पूिेणानलेन 
च” या गीतावचनातं अनलाचें अनलम् पण व्यक्त झालें  आहे. ते वतथें कामाग्नीसबंंधानें आलेलें  आहे. पण 
अस्ग्न सवम काहंीं भस्म करून पित अवधक भक्षायला वसद्ध असतो म्हणनू तो अनल होय. पिमात्मस्वरूप 
वचद् ग्नीला वह हें ववश्वाचें पेटवण पुित नाहीं. त्याला पुरून तो उितो म्हणनू तो अनल. 

 
७१२. दपथहा 

 
‘दपमहा दपमदो दृप्तः’ हें एक वत्रक असून वतन्ही पदें वमळून एक ववचाि प्रकटला आहे. एकएकटें पद 

घेतल्यास तो ववचाि एकागंी होईल. असा एकागंी ववचाि होऊं नये. ववचािाची समग्रता आकळली जावी 
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याची सहस्राला भािी हचता आहे. त्यामुळें  ठाईं ठाई आपाततः वविोधी पदाचंीं एककें  वद्वकें  तशींच वत्रकें  
आलेलीं आहेत. वस्तुतः तीं वविोध-दशमक वा पृथक् त्वदशमक वा अभावदशमक नसून व्यापक समग्रतादशमक 
आहेत. हें समग्र दशमनच भगवद् दशमन वा आत्मदशमन होय, ववश्वरूपदशमन होय. कोणतें वह एकागंी दशमन हें 
सम्यग् दशमन असूं शकत नाहीं आवण म्हणून तें आत्मदशमन वह म्हणता ं यावयाचें नाहीं. कािण आत्मा एक 
आहे, अन्यून आहे, पविपूणम आहे. त्यातं ववजातीय, सजातीय वा स्वगत कसला वह भेद नाहीं. तो एकिस 
आहे. म्हणून सवमवविोधपविहािरूपच तो आहे. सवम समन्वयरूपच तो आहे. अथात त्याचें दशमन वह तसेंच. 
इथें काहंीं एककें  वद्वकें  वत्रकें  नमूद करंू या; कृताकृतः, भोजनं भोक्ता, वामनः प्राशुंः, वनवमषोऽ वनवमषः, 
कामहा कामकृत, क्रोधहा क्रोधकृत, एको नैकः, दण्डो दमवयता दमः, वनयन्ता वनयमो यमः, शब्दावतगः 
शब्दसहः इत्यावद. या वववचत्र पदपदावलीवरून पिमात्म्याची व्यास्प्त त्याची समग्रता व्यक्त केली गेली 
आहे. इथें दपमदो दपमहा दृप्तः या पदत्रयातं तीच लवक्षत आहे. तो पिमात्मा दपम-हा म्हणजे दपाचें हनन 
किणािा आहे. “अहंकािं बलं दपम कामं क्रोधं च सवंश्रताः । मा ंआत्म-पिदेहेषु प्रवद्वषन्तो ऽभ्यसूयकाः” असे 
जे असुि म्हणजे आसुि गुणानंीं पे्रवित आवण ववश्वकंटक “कोऽन्योऽस्स्त सदृशो मया” म्हणणािे बलदृप्त 
वहिण्यकवशपु िावण कंसावद त्याचंा तो वनःपात कितो, असे वदसतें. पण वस्तुतः तो त्या व्यक्तींचा नव्हे त्या 
शक्तींचा नाश किणािा आहे. म्हणून तो दृप्त-हा न म्हणता ंदपम-हा म्हटला आहे. िामानें िावणाला पाडलें  
पण त्याचें सध्वमदैवहक ववभीषणाकडून यथासागं किवनू घेतलें  ! 

 
७१३. दपथद 

 
पिमात्मा असुिाचंा दपम चणूम कितो, ति देवाचंा दपम वाढवतो. दपम म्हणजे बळाचा उत सेक. 

असुिाचं्या बळाचा उद् िेक जगाच्या दुःखाला वन नाशाला कािण होतो, म्हणून तो पिमात्मा सहन किीत 
नाहीं, त्याचें हनन कितो. पिंतु देवाचं्या बलाचा उद् िेक जगाच्या कल्याणाला आवण समदृ्धीला कािण 
होतो, म्हणून त्याचा तो पाठपुिावा कितो. त्या दैवी बलाचें आप्यायन कितो, गुणन कितो. शकंि म्हणजे 
महादेव. त्याच्या बलाचा उद् िेक त्याच्या हलाहलपानातं वदसून येतो. याच्यायोगें काय झालें? जगाविील 
महान् संकट टळलें . लोक बचावले आपल्या बवुद्ध, बल, संपवत्त आवण श्रम या चतुिंग बलाचा म्हणजे सवम 
शक्तींचा वनष्काम भावनेनें लोककल्याणाथम वववनयोग किण्यातंच आपलें  पिम श्रेय आहे या श्रदे्धचें साधनेचें 
आवण वनिचेें नावं आहे देवत्व. त्याचा महान् आदशम म्हणजे भगवान् शकंिाचें चवित्र होय. त्यामुळेंच तो 
महादेव झाला आहे. असा देवाचंा दपम, दैवी संपत्तीविील आत्यंवतक ववश्वास तो पिमात्मा वाढवीत असतो. 
महात्मा गाधंींचा हा असा ववश्वास त्यानें इतका वाढववला होता त्यानें इतका वाढवला होता कीं अखेि त्या 
पाईं त्याचंें बवलदान झालें . या दपामुळेंच मनुष्य गडद वनिाशेंतवह आशा बाळगून िाहतो आवण आपला 
ववश्वास जतन कितो. त्याचंें त्यागमय जीवन व बवलदान हें त्याचं्या या वनिेचें प्रमाण होय, साक्ष्य होय. 
पिमात्मा दपम-हा वह आहे. आवण दपम-द वह आहे. जसा वैद्य एखाद्या िोग्याला उपवास किायला सागंतो ति 
दुसऱ्याला पुवष्टवधमन (टॉवनक) घ्यायला सागंतो. पण त्यातं काहंीं ववसंगवत वा वविोध नसतो. त्यातं एकच 
सूत्र तो अनुसित असतो. तसेंच पिमात्म्याचें आहे. य याचा दपम नाहींसा किणें इष्ट त्याचा तो नाहींसा कितो 
आवण य याचा दपम वाढवणें इष्ट त्याचा तो वाढवतो. आवण अशा आपाततः ववरुद्ध वक्रया पूणम सुसंगत ठितात 
व्यापक तत्त्वाचं्या अवधिानावि. आवण तें अवधिानच तो पिमात्मा होय. 
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७१४. दृप्त 
 
य याच्यातं अपिंपाि बळ आहे, तें बळ य याच्यातं मावत नाहीं, तो म्हणावयाचा दृप्त. असा दृप्तच 

दुसऱ्याचा दपम वजिवू ंशकतो आवण दुसऱ्याला हहमत देऊं शकतो. म्हणून पिमात्मा “दपमहा दपमदो दृप्तः” 
म्हटला आहे. दृप्त निहसहानें वहिण्यकावशपूचा दपम वजिवला आवण भक्त प्रह लादबाळाचा दपम, 
आत्मववश्वास सतत वृहद्धगत केला. प्रभ ु िामचदं्रानें िावणाचा दपम खि-दूषण-वत्रवशिावद िाक्षसानंा वधून 
आवण प्रत्यक्ष त्याला व कंुभकणाला ठाि करून वजिवला आवण नल नील हनुमदावद वानिाचंा दपम 
समुद्रोल्लंघन, लंकादहन, सीताशुवद्ध, सेतुबधंन इत्यावद सुयशाच्या योगें वृहद्धगत केला. हें दुहेिी कायम तो 
स्वतः दृप्त होता, आत्मशस्क्तसंपि आवण आत्मशस्क्तमते्तच्या प्रत्ययानें पविपूणम होता म्हणूनच करंू शकला 
हें उघडच आहे. दपम, दपमण (म्हणजे दृप्तीकिण) आवण दपमहनन या सवांचा आधाि एक आत्मशस्क्तच आहे 
हें जो ओळखतो तो ‘दपमहा दपमदो दृप्तः’ चें िहस्य ओळखतो असें म्हणावयाचें. यासबंंधीं केनोपवनषदातंील 
आख्यावयका सहज आठवते. ‘दपमहा दपमदो दृप्तः’ या वचनावि ती चागंला प्रकाश टाकते. देवानंा एकदा ं
ब्रह्मानें ववजय वमळवनू वदला, ति त्यानंा वाटलें  “अस्माकमेव अयं ववजयः, अस्माकदेव अयं मवहमा.” हें 
झालें  दपमद रूप. त्यानंति त्यानें अग्नी वायु इत्यावद एकएका देवाला बोलावनू त्याच्यापढुें गवताची काडी 
टाकून ती जाळायला उडवायला सावंगतलें . पण आत्मशक्तीवाचंनू त्यानंा तें किता ंआलें  नाहीं. अशा प्रकािें 
त्याचंें मानमदमन वा दपमदलन केलें . हें झालें  दपमहारूप. आवण इतकें  सवम करून त्या देवानंा तें यक्ष 
बुचकळयातं टाकून वनघून गेलें . हें झालें  त्याचें दृप्त रूप. पिमात्मा हा असा ‘दपमहा दपमदो दृप्तः’ आहे. तो 
नुसताच दपमहा वा दपमद वा दृप्त नाहीं. हें असंशय आवण समग्र ज्ञानच मोचक आहे. तें य याला झालें  
“असंमूढः स मत्येषु सवमपापःै प्रमुच्यते.” 

 
७१५. दुर  धर 

 
पिमात्मा हा अव्यक्तमूर्णत असल्यामुळें  त्याला सहजासहजीं आकळता ं येत नाहीं. “अव्यक्ता वह 

गवति  दुःखं देहवद् वभि  अवाप्यते” म्हणून गीता म्हणतच आहे. पण त्याचा अथम असा नव्हे कीं व्यक्त हें फाि 
सुलभ आहे. “क्लेशोऽवधकतिस् तेषा ंअव्यक्तासक्त-चेतसाम्” या वचनातंील अवधकति या पदाकडे लक्ष 
द्यायला पावहजे. व्यक्ताच्या उपासनेंत क्लेश नाहींत असें नाहीं. त्यातं क्लेश आहेतच, पण अव्यक्तोपासनेंत 
ते अवधक आहेत असें म्हटलें  आहे. तुम्ही सगुणोपासना किा कीं वनि  गुणोपासना किा, दोन्हीकडे भिपूि 
क्लेश आहेत. आकाशवत वनिाकाि आवण वनि  गुण पिमात्मा 

 
“अच्छेद्यो ऽयुं अदाह्योऽयुं अक्लेद्योऽशोष्य एि िं । 
णनत्यः सिथगतः स्र्ािुर  अिंलोऽ युं सनातनः ।” 
 
असें मानणें सुलभ आहे, पिंतु देहधािी अवताि, वा प्रतीकरूप शालग्राम हा तसा मानणें सुलभ 

नाहीं. पण सगुणोपासनेंत साकािोपासनेंत आपण तसें मानून चालत असतों. इतकें च नव्हे, ति 
सगुणसाकािोपासनेंत पिमात्म्याचा अवमान होतो. “अवजानस्न्त मा ं मूढा मानुषीं तनुमावश्रतम् । पिं भाव ं
अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥” हें भय वनि  गुणोपासनेंत िाहत नाहीं. अजुमनाला व्यक्ताच्या अवज्ञानाबद्दल 
असत कािाबद्दल क्षमा मागावी लागली आहे. सािाशं, सगुण घ्या कीं वनि  गुण घ्या पिमात्मा हा आकळायला 
सोपा नाहीं. तो दुि  धिच आहे. ज्ञानदेव योगी होते. त्यानंा जीवनकळा साधली होती. पण नामदेव भक्त 
होते. त्यानंा नामामृत गोडी साधली होती. ते याते्रला वनघतानंा ववठ ठलाकडे गेले. त्याची पिवानगी घेतली 
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तेव्हा ं वनघाले. हें देवभक्ताचंें हादम पाहून ज्ञानदेव वविघळून गेले. त्याचं्या योगानें अव्यक्तोपासनेनें 
नामदेवाच्या सगुणोपासनेला भक्तीला साष्टागं नमस्काि घातला. त्यानंा ती कवठण वाटली आहे. सािाशं 
कोणत्या वह प्रकािें सगुण वा वनि  गुण भस्क्त ही सुळाविील पोळी आहे. म्हणून तो पिमात्मा दुधमि होय. 

 
अर् 

 
‘अथ’ हें काहंीं सुबन्त नाम नाहीं. तें आहे एक अव्यय. सहस्रातं प्रायः अशीं पदें नाहींतच. ‘च’ हें 

अव्यय ६ सहा वळेा ंआलें  आहे. एव हें अव्यय दोन वळेा ंआलें  आहे. खिें म्हणजे दोन्ही वठकाणीं ‘एव च’ असें 
आलें  आहे. ‘अथो’, ‘ननु’ इत्यावदकापं्रमाणें ‘एवच’ हें एक संयुक्त पद मानणें शक्य असल्यास स्वतंत्र ‘च’ 
दोन कमी होतील. ‘अथ’ हे इथें एकदाचं आलें  आहे. हीं अशीं तीन अव्ययें पादपूिण म्हणून नऊ वळेा ं
आलेलीं सोडलीं ति बाकीचीं सवम सुबन्त पदें आहेत. सहस्रनामाचें खिोखि हे एक वैवशष्ट्यच म्हटलें  
पावहजे. सहस्र संख्या साभंाळण्यासाठीं कोणतीं पदें सववशषेण एक नाम मानावीं, कोणतीं पादपूिण मानावीं, 
कोणतीं ‘कवथतः’ सािखीं आख्यातवत मानावीं हा ववचािाचा मुद्दा आहे आवण सहस्रवमत म्हणजे केवळ सहस्र 
न समजता ंपस्तूिीसह अष्टदशावद संख्यावधक सहस्र मानणें योग्य वाटल्यास तसें वह किणें शक्य आहे आवण 
मग अथम हें वह कदावचत एक स्वतंत्र पद मानलें  जाऊं शकेल. कािण ‘अथ’ आवण ‘ॐ’ हे दोन अव्यय शब्द 
मागंवलक मानले आहेत. अथ हें पद आिंभसूचक आहे. पिमात्मा हा सवावद सवािंभक असल्यामुळें  तो अथ 
म्हणावयाचा. ‘ॐ’ हें जसें एक महत्त्वाचें एकाक्षि पिमात्मवाचक नाम आहे तसें ‘अथ’ हें व्द्यक्षि नाम आहे. 
‘ॐ’ प्रमाणें तें एकाक्षि नसलें  तिी व्द्यक्षि वद्वमात्र आहे. आवण ‘ॐ’ हें ‘अथ’ प्रमाणें व्द्यक्षि नसलें  तिी वद्वमात्र 
आहे. दोहोंचें वजन सािखेंच आहे. ‘ॐकािपूवमक वदे मंत्राचा उच्चाि होतो ति अथकािपूवमक शास्रावदकाचंा 
आिंभ होतो. ‘अथातो ब्रह्मवजज्ञासा ।’ ‘अथातो भस्क्तं व्याख्यास्यामः ।’ ‘अथ वशक्षा ंप्रवक्षावम ।’ इत्यावद, नवीन 
गं्रथ, नवीन प्रकिण, नवीन मुद्दा माडंतानंा अथ चा प्रयोग होतो. अशा प्रकािें ‘अथ’ हें मंगल नाम म्हणता ं
येईल, जिी तें सुबन्त नाहीं. 

 
७१६. अपराणजत )अ-पराणजत, अपर-अणजत) 

 
न पिावजतः अपिावजतः । य याला कोणीं पिावजत केलें  नाहीं तो अपिावजत म्हणावयाचा. 

पिमात्म्याला पिावजत कोण किणाि? जो पिावजत किणािा तो वह तोच आहे. त्यामुळें अपिावजत हा अपि-
अवजतच म्हणावयाचा. स्वतःच स्वतःची पिाकािा (िेकॉडम) मोडणािाला पिावजत कसें म्हणता ंयेईल? तो 
त्याचा नवा ववजयच होय. य यानें स्वपिभेद मावनला त्याला दं्वद्व-भय िाहणाि, पिाभव संभवणाि. पिंतु 
य याला पिका काय पण दुसिा वह नाहीं त्याला एकमेवावद्वतीयाला पिाभव कसा संभवले, त्यावि मात कोण 
किील? य यानें आपल्याला देहावदकाचं्या अवभमानानें पृथक् करून घेतलें  त्यानें आपले प्रवतदं्वद्वी वनमाण 
केले. त्याला त्याचं्या पासून भय उत्पि होणाि, त्याला आपला पिाभव पहावा लागणाि. तुमच्या ंवविोधांत 
दुसिा उभा िाहणें हाच पिाभव. य याला वविोध किायलाच मुळीं दुसिा कोणी उिला नाहीं, त्याला सवमभतूें 
आत्मरूप झालीं! त्याचा पिाभव संभवत नाहीं. बापाला मुलाकडून झालेली आपली हाि हाि वाटत नाहीं, 
भषूण वाटते. ती हाि तो हािवत वमिवतो. कािण पुत्र कोणी दुसिा तो मानीत नाहीं. त्याला तो आपला 
आत्माच मानतो. तद् वत य याला हें सािें जग आत्माच झालें  त्याला पिाभव कुठला? पिमात्माच या 
ववश्वरूपानें नटला असल्यामुळें  त्याला दुजा कोणी नाहींच, प्रत्येकच तो आहे. मग त्याला पिाभव देणाि 
कोण आवण वदला असें मानलें  ति पिाभव त्याला ववभव वाटेल ववजय वाटेल–जसा िामानें केलेला आपला 
पिाभव पिशुिामाला वाटला. य यानें पिाभवाला वह ववजयरूप देण्याची युस्क्त हस्तगत केली तोच 
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अपिावजत. िाजकोटच्या प्रकिणातं गाधंींनीं आपला ववजय फेकून वदला. कािण तो अनात्म-ववजय होता. 
“दुःखं शतेे पिावजतः” हें गाधंी ओळखत होते. 

 
७१७. णिश्वमूर्तत 

 
या सत्त्याहत्तिाव्या श्लोकातं मूर्णतपदाचें सूत्र आहे. ह्या सूत्रातं वजतके आवण जसे मवण ओवता ंआले 

तेवढे ओवले आहेत. पिमात्मा अव्यक्त अमूर्णतमान् आहे इथपासून तों ववश्वमूर्णत आहे इथपयंत भिािी 
मािलेली आहे. ववचािानें ववचाि समग्रतेला कव घालणािा असल्यामुळें  त्यातं पिस्पि-वविोधी दोन्ही टोकें  
येतात, आवण त्या दोन्ही टोकाचं्या दिम्यान संभवणािी सवम ववववधता येते. या श्लोकातं आपल्याला हें समग्र 
दशमन होतें. 
 

“ववश्वं मूवति  यस्य सः ववश्वमूर्णतः अथवा ववश्वा मूतमयः यस्य सः ववश्वमूर्णतः” असा ववग्रह होईल या 
सामावसक पदाचा. दोहोंचा तात्पयाथम एकच. हें वदसणािें आवण न वदसणािें समग्र ववश्वच त्या पिमात्म्याची 
मूर्णत होय, आकृवत होय, तनू होय. समग्र हें पिमात्म्याचें रूप मानल्यानंति या समग्र रूपातंील ववववध 
अवयव कोणते त्याची वह कल्पना कवींनीं आपआपल्या रुचीप्रमाणें वा गिजेप्रमाणें केली आहे. “वशिीं 
शृगंािला स्वगम, उिीं आकाश मोकळें । पदीं पसैावली पृर्थवी, लोकरूपास त्या नमो” अशी वत्रलोकात्मक वा 
सप्तलोकात्मक वा चतुि  दश लोकात्मक ववश्वमूतीची कल्पना केली आहे. आवण कौशल्यानें िेखाटली व 
िंगववली आहे. ध्यान समग्राचें किावयाचें, गान समग्राचें किावयाचें, पूजा समग्राची किावयाची. 
एवढ्यासाठींच खस्ण्डतमूतीच्या पूजेचा शास्रातं वनषेध केला आहे. ववश्वमूर्णत पद वह पिमात्म्याची ही 
समग्रता, ही अखण्डता ववशद किीत आहे. 

 
७१८. महामूर्तत 

 
महती मूर्णति  यस्य सः महामूर्णतः मोठी आहे मूर्णत य याची तो महामूर्णत म्हणावयाचा. जे आमच्या 

बुद्धीच्या शक्तीच्या आंवाक्या बाहेिचें असतें तें आपल्याला महान् वाटतें. तें अनुपेक्षणीय, आदिाहम, 
ववस्मयावह वाटतें. त्याच्या महते्तनें आपण दबतों, त्याला शिण जातों. पिमात्मा हा तसा महान् आहे. 
आकाशाहून मोठें या जगातं काय आहे? तें आकाशाच पिमात्म्याची मरू्णत म्हणजे शिीि आहे. “आकाशशिीिं 
ब्रह्म” असें उपवनषद् वचन आहे. शिीि हें सगुण साकाि हवें. आकाश हें तसें शब्दगुण आवण अवतववशाल 
आहे. त्याच्या ववशालतेचें आकलन होऊं शकत नाहीं आमच्या दृष्टीला वा कल्पनेला. म्हणून त्याला आपण 
असीम म्हणतों. पिंतु कल्पान्तीं जेव्हा ंही सकल सवृष्ट अव्यक्तलीन होते तेव्हा ंतें आकाश वह नाहीसें होतेंच. 
कािण तें सगुण साकाि सावयव आहे, सीवमत आहे. पिमात्म्याचें हें आकाशरूप शिीि जसें आकाियुक्त 
तसें वणमयुक्त वह ववर्णणलें  आहे. आकाश वनळें वदसतें. म्हणून पिमात्मा हा वनळा सावंळा म्हटला आहे. तो 
वनि  गुण वनिञ्जन पिमात्मा अशा प्रकािें आकाश–शिीित्वामुळें  सगुण सावंळा झाला आहे. आकाश-
शिीित्वामुळेंच त्याला महत्ता वह आली आहे. एिव्हीं जो अव्यक्त आहे, त्याला महान् तिी कसें म्हणावयाचें? 
अणुत्व महत्त्व लघुत्व गुरुत्व हे सवम व्यक्ताचे गुणधमम होत. म्हणून अव्यक्त अक्षि पिमावतम्याचें वणमन श्रवुत 
“अणोिणीयान् महतो महीयान्” अशा ववलक्षण शब्दानंीं किते. त्यायोगें सवमच ववशषेणाचंा छेद उडतो आवण 
उितो तो केवलस्वरूप पिमात्मा “वनि  शनू्य वनरुपम वनिञ्जन वनि  वाण”. 
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७१९. दीप्तमूर्तत 
 
दीप्ता तेजोमयी मूर्णति  यस्य सः दीप्तमूर्णतः । दीप्त म्हणजे य योवति  मयी मूर्णत आहे य याची तो 

दीप्तमूर्णत म्हणावयाचा. पिमात्मा हा वचन्मात्रमरू्णत असल्यामुळें  तो दीप्तमूर्णत होय. हें सवम ववश्व वचत- प्रभेनें 
प्रकावशत झालेलें  आहे. सूयम चंद्र आवण अस्ग्न याचंी प्रकाशकता वह त्या वचत प्रभेचीच प्रकाशकता होय. 
वचत सते्तवाचंून स्वतंत्रपणें त्याचं्या ठाईं प्रकाशकता संभवतच नाहीं. म्हणूनच ति गीतेनें म्हटलें  आहे : 

 
यद् आणदत्यगतुं तेजो जगत् भासयतेऽणखलम्  । 
यत् िंतद्रमणस यच् िंाग्नौ तत् तेजो णिणद्ध मामकम्  ॥ 
 
असें असल्यामुळें  तो पिमात्मा, तो वचन्मात्रमूर्णत च एक दीप्त आहे, इति सािें अदीप्त, अप्रकाश, 

अंधभतू होय. तें सािें प्रकाश्य आहे, प्रकाशक नव्हे. या दीप्तमूर्णत पिमात्म्याची पूजा आम्ही सूयांत चदं्रातं 
अग्नींत कितों, दीपातं कितों. सूयम उगवला म्हणजे त्याला आम्ही नमस्काि कितो. वदवा लावला म्हणजे 
वह आम्ही त्याला नमस्काि कितों. हा नमस्काि न त्या सूयाला आहे, न त्या वदव्याला; तो आहे त्याचं्या 
रूपानें प्रकाशलेल्या वचद् वस्तूला. तो नमस्काि सूयमनािायणाला आहे, दीपनािायणाला आहे. वस्तुतः तें जें 
सूयमगत वा दीपगत प्रकाशक वचत तत्त्व आहे तेंच माझ्या ठाईं अवक्षगत प्रकाशक तत्त्व आहे. तोच अवक्षपुरुष 
होय. “योऽसौ, असौ पुरुषः सोऽहं अस्स्म” या मंत्रातं हेंच तादात्म्य वर्णणलें  आहे. “तत त्व ं अवस” या 
महावाक्यातंवह तेंच प्रवतपावदलें  आहे. वजथें वजथें दीस्प्त आहे वतथें वतथें तो दीप्तमरू्णत उभा आहे आवण जें 
दीप्त नाहीं, प्रकावशत नाहीं, असें मुळीं काहंीं या ववश्वातं नाहींच. 

 
७२०. अमूर्ततमान् 

 
पिमात्मतत्त्व हें अव्यक्त अज अव्यय असल्यामुळें  त्याला मरू्णतमान् म्हणता ं येत नाहीं. तें व्यक्त 

म्हटल्यास जन्मणािें व मिणािें असें नाशवतं ठिेल. पण तें ति आहे अक्षि. म्हणून तो पिमात्मा सूयम अस्ग्न 
दीप इत्यावद रूपातं वदसत असला तिी ह्या रूपाहूंन मूतींहून तो वगेळा आहे, हें ओळखून त्याला अमुर्णतमान् 
म्हटलें  आहे. लहान-मोठें सिळ वाकंडें जसें इन्धन असेल तसा म्हणजे तत तदाकाि अस्ग्न वदसतो, पण त्या 
आकािाहूंन मतूीहून तो वगेळाच असतो, तद् वत पिमात्मा वह ह्या अनंत रूपातं मतूींत प्रकटलेला वदसतो 
खिा, पण तो त्या मूतींहून वगेळाच आहे. त्या मूतींत आवण त्याच्यातं मुळीं कसलें  वह साम्य नाहीं. अमूर्णतमान् 
पद हें साम्य आवण वैषम्य प्रकट किीत आहे. तो मूर्णतमान् वदसतो, पण मूर्णतमान् नाहीं. “अस्ग्नि  यथैको 
भवुनं प्रववष्टो रूपं रूपं प्रवतरूपो बवहि । एकस् तथा सवमभतूान्तिात्मा रूपं रूपं प्रवतरूपो बवहि ।” मागील 
पदातं म्हटलें  आहे तो ववश्वमूर्णत आहे, महामूर्णत आहे, दीप्तमूर्णत आहे. आवण इथें या पदानें जणूं त्यावि बोळा 
वफिवला आहे अमूर्णतमान् म्हणून. पिंतु वस्तुतः तसें नाहीं. दोन ववरुद्ध ववधानानंीं त्याची व्यास्प्त दाखवनू 
वदली आहे. तो पिमात्मा मतूम तसा अमूतम वह आहे असें तीं ववधानें सागंत आहेत. “रूपं रूपं प्रवतरूपो बवहि” 
हा चिण वह ती व्यास्प्तच व्यक्त किीत आहे. साकाि आवण वनिाकाि दोन्ही तोच आहे. अस्ग्न केव्हां सेन्धन 
केव्हा ंवनविन्धन वदसतो तद् वत पिमात्मा. दोन्ही रूपातं जो त्याला ओळखतो तोच ओळखतो म्हणावयाचा. 
“तो हा ववठ्ठल बिवा । तो हा माधव बिवा” 
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७२१. अनेकमूर्तत 
 
अनेकमूर्णत म्हणजे अनेक वस्तु नव्हे. पिमात्मा एक आहे, पण त्याच्या मरू्णत अनेक आहेत. कोणती 

वह व्यस्क्त ही पृथगात्मता घेऊनच जन्मास येते. मृवत्तका एक आहे, पण घट-शिावावद मूर्णत वा आकाि अनेक 
आहेत. तद् वत वचत वस्तु एक आहे, पण त्या वचद् वस्तूचे ववलास वा तिंग म्हणजे हें चिाचि जगत अनेक 
आहे. नाम रूप गुण कमम इत्यावद भेदानंीं ह्या व्यस्क्त वा मूर्णत भेवदल्या आहेत. “भेदुनी अभेद, अभेदूवन भेद” 
अशी या जगद्-ब्रह्माची स्स्थवत आहे. त्यामुळें  केव्हा ंएका पक्षावि ति केव्हा ंदुसऱ्या पक्षावि भाि वदला जातों 
आवण “एकत्वने पृथ क्त्वने बहुधा” त्याचें वणमन केलें  जातें. इथें त्याचें जगद् रूप वैवचत्र्य लक्षून त्याला 
अनेकमूर्णत म्हटलें  आहे, ति पुढील अव्यक्त ह्या पदातं वैवचत्र्य ववसरून एकतत्त्वावि वा एकत्वावि भि 
वदला आहे. एक, अनेक, असंख्य, अनन्त, शून्य वा केवल अशा वववचत्र ववशषेणानंीं तो पिमात्मा संबोवधला 
जातो. कािण त्या प्रत्येक ववशषेणानें एक वववशष्ट पलूैच तेवढा प्रामुख्यानें पुढें माडंला आहे. 

 
अनेकमूर्णत पदातूंन एक दुसिा वह भाव दोहून घेता ं येईल. अतत्त्वाथमवत आवण असवहष्णु अशा 

एकवादाचा त्यातं वनषेध आहे. एक ववष्णचु पिम देव, दैवत आहे, वशव नव्हे; एक अल्ला, एक पैगंबि, एक 
कुिाण खिें इति सािें झटू. असें तत्त्वशनू्य व्यस्क्तपित्व म्हणजे एकवनिता नव्हे. ति “अनेकीं सदा एक 
देवावस पाहे” तीच खिी म्हणजे तत्त्वदशी एकवनिा होय. यावगेळी एकवनिा म्हणजे तत्त्वच्युवत होय. वतचेंच 
नावं अंधश्रद्धा. वतच्या योगेंच वैि वविोध ववग्रह पेटून जग कष्टी झालें  आहे. एकाचें अनेकमूर्णतत्व तें 
ओळखील ति सुखी होईल. 

 
७२२. अव्यक्त 

 
या मूर्णतसूत्रातं अनेकमूर्णत, शतमूर्णत, ववश्वमूर्णत अशीं पदें आलीं आहेत, त्याच बिोबि अमूर्णतमान्, 

अव्यक्त अशीं वह पदें आलीं आहेत. आवण त्याचंें तात्पयम काय तें वह आपण पवहल्या ववश्वमूर्णत पदाच्या 
हचतनातं पावहलें  आहे. वनि  गुणातूंन सगुण, अव्यक्तातूंन व्यक्त, सूक्ष्मातूंन स्थूल अशी सृवष्ट होते. म्हणजे सवम 
दृश्य व्यक्त सगुण सृष्टीचा मूळ आधाि तें अव्यक्त अक्षि ब्रह्म होय. तो मूलाधाि हें अव्यक्त व्यक्त किीत 
आहे. अमूर्णतमान् आवण अव्यक्त हीं दोन पदें समानाथमक वदसत असलीं तिी त्यातं सूक्ष्म भेद आहे. लोष्ट 
स्थूल आहे, मृत कण सूक्ष्म आहे, पण दोन्ही दृश्य आहेत, मूतम आहेत. मृद् जल अस्ग्न हीं उत्तिोत्ति सूक्ष्म 
तत्त्वें असलीं तिी तीं दृश्य आहेत, पण वायु हें तत्त्व तसें दृश्य नाहीं. पण दृश्य वा मूतम नसलें  तिी ते गोचि 
आहे, व्यक्त आहे. आकाश हें मूतम वह नाहीं, व्यक्त वह नाहीं पण तें सगुण आहे. शब्दगुणावरून त्याचा 
पविचय होतो. एिव्हीं तें शनू्यच आहे. पिंतु ब्रह्म हें या सवांहून पलीकडचें आहे. तें वनि  गुण आहे. म्हणजेच 
केवल अवचन्त्य. या अवचन्त्यालाच केव्हा ंअमूर्णतमान् केव्हा ंअव्यक्त म्हणून सबंोवधलें  जातें, जिी त्यातं वि 
पावहल्याप्रमाणें अंति आहे. प्रकृवत ही अव्यक्त आहे, पण इथें अव्यक्त असें नपुंसक पद नसून अव्यक्तः असें 
पुंहल्लग पद आहे. आवण तें, पिमात्मवाचक आहे. अव्यक्त हें प्रकृवतवाचक पद असून तें अलीकडचें तत्त्व 
आहे. त्या पलीकडचें तें अव्यक्त आवण अक्षि पद तेंच इथें अवभपे्रत असून तें पिमात्मावाचक आहे. “पिस् 
तस्मात तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात सनातनः । यः स सवेषु भतेूषु नश्यत्सु न ववनश्यवत ॥” अशा भाषेंत 
गीतेनें त्या पिात्पि अव्यक्त पिमात्म्याचें वणमन केलें  आहे. त्या अव्यक्ताचें अक्षि हें व्यावतमक अनन्यसाधािण 
लक्षण आहे. 
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७२३. शतमूर्तत 
 
अनेकमूर्णत म्हटलें  काय आवण शतमूर्णत म्हटलें  काय, तात्पयम एकच. पिमात्म्याच्या मूर्णत अगवणत 

आहेत. पण हें अगवणतपण गवणतानेंच सागंावें लागतें. सहस्र हें स्वतःच संख्याबद्ध साखं्य आहे. त्यामुळें 
सहस्रातं पदोपदीं संख्यान येतें “अनेकमूर्णत, चतुि  मूर्णत शतमूर्णत सहस्रमधूा इत्यावद. या सवम संख्या-
बहुव्रीहीचें तात्पयम एक असलें  तिी आपआपलें  वैवशष्ट्य वह आहेच. येथील शत ही सखं्या केवल शभंि 
आंकड्याची वाचक नाहीं, ती समग्रता-वाचक आहे. सगळयाचं्या सगळया मूर्णत त्या पिमात्म्याच्याच आहेत 
असा आहे ह्या शतमूर्णत पदाचा आशय. शतमख, शतपथ, शतवभषक् शतगुण इत्यावद पदातं शतशब्द पूणमता-
समग्रतावाचक आढळतो. तसाच तो इथें घ्यावयाचा. त्याचीं शभंि वषें भिलीं, त्याचें शभंि अपिाध झाले. 
इत्यावद प्रयोगवह आपण त्याच अथानें आज वह किीत आहोंच. 

 
अनेकमूर्णत पदातं वनषेधमुखानें सावंगतलें  कीं या पिमात्म्याची काहंीं एकच मूर्णत नाहीं, ति शतमूर्णत 

पदातं वववधमुखानें सावंगतलें  कीं त्याच्या शभंि मूर्णत आहेत, शेंकडों मरू्णत आहेत. ह्या शतमरू्णत कोणत्या? 
ववभवूतयोगातं त्या सावंगतल्या आहेत. पण वतथें वह त्या ब्यायंशीच देऊन गणक थकून गेला आहे. आवण 
“नास्त्यन्तो ववस्तिस्य मे” म्हणून त्यानें गणनेबाबत असमथमता प्रकट केली आहे. जें जें श्रीमत वा ऊर्णजत तें 
तें भगवद् ववभवूत म्हणनू ओळखावें हें सूत्रवह वतथेंच देऊन ठेवलें  आहे. त्याला अनुसरून शतपूर्णत करून 
घ्यावी. मूर्णत म्हणजे देह सवम त्या देहीचे आत्म्याचे होत म्हणून वह तो शतमरू्णत म्हणावयाचा. 

 
७२४. शतानन 

 
शतं शतावन वा आननावन यस्य सः शताननः । य याला शेंकडों मुखें आहेत तो शतानन म्हणावयाचा. 

आनन म्हणजे मुख हें वाग् द्वाि असल्यामुळें, त्याला वक्त्रच म्हणत असल्यामुळें  तें वाणीचें प्रतीक होय. 
अथात शेंकडों वाणी य याच्या आहेत तो शतानन म्हणावयाचा. वनिवनिाळया योनींच्या वनिवनिाळया वाणी 
आहेत. मनुष्य पशु पक्षी याचं्या वाणी वभि आहेत. इगं्लंडमधील आवण भाितातंील पशूचंी व पक्ष्याचंी बोली 
सािखीच आहे, पण मनुष्याचंी मात्र वगेळी आहे. हे वगेळेपण वाणीचे न म्हणता ंभाषाचंें म्हणावयाचें. वाणींत 
बोली व भाषा दोहोंचा वह अतंि  भाव होतो. बोली स्वाभाववक आहे, ति भाषा संपावदत आहे. आवण मानवातंच 
ती आढळते, हा भेद आहे. अशा प्रकािें बोली आवण भाषा याचंी संख्या अगवणत आहे. या अगवणततेचेंच 
दुसिें नावं शत, शेंकडों, असंख्य. य या अथीं सवम वाणींचा आधाि प्राण आवण प्राणाचा आधाि जीवात्मा आहे 
त्या अथीं जीवात्मभतू सवांति  यामी पिमात्मा हा सवम वाणींचा स्वामी होय. म्हणून तो शतानन म्हटला आहे. 
ववववध कामें किणािे ववववध देह धािण किणािा म्हणून जसा पिमात्मा हा शतमूर्णत म्हणावयाचा तसा ववववध 
वाणी बोलणािा म्हणनू तो शतानन म्हणावयाचा. िावण हा दशानन म्हणनू प्रवसद्ध आहे. त्याला खिोखिच 
दहा तोंडें होतीं का? का तो दहा भाषा बोलंू शकत होता म्हणनू दशानन म्हटला गेला? दुसिाच कल्प 
संभवनीय वदसतो. दशवाग्-बलसपंि म्हणून दशानन. तसा पिमात्मा हा सवम वागब् ल-संपि म्हणून शतानन 
म्हटला आहे. 

 
७२५. एक 

 
‘एको नैकः’ अशी इथें पदाचंी जोडी आलेली आहे. त्यातं वह ‘एक’ पद आधीं आलें  आहे. मागाहून 

‘नैक’ पद आलें  आहे. हा क्रम वह वचन्त्य आहे. “एकमेवावद्वतीयं ब्रह्म” इत्यावद उपवनषद् वाक्यातं 
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पिमात्म्याचें एकत्व म्हणजे वद्वतीयासवहष्णु एकत्व प्रवतपावदलें  आहे. “एकं सत” हें वदेवचन वह प्रवसद्धच 
आहे. हें जें दै्वतासवहष्णु एकत्व तें या जगातं कुठें वदसत नाहीं. जगातं वदसतें तें सवमत्र दै्वतच वदसतें. 
तमःप्रकाश, सदसत, चिाचि, चेतनाचेतन, स्त्री-पुरुष इहपि इत्यावद दं्वद्व, दै्वत वा सवद्वतीयताच सवमत्र 
वदसून येत नाहीं काय? जगातंील हें दै्वत-प्राधान्य लक्षनूच ति ससं्कृत भाषेनें वद्ववचन घडवलें  आहे. मनुष्य 
वा जीव आधीं एकटा असतो. मग तो लग्न करून दोन होतो आवण पढुें तीन चाि इत्यावद बहु होतो. या 
कौटुस्म्बक म्हणजे घिोघिच्या अनुभवाला अनुलक्षून ससं्कृत भाषेनें तीन वचनें केलीं आहेत. हीं अशीं 
अनेकवचनें जगातं वदसत असलीं आवण जग म्हणजेच अनेकवचन असलें  तिी त्याचें मूळ एक वचनच आहे 
हें ववसिता ं येत नाहीं आवण तें एकवचन स्वतःवसद्ध आहे. हें जें स्वतःवसद्ध एकवचन तोच एक होय, तोच 
पिमात्मा होय. त्या एकापासून अनेक होतें. आवण त्या एकातंच तें पित लीन होतें. आदौ अन्ते एकच जि 
असतें ति मध्यें वह, वदसणािें अनेक हें एकच होय हें उघड आहे. म्हणून वदेाचा वसद्धान्त ‘एकं सत’ त्याचा 
अथम, एकच एक आहे आवणक काहंीं वगेळें  नाहीं. 

 
७२६. नैक 

 
पिमात्मा एक आहे तसा तो नैक म्हणजे बहु वह आहे. कािणरूपानें तो एक आहे, कायमरूपानें तो बहु 

आहे. हें एकत्व आवण नानात्व ज्ञानदेव दृष्टान्तानें असें ववववितात : “ववश्वालंकािाचे ववसुंिे । आहावत नाना 
आकािें । तिी घवडलें  एकें  वच भागंािें । पिब्रह्में ।” हें वैवचत्र्यपूणम जग म्हणजे सोन्याचे नाना नग होत. पण ते 
ब्रह्मरूप एका सोन्याचेच घडलेले आहे. मृद्-घट, जल-तिंग इत्यावद वदेान्तप्रवसद्ध दृष्टांतानंीं हेंच ववशद 
केलें  आहे. एकत्व आवण अनेकत्व याचंा समन्वय श्रुतीनें असा केला आहे खिा, पण वतला दै्वताचें अगदीं 
वावडें आहे. कायमकािणातं अदै्वत आहे. कायाचें अनेकत्व हें मुळीं वमर्थयाच आहे. आहे तें एक कािणच. 
त्यामुळें  त्याचंा मुळींच वविोध नाहीं. पण कोणी जि म्हणूं लागला कीं या चेतन जगाचें कािण जडचेतन 
उभयरूप आहे, दै्वतरूप आहे, ति तें श्रुतीला मुळींच मान्य नाहीं. “एकं सत” हा वतचा वसद्धातं आहे. “नेह 
नानास्स्त हकचन” हा त्या वसद्धातंापासून वनष्पि होणािा उपवसद्धान्त आहे. तो कािणगत दै्वताचा वनषेध 
कितो. कायमरूपानें वदसणािें नानात्व त्याच्या लेखीं नानात्व नव्हे. म्हणून नैक त्याला मान्य होऊं शकतें. 
त्याचा समन्वय होऊं शकतो. पण या जगाचें कािण ब्रह्माबिोबिच अब्रह्मवह आहे अशा ववचािाचा नुसता वास 
वह श्रुतीला सहन होणािा नाहीं. इस्लाम मध्यें वह मुख्य वसद्धान्त हाच आहे आवण त्याबाबत मुळीं तडजोड 
होणािी नाहीं. अल्लाशीं दुसऱ्या कशाची जोड देणें याला ते महान् अपिाध, महापातक समजतात. त्याला ते 
वशिकत असें म्हणतात. हा इस्लामी वदेान्त-वसद्धातंच आहे. त्यातं आम्हालंा नवीन काहंीं नाहीं. कािणातं 
ववजातीय सजातीय स्वगत कसला भेद संभवत नाहीं. तसा संभव कस्ल्पणें म्हणजेच दै्वत होय आवण याचा 
श्रुतीनें स्पष्ट भाषेंत व वािंवाि वनषेध केला आहे. हें एवढें दै्वत वगळून ती कायमगत नैकता खुशाल वगळते. 

 
७२७. सि 

 
सूयते अस्स्मन् इवत सवः । य यातं सोम िस गाळला जातो तो सोमयाग सव म्हणावयाचा. गीतेच्या 

पुढील श्लोकातं वैवदक धमाचें स्वरूप थोडक्यातं संगृहीत झालें  आहे. “तै्रववद्या मा ंसोमपाः पूतपापाः यज्ञ ै
विष्ट  वा स्वि  गहत प्राथमयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुिेन्द्रलोकं अश्नस्न्त वदव्यान् वदवव देवभोगान् ॥” वदेाचे मंत्र 
घोकाव,े यज्ञयाग किावा, त्यातं सोमिस प्यावा आवण इहलोकीं स्त्रीपतु्र गायबलै धनधान्य यानंीं समदृ्ध 
होऊन सुखानें जगावें व पिलोकीं स्वगीय सुखाची अपेक्षा बाळगावी. असा त्याचंा जीवनाचा आदशम होता. 
पण खा प्या मजा किा- असा हा केवळ ऐवहक जीवन जगणाऱ्या लोकायवतकाचंा आदशम नाहीं. ते स्वगम 
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मानीत आहेत. आवण तो स्वगम पुण्यकमांनींच वमळतो असें वह मानीत आहेत. म्हणजे हा एक नैवतक आदशम 
आहे. सत कमाचें फळ स्वगम, स्वैिकमाचें फळ निक असें ते मानीत आवण इथेंच म्हणजे वदेाथाबाबत 
वदेववधानाबाबत सपवनषवदक ऋषींनीं त्या यज्ञकममवादी पूवममीमासंकानंा पछाडलें  आहे. कममवाद्याचंी 
वदेाथम-मीमासंा ठीक नाहीं असें ज्ञानवाद्यानंीं वसद्ध केलें  आहे. वदेाचंें तात्पयम काय हें ठिववण्याच्या या 
लढ्यातं कममवादी पूवममीमासंकानंा ज्ञानवादी उत्तिमीमासंकांनीं पिास्त केलें  आहे. त्यानंीं जो वदे वपळला, 
जो वदेाथम छानला तो उपवनषदातं ब्रह्मसूत्रातं आवण गीतेंत उत्तिोत्ति ववशद झाला आहे. हाच अस्न्तम सव 
होय. पिंतु नखवशखान्त जसा एकच पुरुष असतो तसा कमममीमासेंपासून सुरू होऊन ज्ञानमीमासेंपयमत 
पोंचलेला हा सव वह एकच होय. का ंकीं दोहोंचा वह इष्ट तो एक पिमात्माच आहे. म्हणून तो सव म्हटला 
आहे. 

 
७२८. क)स्िन्स्त+क) 

 
“कः” म्हणजे कोण. पिमात्मा हा अमुक आहे असें ठाम ववधान किता ंयेत नाहीं. कािण तो अव्यक्त 

आहे, त्यामुळें  त्याच्याववषयीं वजज्ञासा, कुतूहलच िाहतें. तें जें पिम वजज्ञास्य, तो जो सदैव अववज्ञात, तोच 
कः म्हणजे कोण म्हणून म्हटला आहे. “कोणाचें हें रूप, हा देह कोणाचा?” असा सदैव य याचा शोधच 
चालला आहे, पण जो कोणाला अद्याप गवसला नाहीं तो जो “पिमे व्योमन्” दडून बसलेला पण य यानें 
सवांना चाळा लावला आहे, कोण म्हणनू य याची जो तो पृच्छा कितो आहे त्याला दुसिें नावं काय देणाि? 
त्याचें नावं कोणच. या क नें उपवनषदानंा इतकें  झपाटलें  आहे कीं एक सबधं उपवनषद या क च्या नावानें 
झालें  आहे केनोपवनषद्. “केनेवषतं पतवत पे्रवषतं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रवैत युक्तः । केनेवषता ंवाचवममा ं
वदस्न्त, चक्षुःश्रोतं्र क उ देवो युनस्क्त ॥” वदे प्रश्नोत्ति कितात “कस्य वयं मनामहे चारु नाम ।” हा प्रश्न वह 
आहे आवण उत्ति वह आहे. कोणाचें बिें नाम आम्हीं घ्यावें–प्रश्न. कोणाचें बिें नाम आम्हीं घ्यावें–उत्ति. 
पवहल्या वाक्यातं कोणाचें हें पद प्रश्नाथमक सवमनाम आहे, ति दुसऱ्या वाक्यातं तें नाम आहे. पवहल्या 
वाक्यातं बिें वक्रयाववशषेण आहे ति दुसऱ्या वाक्यातं तें ववशषेण आहे. इति सवम नामाचंी हकमत ज्ञात आहे, 
पण क या नामाची हकमत अज्ञात आहे. म्हणून तो पिमात्मा क आहे. क हें बवैजक नाम आहे. क हें पवहलें  
व्यंजन असल्यामुळें  तें पिमात्म्याचें पवहलें  नाम व पवहलें  रूप होय. त्यालाच स्वस्स्तक असें म्हणतात. 
स्वस्स्तक म्हणजे कल्याणरूप  हें वचह्न एकसमयावच्छेदें नाम आहे, रूप आहे, वचह्न आहे. तें 
व्यक्ताव्यक्तवाचक आहे. 

 
७२९. णकम्  

 
कः का वकम् हीं पुंस्त्रीनपुसंक सवमनामें वकम् या प्रावतपवदकाचीं रूपें मावनलीं जातात. कािण 

समासातं प्रावतपावदक म्हणनू वकम् चा स्वीकाि झाला आहे. वस्तुतः मूळ सवमनाम क आहे. त्याचीं पुहल्लग 
स्रीहलग नपुंसकहलग रूपें म्हणजे कः का वकम्. या रूपातंील अ आ अम् (इथें इम्) हें हलग-प्रत्यय होत–
जसे मिाठींत आ ई एं हे प्रत्यय आहेत. नदीमातृकः नदीमातृका नदीमातृकम् या शब्दातं आपल्याला ते 
प्रत्यय आढळून येतात. वकम् प्रमाणेंच यत तत हीं सवमनामें होत. तीं क्रमानेंच पुढें आलीं आहेत. त्याचंींवह 
प्रावतपवदकें  वकम् या नपुंसक रूपाप्रमाणें यत तत हीं नपुंसक रूपेंच मावनलीं आहेत. वास्तववक य त हीं 
अक्षिेंच क प्रमाणें मूळ प्रावतपावदक सवमनामें म्हटलीं पावहजेत. तीं तशीं मावनलीं जातं नाहींत याचीं अनेक 
कािणें असूं शकतील. सामान्यतः सवमनामें हीं वतममान कालीन भाषेच्या इति नामाहूंन फाि प्राचीन असतात 
आवण म्हणून त्याचंें मूळ त्याचंीं रूपें हीं वनयवमत असत नाहींत, हें त्या कािणापंकैीं एक प्रमुख कािण आहे 
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असें म्हणता ं येईल. कः च्या वचन्तनातं मुख्यतः वकम् चाच ऊहापोह येऊन गेला आहे. कः आवण वकम् ही 
सवमनाम दृष्ट्या एकच होत. तथावप कः पुहंलगत्वामुळें  सगुणपि ति वकम् हें नपुसंकत्वामुळें  वनि  गुणपि आहे 
असें मानता ंयेईल. “हक तत ब्रह्म वकमध्यात्मं हक कमम परुुषोत्तम । अवधभतंू च हक प्रोक्तं अवधदैव ंवकमुच्यते 
।” इत्यावद हक-पूवम ववचािणा अथवा वजज्ञासावृवत्त, तज्जवनत ज्ञानमय जीवन आवण तत फवलत अज्ञान-
वनवृवत्त हें पिमात्म्याचेंच स्वरूप होय. म्हणून तो वकम् म्हटला आहे. वकम् वजम् इत्यावद नावंें वह आहेतच 
जगातं वकतीही ववचािणा केली आवण काहंीवह उत्ति वमळालें  तिी शवेटीं वकम् पित उितेंच. तें जें अवतप्रश्न 
तत्त्व तेंच वकम् होय. 

 
७३०. यत् 

 
कः वकम् यत तत हीं पदें सवमनामें असल्यामुळें  त्याचं्यातं धातु शोधणें अनावश्यक तसेंच अयुक्त 

आहे. त्यामुळें  ‘कनवत इवत कः । पृच््यते इवत वा कायते इवत वा वकम् । यतते इवत यत । तनोवत इवत तत । 
इत्यावद व्युत्पवत्त वविसच म्हणावयाची. यत म्हणजे जें, हें संबधंवाचक सवमनाम आहे. त्याचा अनुसंबधंीशीं 
संबंध जोडला जाऊन त्याववषयीं काहंीं ववधान होतें. अथात यत ने य याचा वनदेशक होतो तें आधीं गृहीत 
धिलें  जातें. हा स्वतःवसद्ध वस्तुवनदेशक म्हणावयाचा. ब्रह्म ही ती स्वतःवसद्ध वस्तु आहे. म्हणून यत हें 
ब्रह्मवाचक होय. “यद् अक्षिं वदेववदो वदस्न्त ववशस्न्त, ववशस्न्तं यद् यतयो वीतिागाः । यत इच्छन्तो ब्रह्मचयं 
चिस्न्त, तत ते पदं सगं्रहेण प्रवक्ष्ये ॥” अशा प्रकािें ‘यत’ नें य याचें संबन्धन होतें, तें पूवमवसद्ध व स्वतःवसद्ध 
तत्त्वच यत पदवाच्य होय. अथात तें पिमात्मतत्त्व होय. कािण तेंच आद्य आहे. तेंच स्वतःवसद्ध आहे. इति 
सवांची वसवद्ध त्याच्याच अभ्युपगमानें होते. त्याच्याच अभ्युपगमानंति होते. ‘वकम्’ पदानें वजज्ञासा केली 
जाते, ति ‘यत’ पदानें त्याचा संबन्ध दाखववला जातो; त्याचा संकेत केला जातो. “अथातो ब्रह्म-वजज्ञासा” 
आता ंआपण ब्रह्म जाणून घेऊंया. असें म्हटलें  म्हणजे ‘हक तद् ब्रह्म’ कोणतें ब्रह्म अशी पृच्छा केली जाते. 
त्याचें उत्ति “जन्मावद अस्य यतः” असे ‘यत’ नें वदलें  जातें. य याच्या पासून या जगाचा जन्म, य याच्या 
आधािें त्याची स्स्थवत, आवण अन्तीं य यातं त्याची पविणवत वा लय होतो तें ब्रह्म होय. अशा प्रकािें वकम् यत 
आवण तत हें एक सूत्र आहे. या वत्रकाच्या योगें प्रश्नोत्तिोपवनषत पूणम होतें. हकबहुना ब्रह्मसूत्र वसद्ध होतें. 
म्हणून हीं वतन्हीं पदें वमळून व स्वतंत्रपणें ब्रह्मवाचक होत. 

 
७३१. तत् 

 
ॐतत सत । तत त्व ंअवस । तत सववतुि  विेण्यं भगो देवस्य धीमवह । इत्यावद महावाक्यातं य या तत 

चा उल्लखे आहे तें तत पिमात्मवाचक होय, हें सागंायला नकोच. सवम नामें आवण सवमनामें पिमात्मवाचकच 
आहेत. कािण पदें वस्तूचाच वनदेश कितात, अवस्तूचा नव्हे. आवण वस्तु जि आत्मवभि दुसिी नाहींच ति 
तीं पदें दुसऱ्या कोणत्या वस्तूचा वनदेश किणाि? तथावप सवम पदातं तत हें पद वशिोमवण आहे. तें युगपत 
अवस्तूचा वनषेध आवण वस्तूचें ववधान कितें. अतद् व्यावृवत्तपूवमक तद् बोधन कितें. “तदेव ब्रह्म त्व ंवववद्ध नेदं 
यद् इदं उपासते” जे वाणीनें वा मनानें आपण उच्चाितों वचस्न्ततों तें सािें अतत आहे, अवस्तु आहे. वस्तु ह्या 
सवम आविणाच्या पलीकडे आहे. म्हणून ती तत होय. तो तदुपासक सपवनषवदक ऋवष म्हणतो : 
“वहिण्मयेन पाते्रण सत्यस्यावपवहतं मुख़म् । तत त्व ं पूषन् अपावृणु सत्यधमाय दृष्टये” हें जें सािें इस्न्द्रय-
गोचि िमणीय वाटतें आहे, गोड गोड वाटतें आहे तें सािें झाकंण आहे. वनजधनापासून दूि िाखणािा 
अंतिाय आहे. तें सािें झाकंण आहे, तें दूि केल्याखेिीज त्याच्या आड दडलेलें  तें सत्य ‘स्वरूप’ हस्तगत 
होत नाहीं. मी ति ‘त्या’ सत्याचा उपासक आहे, ह्या इस्न्द्रयगोचि आवण म्हणनू गोड वाटणाऱ्या भलुववणाऱ्या 
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असत्याचा नाहीं. हे आत्मदेवा, म्हणून तंू हें बाह्य भलुावणें दुि साि आवण मला आपलें  तेंह्या 
भलुावण्यापलीकडचें खिें रूप दाखव. आत्मदशमन दें. 

 
७३२. )अनुिम) पद 

 
‘पदं अनुत्तमम्’ हें सववशषेण ववशषे्य एक नाम आहे. ‘हक यत तत पदमनुत्तमम्’ हें एक सूत्र आहे. 

त्या सूत्रातंील सवम पदाचें प्रवतपाद्य, सवांचें उवद्दष्ट सवांचें ववशषे्य पदं हें पद आहे. पद्यते इवत पदम् “जें 
गाठंलें  जातें, य या मुक्कामाला पोंचलें  जातें तें पद म्हणावयाचें. आवण य याच्या पलीकडे काहंीं गन्तव्य उित 
नाहीं, तो जो शवेटचा मुक्काम त्याला म्हणावयाचें ‘अनुत्तम ंपदम्.’ त्याहून उत्तम विचें पलीकडचें, श्रेि दुसिें 
पद नाहीं. वहमालयाचें जें अत्युच्च वशखि गौिीशकंि त्याला पोंचल्यावि जसें त्यावि पुढें कुठें जायचें चढायचें 
िहात नाहीं, तसें ह्या अनुत्तम पदाला पोंचल्यावि सवम गवत कंुवठत होते. सवम प्रवास समाप्त होतो. हें वैकंुठ, 
हें अनुत्तम पद म्हणजे वकम् नें य याची ववचािणा केली जाते. यत नें य याचें संबधंन होतें, तत नें य याचें 
वनि  देशन होतें तें वनत्य शुद्ध बुद्ध अव्यक्त अक्षि होय. जेथून पुनिावतमन आहे तें पद स्वगावद चिम वा पिम 
म्हणता ं येत नाहीं. ति “यद् गत्वा न वनवतमन्ते तद् धाम पिमम्” वजथें पोंचल्यावि माघािें वफिणें नाहीं तें 
शाश्वत स्थानच पिम पद होय. त्याहून उत्तम श्रेि दुसिें पद नाहींच, म्हणून त्याला अनुत्तम पद म्हटलें  आहे. 
इति जीं पदें म्हणजे गवत वा लोक आहेत ते आहेत. थोि थोि पुण्यकमानेंच त्याचंी प्रास्प्त होते, तथावप ते 
सगळे अवनत्य आहेत. पिमेविपद म्हणजे ब्रह्मदेवाचा लोक घेतला तिी तो वह ब्रह्मदेवाच्या आयुष्याबिोबिच 
संपणािा आहे. वतथलीं सािीं सुखें वह त्याबिोबिच संपणािीं आहेत. आवण जीं सपूंन दुःख देतात त्यानंा सुखें 
तिी कसें म्हणावयाचें? तीं वह पविणामीं दुःखच देणािीं होत. म्हणून हे सगळेच लोक उच्च वह तुच्छ च होत. 
ते उत्तम नव्हेत मग अनुत्तम म्हणजे सवोत्तम कुठून असणाि? ते सगळे अवनत्य आवण असुख होत. 

 
७३२. अनुिम )पद) 

 
चतुि  दश भवुनाचंी वा पदाचंी कल्पना केली गेली आहे. ही काय कल्पना आहे? उच्चति आवण 

वनम्नति चेतन अवस्थाचंी चढती आवण उतिती भाजंणी आहे ही. या उतिंडींत सवांत विचें पद तें पािमेष्ठ्य 
वा सत्यलोक होय, सवांत खालचें पद तें अन्धतावमस्र निक म्हणूंया. अन्धतावमस्र म्हणजे चेतानावस्थेची 
वनम्नतम भवूमका होय. वतथें जणूं अस्स्मता अहंताच लोप पावली आहे. असें नव्हे ति वतचा जणूं मुळीं उदयच 
झालेला नाहीं, जाणीवच आलेली नाहीं. आवण पािमेष्ठ्य म्हणजे वजथें जावणवचेी चतुि  दशी झाली आहे 
अशी चेतनावस्था. वतथें सवमज्ञता आहे. उदुत्ति भवूमका चैतन्याच्या शुद्ध शुद्धति आववि  भावानें प्राप्त होते 
आवण हा आववि  भाव तीव्र आवण तीव्रति तपोबलानें होतो. वनरुपावधक चैतन्य हें अनुत्तम पद होय. वतथेंच 
शुद्ध चतैन्याची पूर्णणमा होते. चतुि  दशीला वह चदं्रहबब पूणम वदसतें, पण वतथें एक कळा न्यून असते. वतथें क्षदु्र 
संकुवचत देहात्मभाव नाहीं पण ववश्वात्मभाव आहे, अत्यन्त व्यापक व शुद्ध अहंता अस्स्मता आहे, पिंतु ही वह 
उपावधच आहे. ती वह गेली कीं चैतन्याची पूर्णणमा झाली. वतथें वनखळ चैतन्य नादंतें. त्यामुळें  देहात्मभावाचें 
अज्ञान वतथें नाहींच, पण ववश्वात्मभाव असून त्याची जाणीव, त्याचें ज्ञान वह वतथें नाहीं. हेंच अवतज्ञान 
अनुत्तम पद होय. ‘सा कािा सा पिागवतः’ ह्यालाच अनुलक्षून म्हटलें  आहे. ज्ञानदेव या संजे्ञचा अनुभव असा 
वर्णणतात : “जाणोवनया ं नेणपण अंगीं बाणलें  । नेणोवनया ंजाणपण सहज नेणवलें  वो माये । आत्मज्ञानाची 
गवत झाली वनवातं । प्रबोधतत्त्व मी पावलें  वो माये ।” हें “प्रज्ञानं ब्रह्म” 
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७३३. लोकबतधु 
 
“एको नैकः सवः कः हक यत तत पदमनुत्तमम्” या श्लोकाधांत वनि  गुण तत्त्वववचािाच्या 

पैलतीिाकडून सहस्राचा प्रवाह वावहला आहे. “लोकबन्धुि  लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः” या पुढील 
श्लोकाधांत तो सगुण लोककल्याणाच्या ऐलतीिाकडून प्रवावहत झाला आहे. आमचें जीवन हें व्यक्ताव्यक्त-
स्पशी असल्यामुळें  कोणतावह समग्र ववचाि उभय-स्पशीच असूं शकतो. आपलें  चालू जीवन व्यक्त आहे पण 
त्याचें मूळ अव्यक्त आहे. तरु पत्र-पुष्प-फल-समृद्ध होऊन सफळ व्हायचा तिं त्याच्या मुळाची वनगा ववशषे 
केली पावहजे. त्याची उपेक्षा करून साफल्याची आशा किता ं येत नाहीं. त्याच बिोबि मूळ पुष्ट वन हृष्ट 
म्हणजे शोवभवतं व्हायचें ति शाखापणमसंभाि वह साभंाळलाच पावहजे. म्हणून व्यक्ताचा ववचाि वह उपेक्षणीय 
नाहीं. अव्यक्ताचा ववचाि, शाश्वताचा ववचाि म्हणजे तत्त्वज्ञान होय. व्यक्ताचा ववचाि, प्रस्तुताचा ववचाि 
म्हणजे लोकधमम होय. प्राचीन समाजनेते ऋवषमुवन अव्यक्तासक्त होते ति अवाचीन समाज नेते 
व्यक्तासक्त आहेत. पण या दोहोपैंकीं एकाचीवह उपेक्षा करून चालणाि नाहीं. केन्द्रपविवधवत ते अवभि 
आहेत. केन्द्रावाचंनू पविवध असूं शकत नाहीं आवण पविधीवाचंून केन्द्र वह असूं शकत नाही. पविवधच नसेल 
ति केन्द्राला केन्द्र कोण म्हणेल? जेव्हा ं पविवधिवहत केन्द्र वदसतो तेव्हा ं तो वनभतृपविवध केन्द्र असतो, 
इतकें च. पण याचा लोकबन्धु पदाशीं संबधं काय? संबंध हा कीं तें पद लोकधमाचा, लोकजीवनाचा ववचाि 
किणािें आहे. लोकबन्धु म्हणजे लोकाचा वहतकताः समस्त लोकजीवन सुखी कसें होईल याचा ववचाि 
आवण आचाि पाहणािा. वणाश्रमधमम–प्रवतपावदत पिमात्मा लोकबन्धु झाला आहे. तो संपूणम समाजाचा 
ववचाि कितो. एकाद्या व्यक्तीच्या संकुवचत स्वाथाचा ववचाि तो किीत नाहीं, ति समग्र समाजाच्या समग्र 
वहताचा तो ववचाि कितो; म्हणून पिमात्मा हा लोकबन्धु म्हटला आहे. आज ववनोबा हे असे लोकबन्धु 
आहेत असें म्हणता येईल. 

 
७३४. लोकनार् 

 
लोकाना ं नाथः लोकनाथः । लोकाचंा नाथ म्हणजे स्वामी तो लोकनाथ म्हणावयाचा. पण लोक 

म्हणजे काय? लोक्यते इवत लोकः । जो पावहला जातो तो सगळा लोक होय. अथात हा सगळा व्यक्ताकाि 
म्हणजेच लोक. या लोकातं काय येत नाहीं? सािेंच त्यातं अंति  भतू होतें. तृणकाडंापासून ब्रह्माण्डापयंत, 
मंुगीपासून ब्रह्मदेवापयंत. सचिाचि समस्त सृवष्ट त्यातं अंति  भतू आहे. अशा या लोकाचा तो पिमात्मा नाथ 
आहे, वनयंता आहे. त्याच्या अधीन हें सािें ववश्व आहे. लोक व्यक्त आहे, तो अव्यक्त आहे. लोक क्षि आहे, 
तो अक्षि आहे. “अव्यक्तो ऽक्षि इत्युक्तः ”. हा जो अव्यक्त आवण अक्षि पुरुष तोच या ववश्वातं अंति  यामी 
रूपानें प्रववष्ट होऊन त्याचें वनयमन किीत आहे, त्याला चालवीत आहे. म्हणून तो म्हणावयाचा लोक-नाथ. 
या लोकनाथालाच पुढील ध्यानातं सवमलोकैक-नाथ म्हटलें  आहे 

 
शातताकारुं भुजगशयनुं पद् मनाभुं सुरेशम्  
णिश्वाधारुं गगन-सदृशुं मेघििं शुभाङ्गम् । 
लक्ष्मींकाततुं कमलनयनुं योणगणभर  ध्यान-गम्यम्  
ितदे णिष्िुुं भिभयहरुं सिथलोकैकनार्म्  ॥ 
 
हा लोकैकनाथ पिमात्मा योग्यानंाच ध्यानानें गम्य होतो. कािण तो अव्यक्त आवण अक्षि आहे. पण 

य यानंा तें अव्यक्त अक्षिरूप न आकळलें  तिी पिम श्रदे्धनें जे त्याचें नाम-रूप-गुण-कमम आठवनू त्याची 
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सगुण भस्क्त कितात त्यानंा तो पिमात्मा कधीं अतंि देत नाहीं. त्याचं्यासाठीं तो अवताि ग्रहण कितो. तो 
दुजमनाचंें पाविपत्य करून सज्जनाचंा कैपक्ष घेतो आवण या भतूलावि धमाचें िाय य स्थापतो. त्याला हा उद्योग 
वािंवाि किावा लागतो. कािण जनता ववषयासक्तींत सापंडून देवाला ववसरून जाते आवण अधमम बळावतो. 
अधमम बळावला म्हणजे त्याच्या पाविपत्यासाठीं त्याला अवताि ग्रहण किावा लागतो. आवण अशा प्रकािें तो 
आपल्या भक्तानंा आवण अभक्तानंा दाखवनू देतो कीं हा लोक काहंीं अनाथ नाहीं. पिमात्मा त्याचा नाथ 
आहे. पिमात्मा नाथ असल्यामुळें  भक्त वनश  हचतपणें धमाचिणच किीत िाहतात आवण द्रोही दुष्टाचंा दुष्टावा 
त्याचं्या नाशालाच कािण होतो. 

 
७३५. माधि 

 
माधव हें पद इथें वतसऱ्यादंा ंआलें  आहे. पूवी ८ व्या व १८ व्या श्लोकातं तें आलेलें  आहे, वािंवाि 

आलें  आहे त्यामुळें  तें सहस्राचें आवडतें नाम आहे, असें म्हणावयाचें. मा म्हणजे लोकमाता लक्ष्मी वतचा धव 
म्हणजे पवत तो माधव. अथवा मा म्हणजे प्रमा, बुवद्ध वतचा पवत तो मा-धव. “यो बुदे्धः पितस् तु सः” म्हणनू 
म्हटलेंच आहे गीतेनें. या प्रकािें माधव शब्दाची व्युत्पवत्त आवण ववविण पूवीं येऊनच गेलें  आहे; आता ंइथें तो 
शब्द वभि प्रकािें व्युत्पादावा लागेल. “मधोः अपत्यं पमुान् माधवः” मधु कुळातं जन्मला म्हणनू माधव 
म्हणावयाचा. यदु पासून जसा यादव तसा मधु पासून माधव. पिंतु यदुप्रमाणें मधु प्रवसद्ध नाहीं. वशंज 
पूवमजाचें नावं चालवतो. आधीं तो पूवमजाचं्या नावानें प्रवसद्ध होतो. मागाहून तो आपल्या नावंानें पूवमजानंा 
कीर्णतमंत कितो, सुप्रवसद्ध कितो. कालातंिानें पूवमजच वशंजाच्या वदगन्त कीतीमुळें  लोपल्यासािखा होतो 
आवण लोक त्याला ओळखीनासे होतात. तसेंच मधुववषयीं झालेलें  वदसतें. माधव सुप्रवसद्ध, पण मधु 
अप्रवसद्ध ! पण फळावरूनच झाड प्रवसद्ध असतें, होय ना? ति मग प्रवसद्ध फळाचें झाड प्रवसद्ध नाहीं तिी 
कसें म्हणायचें? वशवाय मधु हा मधुिा (म्हणजेच आजची मथुिा) नगिी, यमुनातीिींचें मधुवन इत्यावद नावंातं 
सुप्रवसद्धच आहे. मधुिाजाचा प्रदेश मधुिामंडल हा मधुकुल्यानंीं व घृतकुल्यानंीं पूणम होता. मथुिेचा पेढा 
आजवह प्रवसद्ध आहे. खवा आवण साखिेचा िवा म्हणजे पेढा ना? वजथें ववपुल दूध दुभतें आवण मधु शकम िा 
आहे तो देश मधु आवण वतथें जन्मला तो माधव म्हणावयाचा. पण हें हचतन खिोखि ‘माधवो मधुः’ या 
पदाचं्या वववचेनातं अवधक सयुस्क्तक झालें  असतें. इथें ति ‘लोकबन्धुि  लोकनाथो’ इत्यावद सूत्र आहे. 
तदनुसाि माधव म्हणजे लोकमातृस्वामी असा अथम प्रतीत होतो. पुढील पद भक्त-वत्सल वह त्यालाच 
अनुसरून लोक-वत्सल अशाच आशयाचें होय, असें म्हणतंा ंयेईल. 

 
७३६. भक्तित्सल 

 
“लोकबन्धुि  लोकनाथो मा-धवो भक्तवत्सलः” हा श्लोकाधम श्लोकाचा झोक पहाता ं“लोकबन्धुि  

लोकनाथो लोकेशो लोकवत्सलः” असाच म्हटला पावहजे. पिमात्मा हा या ववश्वावि आपल्या अपत्या प्रमाणें 
पे्रम कितो म्हणून तो लोकवत्सल होय. पण इथें ति भक्तवत्सल म्हटलें  आहे? तो भक्तवत्सल असल्याचें 
कृतज्ञतेनें भक्त म्हणतो इतकें च, वस्तुतः तो लोकवत्सलच आहे. कािण “समोऽहं सवमभतेूषु न मे दे्वष्योऽस्स्त 
न वप्रयः । ये भजस्न्त तु मा ंभक्त्या मवय ते तेषु चाप्यहम् ।” असें भगवद् वचन प्रवसद्ध आहे. अस्ग्न सवांना 
समान आहे, पण जो त्याच्या जवळ बसेल त्याला तो अवधक उष्णता व प्रकाश देईल, हें उघड आहे. तसा 
पिमात्मा हा लोकवत्सल म्हणजे सवांना समान आहे, पण त्याच्याकडे येणाऱ्यानंा तो ववशषे उपकता होतो. 
असा तो भक्तवत्सल म्हणववला जातो. “न मे भक्तः प्रणश्यवत” असें त्याचें अवभवचन आहे. पण तें खिें 
करून घेणें हें भक्ताचं्या स्वाधीन आहे. भक्त जि पिमात्म्याकडे न वळता त्याच्यापासून दूि दूि गेला ति? 
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ति तो अभक्त झाला आवण मग त्याचें के्षम नाहीं. म्हटलेंच आहे भगवतंानें “अप्राप्य मा ं वनवतमन्ते 
मृत्युससंािवत्ममवन” ‘मृत्यचूी धविती वाट ससंािीं मज सोडुनी’ भक्त आपला संसाि आवण आपला मोक्ष 
कसलीच हचता किीत नाहीं. तो केवळ ईश्वि-पिायण होऊन िाहतो. आवण अशा भक्ताची सगळी हचता 
पिमात्मा वाहतो. “योगके्षम ं वहाम्यहम्” अशी त्याची प्रवतज्ञाच आहे. हेंच त्याचें भक्तवात्सल्य होय. 
भगवतंाचें हें भक्त-वात्सल्य भक्त-वशिोमवण तुकािामानें असें सावंगतलें  गाइलें  आहे. “देवाची ते खूण आला 
य याचे घिा । त्याच्या पडे वचिा संसािासी” इत्यावद. 

 
७३७. सुििथििथ 

 
“सुवणमवणो हेमाङ गो विाङ गिन्दनाङ गदी” या ७९ व्या श्लोकाच्या पूवाधांत सहस्र / सूक्ष्माकडून 

स्थूलाकडे अथवा आभ्यन्तिाकडून बाह याकडे वळलें  आहे, असें म्हणता ं येईल. वनि  गुण, सगुण, साकाि 
अशी ही गवत झाली आहे. 

 
सहस्रकािानें गीतेचें अनुसधंान ठेवलें  आहे असें “आवदत्यो य योवतिावदत्यः” हें सहस्र-वचन- 

“आवदत्याना ंअहं ववष्णुः, य योवतषा ंिवविंशुमान्” या गीतावचनाला अनुसरून आहे यावरून म्हणता ंयेईल. 
तथावप मुख्यतः त्याचा आधाि वदेोपवनषदेंच आहेत. सहस्राच्या प्रास्ताववक भागातं ह्या नामानंा “ऋवषवभः 
पविगीतावन” म्हटलें  आहे. ऋवषवभः हें पद मंत्रद्रष्ट्या वैवदक ऋषींचें वाचक आहे. आवण “पविगीतावनः” हें 
पद जिी मुख्यतः सामगायनाचा वनि  देश किीत असलें  तिी तें भगवद् गीता उपवनषदें याचंें वह सूचन किीत 
आहे, असें म्हणता ंयेईल. म्हणून प्राचीनाचंी पविपाटीं आधीं श्रुतीचा आधाि देण्याची आहे. तो न वमळाल्यास, 
वा वमळून वह अवधक ववशदीकिणासाठीं, मागाहून स्मृतीचा आधाि देण्याची आहे. आवण ती योग्यच आहे. 
सुवणमवणम, हें पद वदेातं “वहिण्यवणम” असें येतें. सुवणम हें वदेातं वहिण्याइतकें  प्रवसद्ध नाहीं. त्यातं 
“वहिण्यवणां हविणीं, वहिण्मयेन पाते्रण” इत्यावद वचनें येतात. सुवणम हें मागाहून रूढ झालेलें  आहे. पण 
वहिण्यवणम वा वहिण्मय पुरुष वा सुवणमवणम म्हणजे काय? सुवणमस्य वणम इव वणो यस्य सः सुवणमवणमः हा 
ववग्रह ति स्पष्टच आहे. पण अथम स्पष्ट नाहीं. काय तो आत्मा सोन्याच्या चादंीच्या वणाचा आहे? 
सोन्यासािखा वपवळा का चादंी सािखा पाढंिा आहे? तो वनिञ्जन पिमात्मा ति “िक्त-श्वेत-कृष्ण-पीत-
प्रभावभि वचन्मय” म्हणून वर्णणला आहे. तेव्हा ं सुवणमवणम या पदाचा अथम दीप्तवणम असा समजावयाचा. 
य वलद् वणाला वनकटचा म्हणून तो सुवणमवणम म्हटला आहे. 

 
७३८. हेमाङ ग 

 
हेमेव अङ गावन यस्य सः हेमाङ गः । य याचीं अंगें सोन्यासािखीं आहेत तो हेमाङ ग म्हणावयाचा. इथें 

अंग शब्द वस्तुतः अवयववाची नाहीं, तो शिीिवाची आहे. म्हणून “हेमेव अङ गं वपुः यस्य सः हेमाङ गः” असें 
म्हणणें बिें. मिाठींत अंग शब्द शिीिवाची आहे. अंग धुणें, अंग ठणकणें, अंगीं लागणें इत्यावद प्रयोगातं तो 
शिीिवाची आहे, हें उघड आहे. आवण तो संस्कृतातूंनच आलेला आहे. “अङ गं गवलतं पवलतं मुण्डम्” 
इत्यावद वचनातूंन तो आढळतो वह. शकंािचायांनीं तो तसा घेतला वह आहे. पण ववष्णु ति मेघवणम वर्णणला 
आहे? तो हेमाङ ग कसा म्हणावयाचा? पिमात्मा वचद्घन आहे. त्याचें तें स्वरूप लक्षून त्याला हेमाङ ग 
म्हणणें योग्यच आहे. अथवा “हेम-सवहतावन अलंकृतावन अङ गावन यस्य सः” असा ववग्रह किावयाचा. 
लक्ष्मीनें च य याच्या ठाई ंवसवत केली तो सहजच हेमाङ ग झाला. हें त्याचें लक्ष्मीकान्तत्व दाखववण्यासाठीं 
तो सवांगीं सुवणालंकृत वर्णणला जातो. त्याच्या अंगप्रत्यंगातून लक्ष्मी ओसंडते आहे. नीलमण्याच्या 
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सवांगातूंन जसें त्याचें बहुमलू्य व शोभा प्रकट होते तसें मेघवणम ववष्णूच्या अंगागंातूंन हेमाङ गत्व प्रकटत 
आहे. नीलमवणच आहे तो. मेघवणामुळें  नील, अनघमतेमुळें  मवण. हा नीलमवण ववष्णचु सवांगीं सुवणम म्हणजे 
समुज्जवल असल्यामुळें  हेमाङ ग म्हटला आहे. स्यमंतक मवण प्रवतवदन एक तोळा सुवणम देत असे. पण हा 
हेमाङ ग असा आहे कीं ह्याच्या अंगागंातूंन वनिंति सुवणाची नदीच वाहते आहे. हवें वततकें  सुवणम लुटा आवण 
लुटवा. सगळी हकमत आवण शोभा चेतनाला आहे, मढ्याला नव्हे. म्हणनू तो वचद्घन पिमात्मा हेमाङ ग 
होय. 

 
७३९. िराङ ग 

 
विं सुन्दिं, अङ गं वपःु यस्य सः विाङ गः । य याचें अंग म्हणजे शिीि वि म्हणजे सुन्दि आहे तो 

विाङ ग म्हणावयाचा. कोणतें अंग सुंदि म्हणावयाचें? सौंदयाची कसोटी काय? तारुण्य आिोग्य नैि  मल्य 
वशेभषूौवचत्य हें मौवलक सौंदयम होय. यानंी युक्त तो सुंदि म्हणावयाचा. या सोबतच जि त्याच्या ठाई ं
अव्यंगता सौिव वणमलावण्य हा गुणगण असेल ति त्याला ववशषे सुदंि म्हणावयाचें. यावि जि त्याच्या ठाई ं
अवनन्द्यता दैवीगुण ज्ञान या आन्तविक वदव्यतेचा प्रभाव वसत असला ति तो पिम सुन्दि म्हणावयाचा. 
पवहला गुणगण हे गवणताच्या भाषेंत साधें सौंदयम होय. दुसिा सौंदयमवगम आवण वतसिा सौंदयमघन होय. 
पिमात्मा विाङ ग म्हटला आहे याचें कािण तो पिम सुंदि आहे हें होय. बाह्य हा जि अंतिाचा प्रकाश 
मानला ति बाह्य कुरूपता ही अंतिाच्या कुरूपतेचाच आववष्काि म्हणावयाचा. आवण अन्ति जि सुंदि 
मानलें  ति त्याचा बाह य आववष्काि हा कसा वह असला तिी तो सुंदि म्हणवा लागेल. या दुहेिी कसोटीनें 
अन्तिाचें सौन्दयम हें बैवजक ठितें, मौवलक ठितें, अपविहायम ठितें आवण या जगद् वैवचत्र्यातं वनि  णायक व 
तािक तत्त्व तेंच आहे. बाह्य सौन्दयम भ्रामकच होय. िाक्षस नाना रूपें धािण किीत आवण फसवीत. पण 
मितानंा त्याचंें खिें वहडीस रूप प्रकट होई. त्याचंी ती माया म्हणावयाची. जग हें वह तसेंच मावयक आहे. 
त्यातंील सवम सौन्दयम हें तसेंच भ्रामक आहे. तें खिें नाहीं. जें खिें नाहीं त्याला सुंदि तिी म्हणण्यातं काय 
अथम? त्याचें वहडीसपण म्हणजे त्याचें अवनत्यत्व व असुखत्व होय. तें शवेटीं प्रकट झाल्यावशवाय िहात नाहीं 
आवण मग त्याचें आकषमण कुणाला वाटेल? शणेामातीच्या बनववलेल्या वचत्रीव फळानें कोणाच्या तोंडाला 
पाणी सुटेल? पिमात्मा हा मृण्मय नाहीं वचन्मय आहे. त्यामुळें  त्याला विाङ ग म्हटलें  आहे. पिमात्म्याची 
मूर्णतवह शवेटीं बोळवावीच लागेल. 

 
७४०. िंतदनाङ गदी 

 
चन्दन म्हणजेच चन्दन-लेप आवण अंगद म्हणजे केयूि वा बाजूबंद या दोहोंनीं युक्त तो 

चन्दनाङ गदी. “सुवणमवणो हेमाङ गो विाङ गश  चन्दनाङ गदी” हा श्लोकाधम एखाद्या सुखवस्तु संपि 
ववलासी गृहस्थाचें वचत्र आपल्या डोळयासमोि उभें किणािा आहे. शिीिाची कावंत सुवणमगौि आहे, सवम अंगे 
सुिेख आहेत, सुवणालंकाि अंगकातंीला आवण शिीिसौिवाला खुलवीत आहेत आवण या सोन्यातं सुगंध 
म्हणजे चंदनाची उटी वह बाहेि शोभा आवण आंत शीतलता देत आहे. याहून अवधक सुखरूप तें काय 
असायचें? पिमात्म्याचें सुखरूपत्व मनुष्य आपल्या मापानें मापतो आहे. त्याचें सािें स्पृहणीय, सािें 
भोग्यजात त्यानें िेखाटलें  आहे. आवण पिमात्माच स्पृहणीयतम म्हटला असल्यामुळें  सवम उच्चावच 
स्पृहणीयाचंा त्याच्या ठाईं सहजच समावशे आहे. मग त्या वनिाकाि वनिज्जनाला “सुवणमवणो हेमाङ गो 
विाङ गश  चन्दनाङ गदी” म्हटलें  ति त्यातं गैि काय आहे? “नभः पतन्त्यात्मसमं पतवत्रणः” कावळा 
आपल्या कुवतीप्रमाणें आकाशातं उडतो. हंस आपल्या शक्तीनुसाि भिािी माितो. कावळा म्हणतो, आकाश 
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४०० कोस पसिलें  आहे, हंस म्हणतो खुळा िे खुळा ! अिे, तें ४००० कोस पसिलें  आहे. हें माप आकाशाचें 
नाहीं, हंसकाकाचं्या अनुमानशक्तीचें आहे. हें वणमन वह असेंच हंसकाकीय आहे. मानवी सुख-कल्पनेचें आहे 
आवण जोंवि जीव देहबद्ध आहे तोंवि त्यानें वकती वह उंच उडी मािली तिी उड् डाणभवूम देहच िाहणाि हें 
नाकािता ं येणाि नाहीं. अनुभवाचें साधनच देहेस्न्द्रयें असल्यामुळें  त्याचं्याच भाषेंत त्याला आपल्या अत्युच्च 
आकाकं्षाचंें आवण अनुभवाचें वणमन किणें भाग आहे. पिंतु हें जिी खिें असलें  तिी त्याच्या योगें तो पिमात्मा 
व्यक्त आहे, सगुण आहे, साकाि आवण साहंकाि आहे असें म्हणता ं यावयाचें नाहीं. चंदनाची उटी 
लावण्याचें सोपस्काि तो घेतो असली भ्रावंत होऊं नये. पूजा कितानंा हे प्रकाि आपण कितों, पण ते 
उपासनेसाठीं कितों. हें िहस्य ववसिता ंकामा नये. समथम म्हणूनच म्हणतात “सगूणीं भजे लेश नाहीं भ्रमाचा 
। जगीं धन्य तो दास सवोत्तमाचा ।” 

 
७४१. िीरहा 

 
वत्रसुपणांत ब्रह्महत्या, वीिहत्या आवण भ्रणूहत्या या तीन घोि हत्या म्हणजे हत्याचंा उल्लेख आला 

आहे. घोि कमम आहे हत्या म्हणजे. पिंतु ब्रह्महत्या, वीिहत्या, भ्रणूहत्या हें ति आत्महत्येसािखें महाघोि 
पातक होय. भ्रणूहत्या म्हणजे बीजाचा वा अंकुिाचा नाश. ब्रह्महत्या म्हणजे मागमदशमक तािक ज्ञानाचा नाश 
होय. आवण वीिहत्या म्हणजे समाज-संिक्षक प्रजा-संिक्षक बलाचा नाश होय. म्हणून त्या वतन्ही हत्या 
अनथावह होत. पण इथें ति त्या पिमात्म्याला वीिहा म्हणजे वीिाची हत्या किणािा म्हटलें  आहे हें कसें? 
इथें वीिहा म्हणजे एकटदुकट वीिाची हत्या किणािा असा अथम नाहीं. तो सवमच वीिानंा वीिगवत देणािा 
आहे म्हणनू तो वीिहा होय. जगातं जीं महायुद्धें होतात ती कालरूप पिमात्म्याच्या पे्रिणेनेंच होत असतात. 
तें ईश्विी सूत्र सामान्य माणसाच्या लक्षातं येत नाहीं. त्यामुळें  तो त्या महायुद्धाचंीं कािणें िाजेलोकाचंा लोभ 
स्पधा इत्यावद म्हणतो. पिंतु त्या लोभ-द्रोहावद गुणाचंा प्रकोप िाजे लोकाचं्या ठाईं घडवनू आणणािा जो 
काल तोच खिोखि वीिहा होय. गीतेंत भगवान् स्पष्टच म्हणत आहेत : 

 
कालोऽन्स्म लोकक्षयकृत् प्रिृद्धो 
लोकान् समाहतुथणमह प्रिृिः । 
ऋतेऽणप त्िाुं न भणिष्यन्तत सिे 
येऽिन्स्र्ताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 
 
“मयैवैते वनहतः पूवममेव, वनवमत्तमातं्र भव सव्यसावचन् ।” वषाकाल आला म्हणजे तृणधान्यें अंकुरून 

वाढंू लागतात, शिद् ऋतंूत तीं भितात, आवण हेमन्त-वशवशिातं त्याचंी संवगंणी होते. हें सवम काल-कतृमत्व 
आहे. महान् निसहंाि वह असाच कालकृत आहे. तो माणसाच्या म्हणण्यानें होत नाहीं. म्हणून तो 
कालस्वरूप पिमात्मा चन्दनागंदी म्हणावयाचा, वीिहा म्हणावयाचा. शकंिाचायांनीं “धममत्राणाय वीिान् 
असुिमुख्यान् वहिण्यकवशप”ु प्रभतृीन् िागादींि हन्तीवत वीिहा”, असें भाष्य केलें  आहे. पैकीं 
प्रवतपक्षीयवीि-हा अथम पूवीं घेतलाच आहे. त्याचें आध्यास्त्मक स्वरूप तें िागदे्वषावद होय. 

 
७४२. णिषम )अणिषम) 

 
ववगतः समः यस्य सः ववषमः । य याला सम म्हणजे जोड नाहीं तो ववषम म्हणावयाचा. पिमात्मा हा 

सवम-ववलक्षण असल्यामुळें  तो ववषम होय. पिमात्म्याहून विचढ कोणी नाहींच, पण त्याच्या बिोबिीचा वह 
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कोणी नाहीं, इतकें च नव्हे ति तत तुल्य वह कोणी नाहीं. खिोखि तो वनरुपम आहे. त्याच्यासािखा तोच 
आहे. म्हटलें  च आहे श्रुतीनें : 

 
“न तस्य प्रवतमा अस्स्त” तसेंच स्मृतीनें वह म्हटलें  आहे “न त्वत समोऽस्त्यभ्यवधकः कुतोऽन्यो, 

लोकत्रयेऽप्यप्रवतमप्रभावः” अजुमन म्हणतो, हे ववश्वरूपा, हे प्रभो! तुझ्या सािखा वह कोणी नाहीं, मग 
तुझ्याहून विचढ कुठून असायचा? खिोखि या वतन्ही जगातं अप्रवतम आहेस तंू. तुझा प्रभाव अवचन्त्य आहे. 
या ववश्वातं पिमात्मसते्तहून वगेळी दुसिी सत्ताच नाहीं. मग तुलनेला वावच कुठला? वचदवचद् ववभाग 
कल्पून बोलायचें म्हटलें  ति वचत ची बिोबिी अवचत कशी किणाि? कोणत्यावह दृष्टीनें पहा तो पिमात्मा 
ववषम म्हणजे अगदीं मुलखावगेळाच आहे. 

 
“अववषमः असा वह पाठ घेता ं येईल पिमात्मा सवान्ति  यामी सवात्मभतू सवांचा वनजात्माच 

असल्यामुळें  तो सहजच अववषम म्हणजे सवांना समान, सवांना सानुकूल झाला आहे.” “वद्वतीयाद् वै भय ं
भववत” दुसिा असेल ति वाद वविोध ववग्रह होईल. पण वजथें अभेद आहे, अदै्वत आहे, अैक्य आहे वतथें 
वादच खंुटला. वतथें सवम संवादच. वैषम्याला वविोधाला ववग्रहाला वतथें कायमचा पूणमवविाम वमळाला. 

 
पिमात्मा हा समदृक् आहे. तो सवमत्र एकत्व म्हणजे आत्मत्व पाहतो, तसाच तो ववषमदृक ववषम-

लोचन वह आहे. त्याच्या समदृष्टीची आत्मदृष्टीची बिोबिी दुसिी कोणती वह वन कोणाची वह दृवष्ट करंू शकत 
नाहीं. म्हणून तो ववषम तसा अववषम म्हटला आहे. 

 
७४३. शूतय 

 
शून्य म्हणजे अभावरूप नव्हे, ति सवमववशषेिवहत म्हणून शून्य. पिमात्मा हा शून्य आहे म्हणजे तो 

सवमववशषेिवहत आहे—शून्यासािखा आकाशासािखा. आकाशाला वह शून्य म्हटलें  जातें, पण तें “शून्यम्” 
आहे. पिमात्मा हा शून्यः म्हटला आहे. आकाश हें शनू्य म्हटलें  असलें  तिी तें अवकाशरूप शब्दगुण आहे. 
सववशषे आहे. तसा हा पिमात्मा नव्हे. त्याला कोणत्यावह पदानें वववशष्ट कितां येत नाहीं. त्याला आहे-नाहीं 
सुद्धा ंम्हणता ंयेत नाहीं. “न सत तन् न असत उच्यते” असा तो पिमात्मा केवळ वनि  ववशषे आहे. म्हणून तो 
म्हटला आहे शून्य. शून्यवादी बौद्धाचंें शून्य तिी दुसिें काय आहे? तें वस्तुतः वगेळें  नाहीं. पण ते त्याला 
अभावरूप समजतात, अवस्तु समजतात. ही त्याचंी गैि समजूत आहे. शनू्य जि आहे ति तें अवस्तु कसें? 
सवम वनषेधून जें शषे िाहतें तेंच शून्य होय. त्याचा वनषेध कसा होणाि? त्यालाच वैवदकानंीं ब्रह्म म्हटलें  आहे. 
त्याचाच गौिव ते “वनषेधशषेो जयताद् अशषेः” म्हणून कितात. त्यालाच शून्यवादी शून्य म्हणतात. आवण 
त्याचंा हा शून्यवाद पिमात्म्याला शनू्यः म्हणून वैवदकानंीं पचवनू टाकला आहे. त्याचंें शनू्य अभावरूप 
कस्ल्पलें  आहे, ति हा ‘शून्यः’ भावरूप आहे. अगस्त्य ऋषींनीं वातावप पचवनू जसा ढेकि वदला तसा 
वैवदकानंीं शून्य वगळून वदलेला ढेकि म्हणजेच हा ‘शून्यः’ होय. या शून्यानें अभावरूप शून्य वगळलें  आहे 
म्हणून ज्ञानदेव त्याला वनि  शनू्य म्हणतात. तो “वनि  शून्य वनरुपम वनवाण” असें त्याचें वणमन करून त्याची ती 
वनि  शून्यता “तो पदहपडा अतीतु, भवभाववविवहतु बाप िखुमादेवीवरु हृदयातुं िया” या शब्दातं ववशद 
कितात. तो शून्य म्हटलेला पिमात्मा वनि  शून्य आहे. कािण तो हृदयातं वविाजमान आहे, तो आत्मप्रत्यय-
साि आहे. आत्मप्रत्ययाचा वनषेध कोण कसा किणाि? जो किील तो वह तोच होय. 
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७४४. घृताशी 
 
घृताः ववगवलताः आवशषः यस्य सः घृताशीः । गळाल्या आहेत आशी म्हणजे प्राथमना कामना य याच्या 

तो घृताशी म्हणावयाचा. स्वरूपाच्या अज्ञानामुळें  जीवाला काम कमम वन वासना याचं्या चक्रातं सापंडावें 
लागतें. मी अमुक वणाचा, अमुक गुणाचंा, अमुक कमाचा, अमुक पुरुष असा अवभमान बाळगून मनुष्य काहंीं 
संकल्प कितो, त्याचं्या वसद्धीसाठीं कमें कितो, त्या कमांच्या फळाचंी वासना धितो आवण अशा प्रकािें 
इहलोकीं आयुष्य संपवनू पिलोकीं प्रस्थान कितो. वतथून मिण समयींच्या वासनेनुसाि इहलोकीं पित 
जन्म घेतो आवण पित संकल्प कमम आवण तत्फलवासना याचं्या प्रवाहातं सापंडून संसित िाहतो. हें सवम 
अववद्याकृत ससंिण अववद्यावनवृवत्त होईपयंत थाबंूं शकत नाहीं. ही अववद्या-वनववृत्त केवळ ब्रह्मववदे्यनें, 
अध्यात्मववदे्यनेंच होते. या अध्यात्मववदे्यचा पिम गुरु तो पिमात्मा आहे. अथातच तो ससंािातून मुक्त आहे. 
म्हणून तो घृताशी म्हणावयाचा. लोणी जसें अस्ग्न संपकानें वविघळंू लागतें तसें आत्मज्ञानाच्या आचेपढुें 
कामसंकल्प वटकत नाहींत. ते सुटंूच लागतात. पातळ होऊन गळून जातात. य याची ममता अहंता गेली, 
य यानें आपलें  गुणातीत सच्-वचत-सुख-स्वरूप ओळखलें  आहे त्या पूणमकाम पुरुषाला कोणती कामना, 
कोणती आशी वचकटंू शकेल? त्याच्या सवमच आशी घृत झाल्या, वविघळून गेल्या. कोणत्या वह वासनेचा 
वचकटा वा गंध त्याला उिला नाहीं. 

 
णनर  णिष्टणिषयस्नेहः स दशाततुं उपेणयिान् । 
आसीद् आसन्नणनर  िािः प्रदीपार्तिंणरिोषणस ॥ 
 
अशी त्या वववदतात्म पुरुषाची स्स्थवत होते. मग त्या वनवाणस्वरूप पिमात्म्याववषयीं काय 

बोलावयाचें? तो ति महापुरुष होय, पुरुषोत्तम होय. 
 

७४५. अिंल 
 
न चलः अचलः । जो चळत नाहीं तो अचल म्हणावयाचा. पवमत चळत नाहीं म्हणनू त्याला अचल 

म्हटलें  जातें. मग पवमत वन पिमात्मा एकच झाले म्हणावयाचे ! नाहीं, पवमत चळत नाहीं तो नदीनद वन 
उपवन याचं्या तुलनेनें होय. नदीचा प्रवाह इकडचा वतकडे होतो, वन वह तोडलें  जाऊन इकडचे वतकडे 
सिकतें. पिंतु पवमत वजथला वतथें िाहतो. म्हणून त्याला अचल म्हटलें  जातें. पिंतु तो वह भकंूपानें चळतो. 
प्रलयातं कुलाचल वह नुसते चळतच नाहींत ति नाहींसेच होतात. म्हणनू त्याचंें अचळपण हें नावंाचें च आहे. 
पिमात्मा जो अचल आहे तो तसा सापेक्ष अचळ नाहीं. तो स्वभावतःच अचळ आहे. तो आपला स्वभाव सोडंू 
शकत नाहीं. व्यक्तमात्र चल आहे, क्षि आहे. तो अव्यक्त आवण अक्षि आहे. म्हणून तो अचळ म्हटला आहे. 
व्यक्तमात्र षङ भावग्रस्त आहे. तो ‘जायते अस्स्त वधमते ववपविणमते अपक्षीयते वम्रयते’ या षङ भावातूंन मुक्त 
आहे. म्हणून तो अचळ म्हटला आहे. तो चयापचयिवहत कूटस्थ आहे. त्याच्यावि सगमप्रलयाचंा काहंीं 
पविणाम होत नाहीं. सगमकालीं तो वाढत नाहीं ति प्रलय-काली तो घटत नाहीं. त्याच्यावि सुखदुःखाचंा 
पविणाम होत नाहीं. त्याला कोणत्यावह द्रव्यानें वा वक्रयेनें सुख होत नाहीं वा दुःख होत नाहीं. सवमत्र तो 
समच असतो. स्तुवत-वनन्देचा वह त्यावि काहीं एक पविणाम होत नाहीं. स्तुतीनें तो गौिव पावत नाहीं हकवा 
वनन्देनें लघुत्व. “वधक्काविता ं वधक्कािवनेा महापुिष”. सािाशं, कोणत्या वह शक्तीची मात्रा त्यावि चालत 
नाहीं. म्हणून तो अचलवत अचल म्हटला आहे. तो सदैव ‘स्व ेमवहस्म्न’ प्रवतवित आहे, अचल-प्रवति आहे. 
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७४६. िंल 
 
य याला अचल म्हटलें  त्यालाच चल कसें म्हणावयाचें? आवण तें वह पुनः एकाच दमातं? होय, 

आत्मतत्त्व हें असेंच आहे. त्यातं सवम वविोध रुद्ध होतात, मावळतात. चलन म्हणजे काय? चलन म्हणजे 
देशतः आवण कालतः व्यापन. पिमात्मा हा अनन्त आहे. त्यानें सवम वदशा व्यापून टाकल्या आहेत आवण सवम 
काल व्यापून टाकला आहे, आता ंत्याला काहंीं व्यापायचें उिलें  नाहीं म्हणजे तो आता ंकंुवठत झाला आहे 
असें म्हणता ंयावयाचें नाहीं. तसें म्हटल्यास तो सावयव होईल, समयाद होईल. पण तो ति अखण्ड आहे, 
अनंत आहे. याचाच अथम असा कीं त्याचें व्यापन अखण्ड चालू आहे. काल सािखा चालला आहे, वदशा 
सािख्या ववस्ताित आहेत. हें अनन्तत्व म्हणजे चलत्वच नव्हे काय? हेंच “प्रवतक्षणवधममानं अववस्च्छि ं
सूक्ष्मतिं अनुभवरूपम्” म्हणनू वर्णणलें  आहे. पिमात्मा हा सवमतोनन्तरूप आहे, याचाच अथम असा कीं देशतः 
कालतः आवण वस्तुतः त्याची सािखी वाढ होत आहे. आज वह तो अनन्तच आहे आवण पूवी वह तो अनन्तच 
होता. कािण त्याचा अन्त कधीं कुणाला लागला नाहीं. इतकें च नव्हे ति लागणें शक्य वह नाहीं. कािण तो 
अव्यक्त आहे, वनि  गुण वनिाकाि आहे, अक्षि आहे. आवण त्याचें हें अव्यक्तत्व व अ-क्षित्व म्हणजेच त्याचें 
सवमतोऽनन्तत्व, प्रवतक्षणवधममानत्व होय. आवण हें त्याचें अकंुठत्व म्हणजेच त्याचें चलत्व होय. त्याला कंुठा 
नाहीं अतं नाहीं म्हटलें  म्हणजे सािखी त्याची प्रगवत होत आहे हें उघड होय. व्यक्ताच्या गतीला मयादा 
अटक संभवते, अव्यक्ताला ती संभवत नाहीं. म्हणनू पिमात्मा हा चल म्हणावयाचा मण्डलातं दोन पिस्पि 
ववरुद्ध आवण सुदूि टोकें  जशीं एकत्र वमळतात तसें चलाचलत्व पिमात्म्याच्या ठाई एकाकाि झालें  आहे. 

 
७४७. अमानी 

 
“अमानी मानदो मान्यः” हें एक वत्रक आहे. या वत्रकातं तुम्हालंा सन्मान्य व्हायचें असेल ति स्वतः 

मानाची अपेक्षा करंू नका. मानापानाच्या जागा सोडून सेवचेीं कामें किा. हलकीं सलकीं उष्टीं खिकटीं 
काढण्याच्या सािखीं सेवचेीं कामें आवडीनें उचला. बहुमानाच्या जागा दुसऱ्यानंा द्या. थोिामोठ्याचंें स्वागत 
किणें, नजिाणा आहेि घेणें असलीं उंचीं गौिवाचीं कामें मानवप्रय वशष्टानंा वववशष्टानंा द्या. असा सदाचाि 
तुम्ही पाळल्यास लोकानंा तुम्हीं मान्य व्हाल. आवण जेव्हा ं अग्रपूजेचा प्रसंग येईल तेव्हां भल्या भल्यानंा 
बाजूला सारून अमानी मानद कृष्णा प्रमाणें तुमची सन्मान्य म्हणून, अग्रपूय य म्हणून पूजा होईल. या वत्रकातं 
जणूं भगवान् कृष्णाचें अनुकिणीय असें चवित्र-िहस्यच सावंगतलें  आहे. भगवान् कृष्ण जो इतका लोकवप्रय 
झाला आहे त्याचें िहस्य खिोखि त्याच्या ह्या अमानी मानद असण्यामध्येंच नाहीं काय? या अमानी मानद 
कृष्णानें गीतेंत ज्ञानाचीं जीं वीस लक्षणें सावंगतलीं आहेत त्यातं पवहलें  लक्षण अमावनत्व हें वदलें  आहे, हें इथें 
स्मिणीय आहे. देहाद्यवभमानातूंन सवमदोषमूल अज्ञान अकुंितें. म्हणून मान नसणें हें ज्ञानाचें पवहलें  लक्षण 
झालें . पिमात्मा हा सदैव आत्मत्वानेंच वतमत असल्यामुळें  त्याला देहाद्यवभमान आतळत नाहीं, वशवत नाहीं. 
आवण म्हणनू म्हटलें  आहे कीं त्यानें जिी वतन्ही लोक मारून टाकले तिी तो हहसा किीत नाहीं वा त्या 
हहसाकमाच्या पापानें बद्ध होत नाहीं. पापी ठित नाहीं. कािण त्याच्या ठाईं बालकाप्रमाणें अहंकाि नसतो, 
फलहेतु वा उदे्दश नसतो. 

 
७४८. मानद 

 
पिमात्मा हा अमानी असला तिी तो मानद आहे, मान देणािा आहे. सवांना तो आत्ममान देतो 

आत्मीय पाहतो, आत्मरूप पाहतो आवण म्हणून कोणाचा वह तो वतिस्काि वा अवहेलना किीत नाहीं. 



 

अनुक्रमणिका 

शिु-णमि-अणर-उदासीन-मध्यस्र्-दे्वष्य-बतधुषु । 
साधुषु अणप िं पापेषु सम-बुणद्धर  णिणशष्यते ॥ 
 
पिमात्मा हा सवांना समबदु्धीनें म्हणजे आत्मरूपानें पहात असतो. त्याला हा शत्रू, तो वमत्र, हा 

मध्यस्थ तो उदासीन, हा दे्वष्य म्हणजे िागाचा तो बन्धु म्हणजे लोभाचा, अथवा हा पणु्यशील तो दुिाचािी 
असला कुठला वह भेदभाव नाहीं. तो सवांना आत्मत्वानेंच पाहतो. त्याचं्या विील इष्टावनष्ट उपाधींना तो 
ओळखीत नाहीं. त्या “उपाधींमाजीं गुप्त । जें चैतन्य असे सवमगत” तें तेवढें तो पाहतो. ह्याचेंच नावं मान-द, 
मान देणािा. जो वदव्यातंील य योतीला पहात नाहीं तो वदवा काय पाहतो? वदव्याची कदि कितो? प्रत्येक 
जीव हकबहुना वस्तु म्हणजे पाढंिा, वनळा, काळा, जाभंळा, वहिवा, वपवळा, ताबंडा, नाहिगी वदवा आहे. ह्या 
नाना िंगाचं्या वदव्यातं एकच एक वनिज्जन य योत तेवत आहे. त्या य योतीला जो ओळखतो, तोच वदव्याचा 
मान कितो म्हणावयाचा. तोच मानद म्हणावयाचा. बाह्य िंगानें जो त्याचं्यातं उच्च-नीचता कस्ल्पतो तो 
वस्तूचा, आत्म-प्रकाशाचा अवमानच कितो म्हटला पावहजे. पिमात्मा असा अवमान किीत नाहीं. तो सवमत्र 
एक तत्त्वच पाहतो. अनात्म पितें सारून आत्मत्वच पाहतो. त्यामुळें  तो केव्हा ंवह आत्मावमानकािी न होता ं
मानदच होतो. जो मानाहाचा मान कितो तोच मानद म्हणावयाचा. तो अमानाहम अनात्म वस्तूची सदैव मान-
खंडनाच किीत असतो. म्हणून वह, म्हणजे “मानं द्यवत खण्डयवत इवत मानदः” अशा वह व्युत्पत्तीनें तो मानद 
होय. शकंिानें दक्षाला मान वदला नाहीं. ह्याचें िहस्य सतीला ते समजावनू सागंतात. 

 
प्रत्युद्गम-प्रश्रयिाणभिादनुं 
णिधीयते साधु णमर्ः सुमध्यमे । 
प्राजै्ञः परस्मै पुरुषाय भूयसे 
गुहाशयायिै न देहमाणनने ॥ 
 
मानं सत्कािं ददावत इवत मानदः । मानं अवभमानं द्यवत खण्डयवत इवत मानदः । 
 

७४९. मातय 
 
असा जो अमानी आवण मानद तोच मान्य म्हणजे सवममान्य होय, ववश्वाच्या मानास पात्र होय. जगातं 

िाज-मान्य लोक-मान्य इत्यावद नाना मान्यता आढळतात, पिंतु जो युगपत सवांनाच मान्य आहे असा कोण 
आहे? जगातं हा याला मान्य नाहीं, तो त्याला मान्य नाहीं, असा पिस्पिवववाद चालू असतो. हे सगळे 
ववचाि बाह्य उपाधींना धरून होतात. पिंतु स्वात्म्याववषयीं मात्र कोणाचा वह वविोध असत नाहीं. तो 
प्रत्येकालाच मान्य आहे. “मी मला आवडत नाहीं, मान्य नाहीं” असें कोणी स्वप्नातं वह कधीं म्हणत नाहीं. 
तो जो सवांचा स्वात्मा, वनरुपावध पिमात्मा, “यत्र ववश्वं भववत एकनीडम्” तोच मान्य म्हणजे सवममान्य होय. 
जाग्रद् दशेंतील व्यवहािातं प्रत्यक्षच पिस्पि-भेद वविोध ववग्रह आपण पाहतों. स्वप्नदेशातं वह त्याचें लोण 
पोंचलेलें  असतें. वतथेंवह नानात्व आवण तज जवनत भय-भावना ववद्यमान असते. स्वप्नातं चोि आपलें  धन 
लुटीत नसला, वाघ आपल्याला फाडून खात नसला तिी प्रत्यक्षवत आपल्याला त्याचें भय सतावीतच 
असतें. आपण चोि चोि, वाघ वाघ, म्हणून ओसणावत असतों, पिंतु सुषुप्तींत हें सगळेंच भयावह दै्वत 
मावळतें. वतथें वाघ आवण बकिी, साप आवण मंुगूस आपले वभित्व टाकून देऊन एकच होऊन जातात. वतथें 
साप साप िहात नाहीं. वाघ वाघ िहात नाहीं. सवम एकाकाि होऊन जातात. एकजीव होऊन जातात. असें 
जें तें पिम ऐक्य तेंच मान्य होय. मानाहम होय. तेंच अग्रपूय य होय. त्या पिम साम्य पदाहून अवधक मान्य, 



 

अनुक्रमणिका 

अवधक पूय य, दुसिें काहंींच नाहीं. सुषुप्तींत हें साम्य लवक्षत होतें. पण सुषुस्प्त ही स्वतः एक दशा आहे. 
म्हणजे अस्थायी वृवत्त आहे. वतच्या पलीकडे, सवम वृत्तींच्या पलीकडे, वनत्य वविाजमान जें तुिीय तेंच 
घ्यावयाचें आहे. तेंच सवममान्य होय. 

 
७५०. लोकस्िामी 

 
पिमात्मा हा मान्य म्हणजे सवममान्य आहे. कािण शवेटीं सवम ववश्व त्याच्याच ठाईं लीन होतें. त्याच्या 

ववरुद्ध तें काहंीं करंू शकत नाहीं. ही त्याची सवकंष सत्ता लौवकक भाषेंत लोकस्वामी म्हणून प्रकट केली 
आहे. हा लोकस्वामी लोक-िक्षणासाठीं वािंवाि अवतितो. पण त्याला सवम जण ओळखंू शकत नाहींत. 
कामक्रोधपिायण ववश्वद्रोही लोक आपली दंडेली चालू वदली जाते असें पाहून आपणच या लोकाचें स्वामी 
आहोंत अशी गैि समजूत करून घेतात. या ववश्वातं एक अवचन्त्य अदृश्य शस्क्त सवम ववश्वाचें संगोपन व 
वनयमन किीत आहे हें ते अनेकदा ंआपल्या दंडेलीला यश वमळालें  असें पाहून ववसरून गेलेले असतात. 
आपल्याला वमळालेल्या क्षमेची ते जाणीव बाळगीत नाहींत. पिंतु जेव्हा ंत्याचंें शत अपिाध पूणम होतात तेव्हा ं
ती पिमेश्विी शस्क्त त्याचंा वशिच्छेद करून त्याचंा वनग्रह किते आवण सज्जनावंि म्हणजे जीव-वत्सल 
जनावंि अनुग्रह किते. ईश्वि अपिाधी जनानंा आपलें  जीवन सुधािण्याला भिपूि वाव देत असतो. तो 
वनग्रहानुग्रहाची उतावीळ किीत नाहीं. पण योग्य समयीं तो दुष्टाचंा वनग्रह करून साधुपवित्राण व 
भक्तानुग्रह केल्यावाचंून िहात नाहीं. पण एवढा धीि य यानंा नसतो ते देवाला बोल लावीत असतात, देव 
झोपला आहे, का मेला आहे म्हणून. पिंतु देव कधीं झोपतवह नाहीं व मित वह नाहीं. तो सगळें  काहंीं पहातो 
आहे, पण त्याची दया अपाि आहे. तो क्षमाशील आहे. तो वाट पहातो. पण जेव्हा ंपाप असह्य होतें तेव्हा ंतो 
आपलें  सुदशमन चालवतो. जेव्हा ंतो ताप असह्य होतो तो कृष्णमेघ सहस्र धािानंीं कृपावृवष्ट कितो. जगाचें 
पाप धुतलें  जातें, ताप शमतो आवण सवमत्र शास्न्त वन सुख नादंते. ज्ञानदेवानंी मावगतलेलें  प्रसाददान तो 
लोकस्वामी सवम लोकानंा बहाल कितो. तेव्हा ंमग “खळाची व्यंकटी साडें । तया सत्कमीं िवत वाढे । भतूा ं
पिस्पिें पडे । मतै्र जीवींचें ॥ दुविताचें वतवमि जाए । ववश्वीं स्वधमम-सूयो पाहे । जो जें वाछंी तें तो लाहे । 
प्रावणजात ॥” 

 
७५१. णिलोकधृक )णिलोकधृत्) 

 
पिमात्मा प्रजावत्सल असल्यामुळें  तो लोकस्वामी म्हटला आहे. वात्सल्याच्या पोटींच दुष्ट-वनग्रहण 

वह येतें. त्यामुळें  त्याला प्रजाद्रोही कामक्रोधपिायण लोभी असुिावंि वािंवाि शस्त्र धिावें लागतें. धमम-
संस्थापनाथम केलेलें  हें वनग्रहानुग्रहरूप अवताि-कायम स्थूल रूपानें वर्णणलेलें  असलें  तिी तें सूक्ष्म आहे. त्याचें 
स्वरूप आध्यास्त्मक आहे. प्रजेचा द्रोह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सि इत्यावद आसुि गुणगणाकडून होत 
आहे. त्याचंा वनग्रह ब्रह्मचयम म्हणजे सत्य आवण संयम याचं्या नेतृत्वाखालीं दैवी गुणगणाकंडून होतो. हें 
आध्यास्त्मक समाजशास्र आहे. याची उपेक्षा करून केवळ बाह्य अमुक एक िाय यपद्धवत कायम केल्यानें, 
लोकसत्ताक वा साम्यवादी वा अन्य कोणती, कायमभाग वसद्ध व्हावयाचा नाहीं. म्हणून ज्ञानदेवासािखे तत्वज्ञ 
आवण सवम भतूावहतेित महापरुुष दैवी संपदेचा संदेश देऊन मोकळे होतात. दैवी गुणाचं्या जोपासनेनें सवांचे 
सवमकाळ सवम मनोिथ पूणम होतील असें त्याचंें दशमन आहे. पिमात्मा वह लोकाचंें स्वावमत्व कितो, वत्रभवुनाचंा 
प्रवतपाळ कितो, तो ही या गुणानंा अनुसरूनच होय. “नाहीं देवापाशीं मोक्षाचें गाठंोडें । आणुनी वनिाळें  द्यावें 
हातीं ॥ इस्न्द्रयाचंा जय साधुवनया मन । वनि  ववषय कािण असें तेथें ॥” असा तुकोबानंीं त्याचाच अनुवाद 
केला आहे. त्रीन् लोकान् धाियवत इवत वत्रलोकधृक् वा वत्रलोकधृत । इथें वत्रलोक म्हणजे तीन लोक वा बहु 
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लोक एवढाच अथम नाहीं. ति तीन म्हणजे समस्त असा अथम अवभपे्रत आहे. तो पिमात्मा समस्त ववश्वाचा 
धता आहे. हें समस्त चिाचि जगत, हें समस्त व्यक्त ववश्व त्या पिमात्म-संज्ञक अव्यक्ताणमवातं कमलवत 
वविाजमान आहे. तो अव्यक्त अक्षि पिमात्मा त्याचा मूलकंद आहे. म्हणनू तो म्हटला आहे वत्रलोकधृक्. 

 
७५२. सुमेधा 

 
सु शोभना मेधा प्रज्ञा अस्य इवत सुमेधाः । य याची मेधा म्हणजे बवुद्ध शोभत आहे तो सुमेधाः 

म्हणावयाचा. सुिीचें शोभनत्व वतच्या स्वकममक्षमतेंत छेदनपटुतेंत आहे, तसें बुद्धीचें शोभनत्व वतच्या 
तत्त्वग्रहणक्षमतेंत आहे. हेमचदं्रानें बुद्धीचे गुण असे गणले आहेत : — 

 
शुश्रूषा श्रििुं िैंि ग्रहिुं धारिुं तर्ा । 
ऊहापोहोऽर्थ-णिज्ञानुं तत्त्िज्ञानुं िं धी-गुिाः ॥ 
 
बुद्धीचे असे सप्त गुण गणले असले तिी त्यातं मुख्य तत्त्व-ज्ञानच आहे. इति सवम गुण तदुपकािक 

म्हणून गुण गणले गेले आहेत. तत्त्वज्ञान करून देणें हाच वतचा कायमभाग. तेव्हा ंसुमेधाः म्हणजे य याची मेधा 
त्याचा अचकू वधे घेते, तें हस्तगत किते, तो. पिमात्मा हा स्वतःच जे्ञय तत्त्व आहे आवण तें स्वतत्त्व तो 
स्वतःच आकळतो म्हणून तो सहजच सुमेधाः म्हटला गेला. बवुद्ध हें मानवाचें वनरुपम उपकिण आहे, शस्र 
आहे. त्या साधनानेंच त्यानें सवम वसवद्ध वमळववली आहे. म्हणून त्याची सवांत मोठी वसवद्ध म्हणजे ही बवुद्ध 
वसद्ध किणेंच होय. मानवाचा सवोत्तम आदशम स्स्थतप्रज्ञच. सुमेधाः पदानें वह तोच अवभपे्रत आहे. योवगजन 
सवात्मना आत्मशुद्धीसाठीं झटत असतात. ती आत्मशुवद्ध म्हणजे वस्तुतः बवुद्धशुवद्धच होय. कािण आत्मा 
स्वतः शुद्धच आहे. बदु्धीची शुवद्ध झाली म्हणजे ती स्स्थत होते आवण बोध-स्वरूपच आत्मा भेटतो. या 
बुवद्धबोधाचं्या ऐक्यालाच आत्मशुवद्ध म्हणावयाचें, तत्वज्ञान म्हणावयाचें. पिमात्मा हा आत्मवभि काहंींच 
ओळखीत नसल्यामुळें  तो स्वदृक् होय आवण जो स्वदृक् तो सुमेधाः । 

 
७५३. मेधज 

 
मेधे अध्विे जायते इवत मेधजः । जो मेधातं म्हणजे यज्ञातं उत्पि होतो तो मेधज म्हणावयाचा. यज्ञानें 

जेव्हा ंमनुष्याची पूणम शुवद्ध होते, जेव्हा ंतो यज्ञ-क्षवपतकल्मष होतो, तेव्हा ंआत्मदशमन होतें. पण आत्मदशमन हें 
काहंीं कममफल नव्हे, ति तें ज्ञानफल आहे. होय ज्ञानफलच आहे तें, पण तें ज्ञान एकाएकीं होत नाहीं. 
स्ववणाश्रमधमाचिणरूप कमम, यजन पूजन ध्यान वाक्य-ववचािणरूप उपासना वा ववकमम आवण शवेटीं 
सवमसंन्यासपूवमक प्रयाणसाधना किावी तेव्हा ं कुठें तें ज्ञान वा अकमम वनष्पि होतें. असा जीवन-मेध किावा 
तेव्हा ं कुठें ती आत्मशुवद्ध होते, तें मेधाजनन होतें वजचें फळ तो पिमात्मा आहे. म्हणून तो मेधज 
म्हणावयाचा. मेधाजननरूप जो यज्ञ तोच मेध होय. आवण वतथेंच म्हणजे त्या मेधेंत, त्या प्रज्ञेंत तो पिमात्मा 
प्रकाशतो. “नाववितो दुश  चवितात नाशान्तो नासमावहतः । नाशान्तमानसो वावप प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात ॥” या 
उपवनषद् वचनातं ति प्रज्ञानानें वह त्या पिमात्म्याला प्राप्त करून घेता ंयेणाि नाहीं म्हणून म्हटलें  आहे, हें 
कसें? त्याचा आशय हा कीं कोण्या बौवद्धक प्रकषानें कोणाला तो अमृतानुभव लाभावयाचा नाहीं. य या 
ज्ञानातं, ववषयमृगतृष्णाशमन नाहीं तें आत्मज्ञान नव्हे. य या प्रकाशानें नैश अधंकाि नाहींसा होत नाहीं तो 
सूयमप्रकाश नव्हे. एक वळे असें मानणें शक्य आहे कीं एखाद्याला तीव्र वैिाग्य झालें  पण आत्मज्ञान नाहीं. पण 
हें मानणें शक्य नाहीं कीं आत्मज्ञान झालें  आहे पण वैिाग्य मात्र नाहीं. कािण ज्ञानाचा तो सहज पविणाम 
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आहे. अरुणोदय जसा सूयोदय वनकट असल्याचे सूवचत कितो तसा वैिाग्यप्रधान दैवी गुणोत्कषम 
आत्मज्ञानोदय वनकट असल्याचें सूवचत कितो. पिंतु सूयोदयाचें वचत्र जसें वदवस किीत नाहीं तसें कोिें 
शास्ब्दक पास्ण्डत्य ववकािशमन किीत नाहीं. आवण ज्ञानाचें ति लक्षण आहे “तत ज्ञानं प्रशमकिं यद् 
इस्न्द्रयाणाम्” अशा ज्ञानाग्नींत ववकाि-हवन करून होणाऱ्या यज्ञातूंन जो प्रकट होतो तोच मेधज होय. 

 
७५४. धतय 

 
धन्य म्हणजे कृतकृत्य. य याला काहंीं अनवाप्त वा अवाप्तव्य आहे त्याला कतमव्य उिलेंच आहे. 

त्याला कृतकृत्य म्हणता ंयावयाचें नाहीं. पण य याला वमळालें  नाहीं असें काहंीं नाहीं आवण वमळवावयाचें वह 
काहंीं उिलें  नाहीं त्या सवमकतमव्यताप्रहावण झालेल्या ज्ञानी पुरुषालाच धन्य म्हणावयाचें. पिमात्मा हा असा 
पूणमकाम असल्यामुळें  तो धन्य होय. या धन्य दशचेा य यानंीं वनिय केला आहे, त्यासाठींच य याचंें सवम हचतन, 
सवम भाषण आवण सवम कमम चाललें  आहे ते धन्य होत. “ते धन्या भवुव पिमाथमवनवितेहाः, शषेास् तु भ्रम-
वनलये पविभ्रमस्न्त” य यानंीं असा पिमाथम-वनिय केला नाहीं आवण जे देहें प्राणें मनें त्यास विले नाहींत ते 
भ्रान्त होत, ववंचत होत. या धन्य आवण वधक् कृत जनावंवषयीं बायबलातं येशूचे उद्गाि असे आहेत: “तेव्हा ं
तो आपल्या वशष्याकंडे दृवष्ट लावनू म्हणाला. अहो दीनानंो, तुम्ही धन्य आहा.ं कािण देवाचें िाय य तुमचें 
आहे. अहो जे आता ंभकेुले आहा ंते तुम्ही धन्य आहा.ं कािण तुम्ही तृप्त व्हाल. अहो जे आता ंिडत आहा ंते 
तुम्ही धन्य आहा.ं कािण तुम्ही हंसाल. मनुष्याच्या पुत्रामुळें  लोक तुमचा दे्वष कितील, तुम्हासं दूि कितील, 
हनवदतील आवण तुमचें नावं वाईट म्हणून टाकून देतील, तेव्हा ं तुम्ही धन्य आहा.ं त्या वदवशीं आनंवदत 
होऊन उड्या मािा, कािण पहा, स्वगांत तुमचें प्रवतफळ मोठें आहे (या नंति अवशष्यानंा उदे्दशून तो 
म्हणाला) अहो तुम्हा ंधनवतंासं वधक्काि असो, कािण तुम्हालंा आपलें  सातं्वन वमळून चुकलें  आहे. अहो जे 
आता ंतृप्त झाला ंआहा,ं त्या तुम्हासं वधक्काि असो, कािण तुम्हालंा भकू लागेल. अहो जे आता ंहंसता ंआहा ं
त्या तुम्हासं वधक्काि असो. कािण तुम्ही शोक किाल व िडाल. जेव्हा ंसवम लोक तुम्हालंा बिे म्हणतील तेव्हा ं
तुम्हालंा वधक्काि असो ।” या येशूच्या वचनाचंें आवण इतिवह सत्पुरुषाचं्या वचनाचंें तात्पयम हेंच कीं य यानंीं 
पिमाथमवनिय केला नाहीं आवण जे या ससंािातं िमले आहेत ते शोचनीय होत. उलट य यानंीं पिमाथमवनिय 
केला आहे आवण तदथम जे या संसािातं अनासक्त झाले आहोत ते धन्य होत. सद् वस्तूचा वनिय न होणेंच 
शोचनीय आहे आवण त्याचा वनियच धन्य. (बायबल = लूक ६-२०-२६). 

 
७५५. सत्यमेधा 

 
“सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धिाधिः” या श्लोकाधांत मेधा-सूत्र आलें  आहे. त्या मेधाबलानेंच 

मनुष्याचें जीवन धन्य होतें. आवण सवोपजीव्य सवमफलदात्री धिेला धािण किण्यास तो समथम होतो. सवम 
ववद्या कला व्यापाि उद्योग मेधाधीन आहेत. मेधा नसेल ति ते सगळे यथावत होणाि नाहींत आवण त्याचें 
फल वततक्या अंशानें लाभणाि नाहीं. आधंळया माणसाजवळ ित्न असलें  तिी तें जसें त्याला वदसत नाहीं 
आवण हस्तगत होत नाहीं त्याप्रमाणें त्याला या ववश्वातं साठंलेली सवम संपवत्त माणसाजवळ असून ती त्याला 
मेधाशक्तीच्या अभावीं वदसत नाहीं आवण हस्तगत किता ं येत नाहीं. म्हणून म्हटलें  आहे “सवमस्य लोचनं 
शास्र ंयस्य नास्त्यन्ध एव सः” आवण हें सवमप्रकाशक शास्र वह त्यालाच उपयोगी कीं य याला आपली काहंीं 
बुवद्ध आहे, स्वतंत्र मेधा आहे. आवण म्हणूनच म्हटलें  आहे– 
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“यस्य नान्स्त स्ियुंप्रज्ञा शास्रुं तस्य करोणत णकम्  । 
लोिंनाभ्याुं णिहीनस्य दपथिः चक कणरष्यणत ।” 
 
ही स्वयंप्रज्ञाच प्रज्ञा, मेधा, बवुद्ध म्हणावयाची. ती य याला नाहीं त्याचें शास्त्रज्ञान मोिवपसासंािखें 

दृवष्टहीन होय. तो डोळस वदसत असला, शास्र पढला असला तिी तो दृवष्टहीन होय. पिमात्मा हा वचद् रूप 
असल्यामुळें  तो पिम मेधावी ति आहेच. आवण त्याची ही मेधा सत्य म्हणजे अववतथ, अव्यथम, अमोघ आहे. 
वतचा वनणमय अचूक असतो. वतच्या वनणमयातं संशयाला आवण आवंशकतेला वा असमग्रतेला मुळीं वाव असत 
नाहीं. वतचें दशमन वनःसंशय आवण समग्र असतें. बुद्धीचें सत्यत्व वा वैशािद्य तें हेंच होय. डोळस मनुष्य जसा 
आडवाटेला जात नाहीं आवण चाचंपडत वा ठेंचाळत नाहीं ति थेट वनि  ववघ्न मुक्काम गाठंतो त्या प्रमाणें जो 
जे्ञय गाठंतो तो सत्यमेधा म्हणावयाचा. पिमात्मा हा सहजच सत्यमेधा आहे. साधकाला बदु्धीची शुवद्ध करून 
तें पद पटकवायचें आहे. 

 
७५६. धराधर 

 
धिा ंधाियवत इवत धिाधिः । जो धिेला पृर्थवीला धािण कितो तो धिाधि म्हणावयाचा. या धिेला मीं 

धािण केलें  आहे असें कोणी म्हणूं शकत नाहीं. तें पिमात्म्याचें कमम आहे. तोच म्हणूं शकतो– 
 
“गा ंआववश्य च भतूावन धाियाम्य-हमोजसा” –‘धिारूपें धिीतसें’ प्रत्येक देहाची एक अवभमावननी 

देवता असते. तीच त्याचें धािण किीत असते. तशी या धिेची जी अवभमावननी देवता तीच या धिेला धािण 
किीत आहे. ही अवभमावननी देवता प्रवतव्यस्क्त वगेळी वदसत असली तिी वस्तुतः ती सवम वचच् छस्क्त होय. 
सूयमहबब एक आहे, त्याचीं प्रवतहबब ेअसखं्य आहेत. त्या प्रत्येक प्रवतहबबातं जें तेजोरूप आहे तें सािें स्पष्टच 
त्या सूयाचें आहे. तद् वत एकच एक आत्मसत्ता आहे. वतची सािी ही यच्चयावत वदसणािीं रूपें प्रवतहबबमात्र 
होत. सूयम नसेल ति त्याचीं प्रवतहबबें पडणाि नहींत. म्हणून सूयम हा जसा सवमप्रवतहबबधि होय तसा तो 
पिमात्मा सवमजीववनकायरूप या धिेचा धता होय, धिाधि होय. अवखल ववश्वाचा ववचाि वगेळा. तें फाि 
मोठें आहे. पण आम्हा ंसवम जीवाचंें जीवन या पृर्थवीशीं वनगवडत आहे. तीच आमची धात्री आहे. वतच्याच 
कुशींतून आम्ही जन्मलों, वतच्याच माडंीवि आम्ही खेळतों आहों आवण शवेटीं वतच्याच पदिाखालीं वनजणाि 
आहों. अशी ही धिा आहे. सवम जीवन, समग्र जीवन वतनें धािण केलें  आहे. ती आमची माता आहे, आवण 
वपता तो पिमात्मा आहे. त्यालाच पुढील नामातं तेजोवृष म्हटलें  आहे. तो तेजोवृष तो सूयमभगवान् या धिेच्या 
ठाईं आपलें  ओज ओतून, वतला जीवनधािणक्षम बनववतो. त्यामुळें  तो या धिेचा धि वा वि होय. सृष्टीच्या 
आिंभीं अव्यक्ताणमवातं बुडालेली ही भवूम विाहरूपानें पिमात्म्यानें उद् धविली म्हणून वह तो धिाधि 
म्हणावयाचा. 

 
७५७. तेजोिृष 

 
तेजो वषमवत इवत तेजोवृषः सूयमः । जो तेज वषमतो तो तेजोवृष म्हणावयाचा. सूयम हा तेजोवृष आहे. 

गाईच्या कळपातं जो गोपवत वळू असतो त्याला वृष म्हणतात. सूयम वह तसाच गोपवत आहे. वकिणें हीं 
ववश्वातं चिणाऱ्या गाई असून त्या वकिणरूप गाईंच्या ठाईं तो आपला तेजोगभम आवहत किीत असतो. हें असें 
गभाधान तो कितो, त्याचें पालन व वनयमन वह कितो म्हणून तो पवत म्हणावयाचा. तो भमूीच्या ठाई ं
तेजोवृवष्ट करून जीवसवृष्ट किीत असतो. म्हणनू तो वृष म्हणावयाचा. गीतेंत म्हटलेंच आहे “तपाम्यहमहं 
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वषं वनगृह णाम्युत्सजृावम च ।” “तापतों सूयमरूपें मी सोवडतों वृवष्ट खेंवचतों” म्हणजे उष्णकाल प्रावृट काल 
आवण वहमकाल या कालत्रयानें घवटत असलेला जो संवत्सिरूप कालात्मा सूयम तो या समस्त सृष्टीचें संपूणम 
जीवन वनयस्न्त्रत कितो आहे. म्हणून तो तेजोवृष म्हटला आहे. पण सूयम हा इथें प्रतीकरूप आहे. तो तेजाळ 
खोंड, तो तेजोवृष त्या वचत सूयाचे प्रतीक होय. सवम सत्ता त्या वचत सूयाची आहे. या ववश्वातंील सगळीं 
प्रवतहबबें त्याच्या अधीन आहेत. सवम प्रवतहबबाचंें अस्स्तत्व, त्याचंें जीवनमिण सवम त्या हबबाधीन आहे. 
प्रवतहबबाचं्या अधीन त्याचें काहंीं एक नाहीं. प्रवतहबबाचं्या गतागतानें त्याची समावध कधीं डहुळत नाहीं. 
“जगें येवोत जावोत” त्या पिमात्म्यावि त्याचा काहंीं एक पविणाम होत नाहीं. आवण आपण वह त्या 
पिमात्म्याचेंच प्रवतहबब आहों, त्याचे च वकिण आहों हें जे ओळखतात त्याचं्यावि वह सषृ्टीच्या सगम-प्रलयाचंा 
काहंीं पविणाम होत नाहीं. त्याचंी आत्मस्स्थवत अभगं िाहते. येशनूें जें म्हटलें  आहे कीं मी देवाचा पुत्र आहें 
आवण देवाची इच्छा जगातं चालो, माझी नव्हे. त्यातं तो ह्या हबबप्रवतहबबन्यायाचा, या वदेान्ताचाच उल्लखे 
किीत आहे. यहूदी लोकानंीं त्याला कू्रसावि वखळलें  तिी त्याची आत्मवनिा वटकली. तो थोडा चलवबचल 
झाला होता, पण साविला. तीन वदवसानंी मी पित उठेन म्हणून जें त्याच्या तोंडीं घातलें  आहे तें 
वदेान्तववचाि नीट न समजणाऱ्या त्याच्या वशष्याचंी गफलत आहे. वास्तववक जो मेलाच नाहीं तो उठणाि 
म्हणण्यातं अथम काय? येशू आपलें  तत त्व प्रवतपावदत होता. आवण गायत्री मंत्रातं तिी दुसिें काय सावंगतलें  
आहे? आम्हालंा त्या पिमात्मतेजानें ध्यान किावयाचें आहे–य याला तेजोवृष म्हटलें  आहे “तत सववतुि  
विेण्यं भगो देवस्य धीमवह ।” 

 
७५८. दु्यणतधर 

 
दु्यहत अङ गकास्न्तं धाियवत इवत दु्यवतधिः । जो दु्यवत म्हणजे अंगकावंत धािण कितो तो दु्यवतधि 

म्हणावयाचा. मागील पदातं तेज शब्द आला आहे, इथें दु्यवत शब्द आला आहे. तेज हें दाहक आहे, दु्यवत 
आह लादक आहे. सूयम तेजस्वी आहे, अस्ग्न तेजस्वी आहे. पण चदं्र दु्यवतमान् आहे, वहिा मोती दु्यवतमान् 
आहे. अग्नीवि िाख, सूयावि ढग आले म्हणजे ते दु्यवतमान् वदसत नाहींत. त्याचंी दीस्प्त मंद होते, ते मवलन 
वदसतात. हें मावलन्य य याचं्यावि आलें  नाहीं, जे लखलखीत आहेत, ते म्हणावयाचे दु्यवतधि. िाजा हा 
तेजस्वी वह असतो आवण दु्यवतमान् वह असतो. िाजाचें तेज म्हणजे त्याचा दिािा, त्याचें शत्रूंना, डाकू-
लुटारंूना, दुष्टानंा, उन् मागमगामी लोकानंा वाटणािें भय होय. त्याची दु्यवत म्हणजे त्याचें चदं्रवत वप्रयदशमन 
होय, त्याचें िाजस रूप होय, लावण्य होय. िाजासािख्या अवधकािी पुरुषाच्या ठाईं हें जें तेज आवण तजेला 
वदसतो तो पिमात्म्याचा प्रवतवनवध म्हणून त्याला लाभलेला असतो. पिमात्मा हाच वस्तुतः या चिाचि 
सृष्टीचा िाजा आहे, शास्ता आहे. म्हणनू त्याला ईश्वि ही संज्ञा वमळाली आहे. िाजा वशवाय आमचें चालत 
नाहीं. कोठल्या ना कोठल्या प्रकािचें शासन आम्हालंा लागतेंच. नाहींति सवमत्र अिाजक माजावयाचें. मग 
ववश्वाला नको का कुठलें  शासन? तें जें सवोच्च शासन तेंच ईश्विी िाय य होय. तो पिमात्मा या ववश्वाचा 
अवधपवत आहे त्याच्या आजे्ञचा भगं कोणी करंू शकत नाहीं, असें त्याचें तेज आहे आवण त्याची सुषमा, दु्यवत 
इतकी मोहक आहे कीं कोणी त्याच्या कडे आकृष्ट झाल्यावाचंून िहात नाहीं. पतंगवत सवम जीव त्याच्या 
दु्यतीवि, त्याच्या अंगकातंीवि झडप घालत आहेत. 

 
७५९. सिथशस्रभृताुंिर 

 
सवेषा ंशस्रभतृा ंविः सवमशस्रभतृा ंविः । अथवा सवावण शस्रावण वबभर्णत इवत सवमशास्रभतृ । तेषा ंविः, 

सवमशस्रभतृा ंविः । सवमववध शस्रें धािण किणािामंध्यें श्रिे तो म्हणावयाचा “सवमशस्रभतृा ंवि”. पिमात्मा हा 
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शस्रें धािण किणाऱ्या सवांमध्यें श्रेि आहे. कािण शस्र-धािणाचें प्रयोजन त्याच्या इतकें  दुसिा कोणी पूणम 
करंू शकत नाहीं. नखापासून चक्रापयंत सवम आयुधें त्यानें धािण केलीं आहेत. त्यामुळें  तो सवमशस्रभतृ आहे. 
आवण आतमत्राण हें शस्रधािणाचें प्रयोजन आहे आवण तें त्याच्या इतकें  कोणीं केलें  नाहीं. म्हणून दोन्ही प्रकािें 
तो सवमशस्रभतृावंि होय. शस्रें हीं भयानक समजलीं जातात. कािण तीं मािक आहेत, संहािक आहेत. हीं 
शस्रें कस्ल्पलीं आहेत प्रजािक्षणासाठीं. तो उदे्दश ववसरून जेव्हा ंतीं प्रजेचें भक्षण करंू लागतात, लोकाचंें 
प्राण, धन, प्रवतिा आवण स्वातंत्र्य याचंा अपहाि करंू लागतात, अथात ववपिीत उदे्दशानें वापिलीं जातात 
तेव्हाचं खिोखि तीं भयानक होत. एिव्हीं तीं तािकच आहेत, मोठीं स्पृहणीयच आहेत. आवण त्याचंें तें 
तािकत्व लक्षनूच पिमात्मा सवमप्रहिणायुध म्हणनू गौिववला आहे. पिंतु होतें काय कीं शस्रधािक आधीं 
आतमत्राणासाठीं शस्र उचलतात आवण मागाहून तो उदे्दश ववसरून आपल्याला धममसेवक न समजता ंिाजे 
महािाजे म्हणूं लागतात, आवण मग प्रजेचें पीडन सुरंू होतें. अशा प्रजापीडकाचंें पिशुिामानें एकवीस वळेा ं
वनि  दालन केलें , पण तो िाजा महािाजा होऊन बसला नाहीं. आवण जेव्हा ंिामाच्या भेटींत त्याच्या लक्षांत 
आलें  कीं आपलें  अवतािकायम संपलें  आहे, क्षवत्रयातं धमावताि झाला आहे, तो तपस्येसाठीं महेन्द्रपवमतावि 
वनघून गेला. त्यामुळें  तो शस्रभतृावंि होय. शस्र पिजावें केव्हा ंआवण केव्हा ंतें मान्य किावें हें य याला नेमकें  
समजतें उमजतें तोच सवमशस्रभतृावंि होय. त्याची बुवद्ध सदैव धमांत स्स्थि असते. तो स्स्थतप्रज्ञ असतो. जो 
वशी नाहीं त्याच्या हातातं असलेलीं शस्रेंच अनथावह होत. िाजा वा शासक हा पिम धार्णमक असावा लागतो 
तो एवढ्याचसाठीं. पिमात्म्याहून अवधक धार्णमक कोणी नाहीं म्हणनू तोच सवमशस्रभतृावंि म्हटला आहे, 
आवण त्याचे अवतािवह. त्यातं िाम िाजमवण. 

 
७६०. प्रग्रह 

 
“प्रग्रहो वनग्रहो व्यग्रः” या चिणातं वस्तुतः ग्रह धातूचीं रूपें यायला पावहजेत. पण धातु वन अथम याचंें 

अनुसधंान िावहलेलें  नाहीं. त्याचंी जागा अनुप्रासानेंच बळकावली आवण “प्रग्रहो वनग्रहो ग्राहः” अशा 
िचनेऐवजी “प्रग्रहो वनग्रहो व्यग्रः” असा संचाि झाला. या वत्रकातं ग्र चा वन ह चा वन ओ चा अनुप्रास साधला 
आहे. वचना पासून वकमान अपेक्षा श्रुवतसुख आवण हृदयतोष याचंी असते. या दोहोंपकैी जें एक वह देत नाहीं 
तें हेय होय. जें एक तिी देतें तें अहेय म्हणावयाचें. जें दोन्ही देतें तें मवणकाचंनयोगाचें उपादेय होय. उत्तम 
अथम उत्तम शब्दातं उत्तम िीतीनें व्यक्त किणें हें कवव- कौशल होय. पैंकी उत्तम अथम हा मवण म्हणजे ित्न 
असून उत्तम शब्दिचना हे काचंन म्हणजे कोंदण होय. दोहोंना वह आपआपलें  मोल आहे. ित्न स्वयंप्रकाशी 
आहे. तें कोंदणावाचंून वह मोलाचें आहे. पण कोंदणातं तें ववशषे शोभतें. त्याची शोभा फाकंते आवण कोंदण हें 
तोलाचें ठितें. तें स्वतः वह सुवणमच असतें आवण आपल्या सुवणानें ित्नाची शोभा वद्वगुवणत किीत 
असल्यामुळें  तोलाबिोबिच तें मोलाचें वह ठितें. मोलाचें ठिलें  तिी ित्नाचें मोल त्याला नाहीं हें उघड आहे. 
केवळ या चिणातंच नव्हे ति संपूणम श्लोकाधांतच ग ि ओ वणांचा अनुप्रास आला असून इथें श्रुवतसुख-
प्रधानतेचें सूत्र अनुसिलें  गेलें  आहे, अथाचें नव्हे. पहा-“प्रग्रहो वनग्रहो व्यग्रो नैकशृगंो गदाग्रजः” आता ंप्रग्रह 
म्हणजे काय? तें पाहंू. प्रग्रह आवण वनग्रह हे दोन्ही शब्द समानाथमकच आहेत. पण त्यातं ते एकाथमक नाहींत. 
प्रग्रह म्हणजे आत्मस्थ िाहून बाह्याचा संपकम  टाळणािा. प्रगृह्य शब्द व्याकिणातं प्रवसद्ध आहे. “ईदूदेद् 
वद्ववचनं प्रगृह्यम्” ई-ऊ-एकािान्त वद्ववचनी रूपाचंा सस्न्ध पुढील स्विाशीं होत नाहीं असें तें सूत्र सागंतें. 
तदनुसाि प्रग्रह म्हणजे ब्राह्यसंपकम  वय यम किणािा स्व-स्थ अस्पशमयोगी पिमात्मा. “बाह्यस्पशषे्वसक्तात्मा 
ववन्दत्यात्मवन यत सुखम् । स ब्रह्मयोग-युक्तात्मा सुखमक्षयमश्र्नुते ॥” या श्लोकातंील ब्रह्मयोग-युक्तात्मा 
तो प्रग्रह होय आवण असक्तात्मा तो वनग्रह होय. 
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७६१. णनग्रह 
 
वनगृह णावत इवत वनग्रहः । जो वनग्रह कितो म्हणजे उपसंहाि कितो तो वनग्रह म्हणावयाचा. जो 

ववदेह आहे त्याला ववषयस्पशाचें कािण नाहीं. पण जो सदेह आहे त्याला ववषयस्पशम हा होणािच आवण 
इस्न्द्रयाचंा ववषयाशंी संयोग झाला म्हणजे वतथें त्या स्पशांत िागदे्वष उत्पि होतात. हे िागदे्वष उत्पि होतात 
म्हणजे कुठून बाहेरून येतात असें नव्हे. तो इस्न्द्रयाचंा स्वभावच आहे. त्याचं्या आहािीं माणसानें जाता ंकामा 
नये. क्षधेुच्या आहािीं जाऊन वा िसाच्या आहािीं जाऊन माणूस अवधक खातो. हें त्यानें वनग्रहपूवमक टाळलें  
पावहजे. असा जो सवम च ववषयातं वनग्रह कितो त्याला जीवनाची कला योग साधला म्हणावयाचा. “भोजनीं 
न युक्त त्याग हकवा िाग । युक्त ती वनःसंग कायम-दृवष्ट” उपवास म्हणजे अनशन, काहंींच न खाणें कवठण 
नाहीं आवण अत्यशन अध्यशन अयुक्ताशन हें ति सवमच जण किीत आहेत. पण कमी अवधक न खाणें, 
युक्ताहाि किणें ही गोष्ट सोपी नाहीं. त्यासाठीं वनग्रह लागतो. मनावि इंवद्रयावंि ताबा लागतो. त्यानंा त्या 
त्या ववषयाचंें सेवन अमुक इतक्या मात्रेंतच करंू द्यायचें, कमी वह नाहीं व य यास्त वह नाहीं ही गोष्ट 
अनासस्क्तयोगावाचंून साधावयाची नाहीं. अशी य याला अनासस्क्त साधली तोच वनग्रह म्हणजे वनग्रह 
किणािा म्हणावयाचा. प्रग्रह ति सहजच म्हणजे देहिवहत असल्यामुळें  स्वभावतःच या पिीक्षेंतून मुक्त आहे. 
पण वनग्रह हा पिीक्षा देऊन मुक्त आहे. तो संदेह असून आवण त्या कािणानें ववषयीं वतमणें त्याला टाळताचं 
येणािें नसतानंा वह तो त्या ववषयातं वाहवत नाहीं. त्या ववषयौघानंा तो तरून जातो. सासंाविकापं्रमाणें त्या 
ववषयातं गटंगळया खात नाहीं, बुडत नाहीं. अथात पिमात्मा हा ववदेह असो सदेह असो तो मुक्त आहे. 
म्हणून तो प्रग्रह वनग्रह म्हणावयाचा. म्हणजे ह्या तीन कोटी झाल्या. एक मुक्ताची कोटी. तो ववदेह 
आधींचाच पितीिस्थ आहे. त्याला ओघातं पडण्याचें वन त्यातूंन उत्तीणम म्हणजे पाि पडण्याचें प्रयोजनच 
नाहीं. दुसिी कोटी अनासक्ताची. तो युक्त आहे, तीिस्थ असून त्याला ओघ तिावयाचा आहे. तो प्रवाहातं 
उतितो आवण अनासक्तीच्या बळानें उत्तीणम होतो. वतसिी कोटी ती आसक्ताचंी. प्रवाहातं उतिलेलेच 
आहेत. पण त्या प्रवाहातूंन आपल्याला पलै तीिाला पोंचायचें आहे याचें त्यानंा ज्ञान नाहीं. ज्ञान असलें  ति 
कतमव्याचें भान नाहीं. भान असलें  ति तेवढा वनग्रह नाहीं. हे प्रवाहातं बुडतात. 

 
७६२. व्यग्र 

 
मागील हचतनातं पिमात्मा हा प्रग्रह म्हणजे मुक्त आवण वनग्रह म्हणजे मुमुक्षु आहे असें म्हटलें  आहे. 

इथें वतसिी कोटी जो बद्ध तो वह पिमात्म्याचेंच रूप आहे असें व्यग्र पद सुचवीत आहे. मुक्त हा समग्र आहे. 
मुमुक्षु हा एकाग्र आहे असें व्यग्र पद सुचवीत आहे. ति बद्ध हा व्यग्र आहे. मुक्त म्हणजे आप्तकाम वा 
पूणमकाम होय. मुमुक्षु हा मुस्क्तकाम होय. मुस्क्त हेंच एक टोक, एक वदशा त्याला असते. पण बद्ध? तो 
आशापाशशतैि  बद्ध असतो. सवम ववषय त्याला चोहोंबाजंूनीं खेंचीत असतात आवण तो खेंचला जात असतो. 
त्याला अन्तिात्म्याचें जें एक टोक, ती जी प्रत्यक् वदशा, ती तेवढी लाभत नाहीं. बाकी सवम वदशा त्याला 
मोकळया आहेत. वतकडे तो सािखा गंुतला आहे. व्यग्र आहे. एकीकडे क्षणभि गंुततो, तों दुसिीकडून 
खेंचला जातो. वतथें वह जातो न जातो तों वतसिीकडून खेंचला गेलाच. अशा प्रकािें तो सदैव व्यग्र असतो. 
त्याला एक वदशा नाहीं एक मागम नाहीं. “बहुशाखा ह्यनन्ताचि बदु्धयो ऽव्यवसावयनाम्” अनंत फाटे त्याला 
फुटतात. आवण तो त्यानंीं उद् भ्रान्तासािखा धावत असतो. त्याला उसंत कशी ती नसते. त्याचा अमुक एक 
कतमव्यवनिय झालेला नसतो. तो प्रवाह-पवतत ओंडक्याप्रमाणें वाहत चाललेला असतो. य याचंा पिमाथम-
वनिय झालेला नाहीं अशा बद्ध जीवाचंी ही तऱ्हा. आज पशैाच्या मागें लागतील. म्हणतील, अथाहून सुखाचें 
साधन दुसिें नाहीं. उद्या ंम्हणतील कामसुख साि आहे. अथाचा उपयोग कामोपभोग च. पिवा ंम्हणतील, 
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कामसुख कामसुख वकती वदवस? मेल्यावि काय? तेव्हा ं धमाचीच कास धिली पावहजे. त्याच्या योगानें 
स्वगमलोकीं अमृतपान आवण गंधवमगान लाभेल आवण अप्सिाचंा संतत सहवास वह. म्हणून स्वगमप्रद धममच 
खिा पुरुषाथम ! अशा नाना वासनाचं्या नादातं मनुष्य व्यग्र होऊन िाहतो. ही व्यग्रता च अखेि माणसाला 
दमवते शमवते आवण मग तो स्वस्थ बसून हवचािाच्या भवूमकेवि येतो. त्याच्यातं तत्त्व-वजज्ञासुता जागते. 
आवण एकदा ंका तो ववचाि करंू लागला म्हणजे मग तो पिमाथम-वनियाला पोंचतो. आवण म्हणनू व्यग्र हा 
वह पिमात्मा च आहे. तो भावी आहे इतकें च. पिमाथाच्या सोपानावि जो चढला तो आगेमागें पिमाथाला 
पोंचणािच आहे. म्हणून तो पिमात्म-स्वरूपच होय. 

 
७६३. नैकशृुंग 

 
नैकावन शृङ गावण यस्य सः नैकशृङ गः । य याची हशगें अनेकानेक आहेत तो नैकशृगं म्हणावयाचा. 

वदेातं पिमात्म्याचें वणमन आलें  आहे-“चत्ववि शृङ गास्, त्रयो अस्य पादा, दे्व शीष ेसप्त हस्तासो अस्य । वत्रधा 
बद्धो वृषभो िािवोवत महोदेवो मत्यां आवववशे ।” तदनुसाि नैकशृङग. हा अथम ठीकच आहे, पिंतु नैकपद 
असंख्येयता सुचवीत आहे. आवण शृङ गपद ववशषे. तो पिमात्मा असंख्य ववशषेानंीं नटला आहे. त्याचे 
ववशषे, त्याचे गुणप्रकषम वकती सागंावे? वजतके सागंाव े वततके थोडेच. म्हणून तो नैकशृङ ग म्हणावयाचा. 
प्रज्ञा, बल, अि आवण श्रम हीं चाि हशगें होत. श्रद्धा, संकल्प आवण वक्रया हे तीन पाद होत. सत्य आवण 
संयम हीं दोन डोकीं होत. शतेकी, सुतािी, लोहािी, चाभंािी, ववणकिी, कंुभािी आवण बुरुडी हे सात हात 
होत. भतू भववष्य आवण वतममान या तीन कालाचं्या ठाईं तो बाधंला आहे. तो सवम सुखाची वृवद्ध किीत आहे. 
सवम पुरुषाथांची सवृष्ट किीत आहे. असा हा समाजपुरुष हा महादेव या मत्यम लोकीं गजमतो आहे, नदमतो आहे. 
आपण अठिा पगड जाती म्हणतों. अठिा पगड म्हणजे अठिा प्रकािच्या पगड्या धािण किणािे अठिा 
जातीचे लोक. एकएकाची जात त्याच्या पगडीवरून ठित असे. पगडी म्हणजे माणसाचें हशगच, वैवशष्ट  यच 
होय. समाज-पुरुष हा असा नैकशृगं आहे. पण ही सवृष्ट काहंीं नुसती माणसाचंीच बनलेली नाहीं. या सृष्टींत 
असंख्य जीव आहेत. आवण अजीव वह असंख्य आहेत. या सवांची वमळून ही सृवष्ट बनली आहे. अशा स्स्थतींत 
वतचीं वैवशष्ट  यें वकती म्हणून सागंावीं? तीं का चाि, चाळीस, चािशें, चाि सहस्र सागंून वह पुिीं होणािी 
आहेत? म्हणून तो सवात्मा पिमात्मा म्हटला आहे नैकशृगं. 

 
७६४. गदाग्रज )अगदाग्रज) 

 
गदस्य अग्रजः गदाग्रजः । गदाचा जो वडील भाऊ तो गदाग्रज कृष्ण. कृष्ण हा िामानुज आवण 

गदाग्रज होता. बलिाम मोठा भाऊ व गद धाकटा भाऊ होता कृष्णाचा. म्हणून गदाग्रज म्हणजे कृष्ण. पण 
गदाग्रज म्हणण्यातं गदाचा जो गौिव किण्यातं आला आहे तशी त्याची खास काहंीं ख्यावत नाहीं. वशवाय 
प्रास्ताववकातं म्हटल्याप्रमाणें ववष्णूचीं हीं नामें गौणावन ववख्यातावन आहेत. ती गुणवाचक आवण प्रवसद्ध 
आहेत. तदनुसाि गदाग्रज पद लावायचें ति गदाग्रज म्हणजे पर्थय आहाि ववहाि असा अथम होईल. वडील 
भाऊ धाकट्या भावावि वनयतं्रण ठेवतो. य येिाच्या अनुशासनातं कवनि िाहतो. पर्थय आहाि ववहाि असला 
म्हणजे गद ऊफम  िोग ववकोपाला जात नाहींत, दबून िाहतात, ते डोकें  वि काढीत नाहींत. 

 
पथ्ये सणत गदातथस्य णकमौषध-णनषेििैः । 
पथ्ये ऽसणत गदातथस्य णकमौषध-णनषेििैः ॥ 
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पर्थय आहािववहािाचें इतकें  महत्त्व आहे कीं त्यावाचंनू सषधोपचाि वगेळा नाहीं अथवा वनिथमक 
आहे असें म्हटलें  आहे. म्हणून पिमात्मा हा पर्थय होय. अपर्थय होतें तेव्हाचं गदाची गदा येते. पण पर्थय 
असेल ति तें सुदशमनचक्राप्रमाणें चोहोंकडून आपल्या भक्ताचें संिक्षण किीत असतें. त्याला गदाची पीडा, 
िोग-पीडा होऊं देत नाहीं. असा ववचाि केला असता ंहें पद गदाग्रज ऐवजीं अगदाग्रज पढणेंच योग्य. सवम 
अगदाचंा अग्रज पर्थयच होय. शकंिाचायम वनगदाग्रज असा पाठ कस्ल्पतात. वनःशब्द अध्याहृत घेतात आवण 
“वनगदेन मन्ते्रण अगे्र जायते इवत शब्दलोपं कृत्वा गदाग्रजः” अशी काहंींतिीच ओढाताण कितात. त्यापेक्षा ं
अगदाग्रज हा पाठ घेणेंच सिळ आवण सुयुस्क्तक होय. 

 
७६५. िंतुर  मूर्तत 

 
िंतुर -मूर  णतश  िंतुर -बाहुश, िंतुर -व्यहूश  िंतुर  गणतः । 
िंतुर -आत्मा िंतुर -भािश  िंतुर -िेदणिद् एकपात् ॥ 
 
हा ब्यायंशीवा श्लोक चतुि  चा पाढा आहे. एकपात हा शब्द तेवढा वगेळा आला आहे. शवेटचा चिण 

“चतुि  वदेश  चतुष पथः” असा चातुि  यानें चतुि  मय किता ंआला असता. पिंतु इथें सहस्रातं चातुयम नाहीं. 
भोळा भाव आहे, सहजता आहे. त्याला अनुसरून जें नाम आलें  मुखातं तें आलें . “भोवळवचेें लेणें ववष्णुदासा 
साजे । तेथें भाव दुजे हािपती ।” 

 
चाि आहेत मूर्णत य याच्या तो चतुि  मूर्णत म्हणावयाचा. मनुष्य-समाज हा चतुि  वणात्मक कस्ल्पला 

आहे. म्हणनू श्वेत िक्त पीत आवण कृष्ण वा ब्राह्मण क्षवत्रय वैश्य आवण शूद्र या वणांच्या य या चतुि  ववध मूर्णत 
तद् रूप तो पिमात्मा म्हटला आहे. या व्यक्तववश्वातंील प्रत्येक च व्यस्क्त चि वा अचि त्या अव्यक्त 
पिमात्म्याची मूर्णत म्हटली जाईल. पिंतु वजथें आत्मतत्त्व ववशषेतः आकळलें  जातें ती मनुष्ययोवनच 
पिमात्ममूर्णत म्हणून गौिववली गेल्यास नवल काय? ती चतुि  वणात्मक म्हणनू तो पिमात्मा चतुि  मरू्णत 
म्हटला आहे. 

 
अथवा वविाट सूत्रात्मा अव्याकृत आवण तुिीय या चाि मरू्णत. अथवा व्यक्त, अव्यक्त, व्यक्ताव्यक्त 

आवण नव्यक्त-नाव्यक्त या चाि कोटीच चाि मूर्णत आहेत. या चाि कोटींच्या बाहेि पाचंवी कोटी संभवत 
नाहीं. म्हणून तो पिमात्मा चतुि  मूर्णत म्हणावयाचा. अथात चतुि  मूर्णत म्हणजे चतुि  ववध मरू्णत. 

 
अथवा गुणानुसाि सत्त्वमूर्णत ववष्णु िजोमूर्णत ब्रम्हा तमोमरू्णत महेश आवण गुणातीत केवलस्वरूप अशा 

पिमात्म्याच्या चाि मूर्णत होतात म्हणनू तो चतुि  मूर्णत. मवहम्नाच्या पढुील श्लोकातं याच चाि मूर्णत वर्णणल्या 
आहेत. 

 
बहलरजसे णिश्वोत्पिौ भिाय नमोनमः 
प्रबलतमसे तत्सुंहारे हराय नमोनमः । 
जनसुखकृते सत्िोणद्रक्तौ मृडाय नमोनमः 
प्रमहणस पदे णनसै्रगुण्ये णशिाय नमोनमः ॥ 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

७६६. िंतुर  बाहुः 
 
चत्वािो बाहवो ऽस्य इवत चतुि  बाहुः । पिमात्म्याला चाि बाहु आहेत म्हणनू तो चतुि  बाहु म्हटला 

आहे. जीवाला एक दोनच बाहु आहेत. हस्तीला एक आहे. माणसाला दोन आहेत. इति प्राण्यानंा हात व 
भजु नाहींत ते अहस्त वा बाहुिवहतच होत. म्हणजे हस्त वा बाहु हा अपूवम ववकास म्हटला पावहजे. हा 
ववकास य याच्या ठाईं पूणम झाला तो चतुि  बाहु म्हणावयाचा. पादप्राधान्यानें सृष्टीचा चिाचि असा वद्वववध 
ववभाग केला जातो. पिंतु तो प्राथवमक ववभाग झाला. किवगम हा प्रगत ववभाग होय. हस्तकौशल्य किामंध्यें; 
हस्त-भजुिवहत प्राण्यामंध्यें कुठून आढळणाि? म्हणून किी, हस्तवान् हे प्रगत जीव होत. आवण य या अथीं 
सवम हस्तकौशल्य हातातं वनवहत आहे त्याअथीं तो चतुि  बाहु म्हणजे सवमववध कौशल्यसंपि म्हणावयाचा. 
अथात इथें चतुि  पद हें सवम-वाचक, संपूणमता-वाचक समजावयाचें. आवण बाहु पद कौशल्यवाचक च 
घ्यावयाचें. पूवी पधंिाव्या श्लोकातं चतुि  भजु हें पद येऊनच गेलें  आहे. बाहु आवण भजु हीं पदें संिक्षक 
बलवाचक वह घेता ंयेतील. तें संपूणम बल पिमात्म्याच्या ठाईं वनवहत आहे म्हणून वह तो पिमात्मा चतुि  बाहु 
म्हणावयाचा. 

 
पण जगातं सवमत्र वद्वबाहु लोकच आढळत असतो. ही चतुि  बाहु कल्पना चमत्काविक नव्हे का? हें 

सुवचह्न कीं कुवचह्न? दोन बाहु दुसऱ्या दोन बाहंूशीं जेव्हा ं वविोधववग्रहातं एकत्र येतात तेव्हाचं ते कुवचह्न 
म्हणावयाचें. तो आसुि भाव होय. पण जेव्हा ं ते पिस्पिसहकाि आवण सभंयू उद्योग कितात तेव्हा ं वतथें 
मानव्य प्रकटतें. हा सहकािच चतुि  बाहु होय. आवण हें सुवचह्नच म्हणावयाचें. पण हा सहकाि जेव्हा ंपवत-
पत्नी गुरु-वशष्य देव-भक्त या जोडींतल्या प्रमाणें अवभिहृदय होतो तेव्हा ंतो दैवी होय. आवण हाच खिोखि 
चतुि  बाहु म्हणावयाचा. 

 
७६७. िंतुर  व्यहू 

 
चतुि  व्यूह हें पद पूवी पंधिाव्या श्लोकातं येऊनच गेलें  आहे. तें पित इथें ब्यायंशीव्या श्लोकातं आलें  

आहे. अथात त्यानें सहस्रकािाला चागंलेंच प्रभाववत केलें  आहे, असें वदसतें. ही व्यहूकल्पना काय आहे? 
व्यूह आवण समूह हीं दोन आज्ञाथमक वक्रयापदें ईशोपवनषदातं आलेलीं आहेत. वतथें व्यहू म्हणजे पसि आवण 
समूह म्हणजे गोळा कि वा आवि असा अथम उघड आहे. त्याला अनुसरून व्यूह म्हणजे ववस्ताि असा अथम 
झाला. हा ववस्ताि आकािानें तसा प्रकािानें वह घ्यावयाचा. अथात व्यहू म्हणजे ववववध ववस्ताि, आवण 
चतुि  व्यूह म्हणजे चतुि  वदक् ववस्ताि. हें ववश्वच चतुि  व्यूह होय. त्याचा हा चतुि  वदक् ववस्ताि अनन्तपाि 
आहे. कोणत्या वह बाजंूने पहा तो व्यूह, तो ववस्ताि असीमच आहे. त्यातं जो वशिला तो हिवलाच. हा 
असीम ववस्ताि चाि कोटींत पडतो-१ व्यक्त २ अव्यक्त ३ व्यक्ताव्यक्त आवण ४ नव्यक्त-नाव्यक्त. म्हणजे 
तो म्हणावयाचा चतुि  व्यूह. या चतुि  व्यूहातूंन, या चाि कोटींतून काहंीं एक सुटलेलें  नाहीं. “न तद् अस्स्त 
पृवथव्या ंवा अन्तविके्ष ऽथवा वदवव । तत्त्व ंव्यूहचतुष्केन मुक्तं यत स्यात जगत त्रये ॥” असें गीतेचे शब्द घेऊन 
मी म्हणेन. व्यहू म्हणजे ववस्ताि हा अथम लक्षनू संकषमण वासुदेव प्रदु्यग्न आवण अवनरुद्ध हे चौघे व्यूह म्हटले 
गेल्यास नवल नाहीं. ते सवम एकात्म होते. कृष्णाचें अवतािकायम ह्या सवांनीं वमळून पाि पाडलें . हा यदुवशंीय 
चतुि  व्यूह झाला. िघुवशंीय चतुि  व्यूह म्हणजे िाम भित लक्ष्मण शत्रघु्न होत. वशवाजी तानाजी सूयाजी बाजी 
हा वशवचतुि  व्यूह होय. गाधंी ववनोबा महादेव कस्तुिबा, हा गाधंी चतुि  व्यूह म्हणावयाचा. अशा प्रकािें 
समष्टीपासून व्यष्टीपयंत व्यूह कल्पना ऊहनीय होय. शकंिाचायम बह वृचोपवनषदाला अनुसरून शिीिपुरुष 
छंदःपुरुष वदेपुरुष व महापरुुष असे चतुि  व्यूह होतात, असें म्हणतात. 



 

अनुक्रमणिका 

७६८. िंतुर  गणत 
 
चतस्रः गतयः यस्य सः चतुि  गवतः । चेतनाच्या म्हणजे जीवाच्या चाि गवत कस्ल्पल्या जातात. आज 

जीव य या मत्यम लोकातं आहे ती वह त्याची एक गवतच म्हणावयाची. वस्तुतः ती त्याची स्स्थवत आहे. इथें या 
स्स्थतींत म्हणजे कममभमूींत िाहून तो जीं काहंीं सदसत कमें कितो तदनुसाि मिणोत्ति त्याला जी दशा प्राप्त 
होते वतला म्हणतात गवत वा लोक. ह्या गवत पुण्यापणु्य उभयववध आहेत. पणु्य गतीला स्वगमलोक म्हणतात, 
अपुण्यगतीला निकलोक म्हणतात. पिंतु ह्या दोन्ही गवत कमार्णजत आहेत. पण वजथें कममच संपतें, जी 
कममवजत नाहीं पण आत्मज्ञान-वजत आहे ती गवत या उभय गतींहून वगेळी आवण उत्तम होय. वतलाच 
म्हणतात मोक्ष लोक. हा मोक्ष जीवाचें सहज वनजधन होय. तें किावें वमळवावें सें नाहीं. तें आहे. 
आत्मज्ञानानेंच तें लब्धच उपलब्ध होतें. अशा प्रकािें हें ऐवहक जीवन आवण मिणोत्ति च्या वत्रववध गवत 
वमळून चाि गवत होतात. पाचंवी गवत नाहीं. म्हणनू चेतनस्वरूप पिमात्मा हा चतुि  गवत म्हणावयाचा. पण 
कोणी म्हणेल, नास्स्तकाला कसली आली गवत? ति तें म्हणणें फोल आहे. कािण गवत ही वस्तुतन्त्र आहे. 
म्हणजे वास्तववक आहे. ती कस्ल्पत नाहीं पनुि  जन्माची वसवद्ध अनेक उदाहिणावंरून प्रकट आहे. प्रत्यक्ष 
आवण अनुमान दोहोंवरून वह पुनि  जन्माची म्हणजे गतींची वह वसवद्ध होत आहे. जे अिबी धमम पुनि  जन्म 
मानीत नाहहत ते बालबवुद्ध आहेत. जन्म प्रत्यक्ष आहे. पनुि  जन्म वह प्रत्यक्ष अनुभववसद्ध आहे. त्या दोहोंच्या 
दिम्यान जीवाची अवस्स्थवत वह उघडच धिायला पावहजे. उिला मोक्ष तो ति जीवाचें वनजरूपच आहे. इति 
गवत सकािण आहेत, हा अकािण आहे. स्व-भाव आहे. 

 
७६९. िंतुरात्मा 

 
चत्वािः आत्मानः अस्य इवत चतुिात्मा । अथवा चतुिः आत्मा बवुद्धः अस्य इवत चतुिात्मा । चाि रूपें 

आहेत य याला तो चतुिात्मा म्हणावयाचा. अथवा चतुि आहे, स्वबोधक्षम आहे, बुवद्ध य याची तो चतुिात्मा 
म्हणावयाचा. हा संपूणम श्लोक चािाचा पाढा असल्यामुळें  दुसिी व्युत्पवत्त सहज नाहीं. ती चतुि कल्पना 
आहे. मग हे चाि आत्मे कोणते? जाग्रत स्वप्न सुषुस्प्त आवण तुिीया या दशातं उपलब्ध होणािा जो आत्मा 
तोच चतुिात्मा म्हणावयाचा. त्या आत्म्यानंाच ववश्व तैजस प्राज्ञ आवण तुिीय अशा सजं्ञा माडूंक्योपवनषदातं 
वदल्या आहेत. चतुि  शब्दाबिोबि मूर्णत व्यूह आत्मा गवत आवण भाव हे शब्द या श्लोकातं आलेले आहेत. ते 
वववशष्ट अथांनें आले आहेत, हें उघड आहे. मूर्णत शब्द साकाि देह, व्यूह शब्द पविवाि, आत्मा शब्द 
अन्तःस्स्थवत, गवत शब्द देहान्ति-प्रास्प्त आवण भाव शब्द ववभवूत वा पविवतमनें सामान्यतः सुचववतो, असें 
म्हणता ं येईल. तदनुसाि त्याचें वगेवगेळे अथम केले तिी ते सवम पिमात्मवाचक असल्यामुळें  एकमेकातं 
सिवमसळ होऊं पहातात. त्याला व्यक्ताकािातं पाहंू जावें तों तो अव्यक्त वदसतो. अव्यक्त म्हणावें तों त्याचा 
हा व्यक्ताकाि दृष्टीसमोि उभा िाहतो. त्याला एक म्हणावें ति तो बहुधा भासूं लागतो. त्याला बहु म्हणावें 
ति तो एकच एक आहे असें वदसतें. त्याला दववि म्हणनू शोधायला जावें ति तो हृदयातंच आढळतो. आवण 
नेवदि म्हणून हृदयगह्विातं शोधावें ति तो बाहेि उभा असतो. असा तो कोणत्या वह एकाच रूपातं न 
सामावणािा मोठा फसवा आहे. पिंतु भक्त त्याला चािाच्या कोंडींत पकडतात. त्याची ते ववश्व म्हणनू 
उपासना कितात. तो सत, तो असत, तो सदसत, तो नसत-नासत आहे. बोला, आता ंतो कुठें पळतो? 
ववश्व तैजस प्राज्ञ आवण तुिीय म्हटल्या नंति मग तो कसा वनसटतो? 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

७७०. िंतुर  भाि 
 
भववत इवत भावः, व्यस्क्तः । चत्वािो भावा अस्य इवत चतुि  भावः । जो होतो तो म्हणावा भाव. अथात 

व्यस्क्त. चाि आहेत भाव म्हणजे व्यक्तीभाव य याचे तो म्हणावा चतुि  भाव. पिमात्म्याचे भाव म्हणजे हें सवम 
ववश्वच आहे. या अनन्त भावातूंन जे वचन्तनीय भाव ते भगवद्-ववभवूत म्हटले आहेत. गीतेच्या दहाव्या 
अध्यायातं अजुमन पसुतो : 

 
“केषु केषु िं भािेषु णिंतत्यो ऽ णस भगिन् मया” 
 
‘कोण्या कोण्या स्वरूपातं किावें ध्यान मीं तुझें?’ आवण भगवान् सागंतात : 
 
हतत ते कर्ाणयष्याणम णदव्या ह्यात्मणिभूतयः । 
प्राधातयतः, कुरुश्रेि नास्त्यततो णिस्तरस्य मे ॥ 
अहुं आत्मा गुडाकेश सिथभूताशय-न्स्र्तः । 
अहुं आणदश्च मध्युं िं भूतानाुं अतत एि िं ॥ 
 
या श्लोकातं थोडक्यांत सवम भाव येऊन गेले आहेत आवण ते आहेत चाि : १- आत्मा, जो अक्षि 

आहे. २- देह जो उत्पवत स्स्थवत लय या तीन भावानंीं युक्त आहे. असे हे चाि भाव झाले. या चाि भावातं 
सवम येऊन गेलें  आहे. म्हणनू पिमात्मा चतुि  भाव होय. आत्मा हा स्वतः अ-भतू आहे. तो अज, अव्यय, 
अववनाशी आहे. इति सवम भतू आहे. तें जन्मतें, वाढतें-घटतें आवण मितें या चाि भावाहूंन पाचंवा भाव काहंी 
आढळत नाहीं. म्हणून तो पिमात्मा चतुि  भाव होय. 

 
अथवा चतुि  भाव म्हणजे अवधभतू अवधदैव अवधयज्ञ आवण अध्यात्म हे उत्तिोत्ति उित अवभमान 

होत. अवधभतू म्हणजे तामस देहावभमान, अवधदैव म्हणजे िाजस इस्न्द्रयावभमान, अवधयज्ञ म्हणजे सास्त्वक 
अन्तःकिणावभमान आवण अध्यात्म म्हणजे गुणातीत स्वरूपसंज्ञान असें म्हणता ंयेईल. यानंाच जड, चेतन, 
अवधचेतन आवण अवतचेतन अशा संज्ञा द्यावयाच्या. या चाि भावाहूंन वगेळा पाचंवा भाव उपलब्ध होत नाहीं. 
म्हणून तो पिमात्मा चतुि  भाव म्हणावयाचा. 

 
७७१. िंतुर  िेदणिद् 

 
चतुि  वदेान् ववेत्त इवत चतुि  वदेववत । जो चािी वदे जाणतो तो चतुि  वदेववत म्हणावयाचा. पिमात्मा 

हाच चतुि  वदेववत आहे. कािण तोच वदेाथम जाणतो, वदेतात्पयम जाणतो. गीतेंत म्हटलेंच आहे– 
 
िेदैश्च सिैर  अहमेि िदे्यो 
िेदाततकृत् िेदणिदेि िंाहम्  
 
मी वदे-वदे्य आहें, मी वदेकता आहें, मीच वदेज्ञ आहें. याचा आशय हा कीं तो वचन्मात्र पिमात्मा 

सवमकािण आहे. सवम कािणातं चतुि  वदेववत त्ववह येऊनच जातें. ज्ञान ही वह एक वक्रयाच आहे. आवण 
कोणती वह वक्रया म्हटली म्हणजे वतचीं तीन अगंें अपविहायम असतात : १ कािण २ कमम, ३ कता. तशीं 
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ज्ञानवक्रयेचीं तीन अंगें म्हणजे १, वदे २, वदेन आवण ३ वते्ता. हीं वतन्ही अंगें तो पिमात्माच आहे. तोच वते्ता 
आहे, तोच वदे म्हणजे ज्ञानसाधन आहे आवण तोच वदेन म्हणजे ज्ञानवक्रया आहे. कत्यावशवाय किण आवण 
कमम वनिथमक होत. तो कताच कमाला कममत्व आवण किणाला किणत्व देण्यास समथम असतो. अशा प्रकािें 
कताच सवम-कािण म्हटला जातो. ज्ञानवक्रयेच्या बाबतींत ति हें ववशषे लागू आहे. इति वक्रयातं कता किण 
वक्रया आवण कममफल एकरूप होऊं शकत नाहीं. पिंतु ज्ञानवक्रयेंत मात्र तीं सवम अंगें एकरूप होऊन जातात. 
ज्ञान जे्ञय ज्ञाता ही वत्रपटुी वतथें उितच नाहीं. तीं अंगें, तो अंगावगभाव सवम एकाकाि होऊन जातें. जो ज्ञाता 
तोच जे्ञय आवण जें जे्ञय-ज्ञातृत्व तेंच ज्ञान. वतन्ही अवभि आवण एकरूप हेंच वदेज्ञत्व होय. जो नुसतीं वदेाचीं 
अक्षिें घोकतो तो वदेज्ञ नव्हे. जो त्याचंा शब्दाथम जाणतो तोवह वदेज्ञ नव्हे. ति जो वदेाचा आशय जगतो तोच 
वदेज्ञ. तोच चतुि  वदेववत. ज्ञात्यातं पल्लवग्राही आवण मूलग्राही असे भेद केले जातात. जे पल्लव ग्राही ते खिे 
ज्ञाते म्हणजे ज्ञानी नव्हेत. जे मूलग्राही तेच ज्ञानी म्हटले जातात. हेंच गीतेंत १५ व्या अध्यायाच्या आिंभी 
“छन्दावंस यस्य पणावन यस् तं वदे स वदेववत” म्हणून स्पष्ट केलें  आहे. वतथें वदेमंत्रानंा पानें म्हटलें  आहे. 
मूळ तो अक्षि पिमात्मा होय. त्याला जो जाणतो तोच सवम-वदेववत म्हणजे चतुि  वदेववत होय. 

 
७७२. एकपाद् 

 
एकः पादः अस्य इवत एतपात । एकच पाय आहे य याला तो एकपात म्हणावयाचा. पिमात्मा हा 

एकीकडे सहस्रपात म्हटला आहे ति दुसिीकडे एकपात. उपवनषदातं तो चतुष्पाद वह म्हटला आहे. यातं 
काय हेतु आहे? पाय म्हणजे आधाि. य याला दुसऱ्याचा आधाि लागतो तो पिावलम्बी होय. तो पितंत्र होय. 
पिमात्मा हा कोणावि वह अवलंबून नाहीं. तो स्वतंत्र आहे. त्याचा आधाि तो स्वतःच आहे म्हणून तो एकपात 
म्हटला आहे. आपल्या पायावि उभें िाहतें, पागुंळगाड्याचा वा ववडलाचं्या बोटाचा आधाि य याला लागत 
नाहीं तें मूल चालायला स्वावलंबी झालें . तसा जो सवमतंत्रस्वतंत्र झाला तो म्हणावयाचा एकपात. 
पिमात्म्यानें ही सवृष्ट वनमाण केली तेव्हा ंत्यानें कशाचा आधाि घेतला? 

 
णकमीहः चककायः स खलु णकमुपायस् णिभुिनुं 
णकमाधारो धाता सृजणत णकमुपादनणमणत िं” 
 
त्यानें दुसऱ्या कशाचाच आधाि घेतला नाहीं ही सवम सृवष्ट त्यानें आपल्याच आधािें वनमाण केली, 

कोळी जसा आपलें  जाळें  स्वतःच वनमाण कितो त्या प्रमाणें. म्हणून तो पिमात्मा सवमतंत्रस्वतंत्र होय. एक 
आत्माच त्याचा आधाि आहे म्हणून तो एकपात होय. अववभाय य न्यूनतम जो अंश तो एक होय. तो एक 
स्वात्माच य याचा पाद म्हणजे आधाि आहे तो एकपात म्हणावयाचा. “पादोऽस्य ववश्वा भतूावन वत्रपाद् 
अस्यामृतं वदवव” या श्रुतींत पिमात्मा चतुष्पाद म्हणजे सकळ कस्ल्पला असून त्याचा ही व्यक्त सृवष्ट एक 
पाद म्हणजे एकचतुथांश म्हटली आहे. उिली ती अव्यक्त आवण अक्षि सृवष्ट होय. ती अथात वत्रपाद म्हणजे 
तीनचतुथांश म्हणावयाची. सहस्रपात पद पिमात्म्याची सवमव्यापकता व्यक्त कितें. त्यातं सहस्र पद सवम-
वाचक असून पाद पद आक्रामकता-व्यापकता-वाचक होय. म्हणजे पाद पदाचे तीन अथम झाले (१) आधाि, 
(२) चतुथम भाग, पाव, (३) चिण, व्यापन. 
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७७३. समाितथ 
 
सम्यक् आवतमयवत गुरुकुले प्रोष्य वदेाध्ययनं समाप्य स्वगृहं प्रत्यायावत इवत समावतमः । जो 

समावतमन कितो तो समावतम म्हणावयाचा. समावतमन म्हणजे सोडमंुज. हा वववध गुरुकुलीं िाहून व 
वदेाध्ययन संपवनू म्हणजे ववद्याववनयसंपि होऊन स्वगृहीं गृहस्थाश्रम स्वीकािण्यास पितण्याच्या वळेीं 
केला जातो. अथात समावतम म्हणजे स्नातक होय. वदेवववहत वणाश्रम धमानें व्यवस्स्थत आखंणी केली 
आहे. मानवजीवनाच्या साफल्यासाठीं याहून अवधक सुंदि योजना आढळत नाहीं. नदीला जसे घाट 
बाधंतात त्याप्रमाणें वैवदक धममसूत्रकािानंीं स्मृवतकािानंीं मानव-जीवन-प्रवाहाला वणाश्रमरूपी घाट बाधंले 
आहेत. या घाटातूंन वाहणािा प्रवाह तीथमरूप होतो. वतथें सुखानें वास किता ंयेतो. सुखमय जीवन हवें ति 
आश्रमावाचंनू क्षणभि वह िाहंू नये असें सावंगतलें  आहे. “अनाश्रमी न वतिेत क्षणमेकमवप वद्वजः” ब्रह्मचयाश्रम 
हा पवहला घाट. अस्ग्न आवण आचायम ह्या तेथील देवता. गृहस्थाश्रम हा दुसिा घाट. अस्ग्न आवण 
समाजप्रवतवनवध अवतवथ ह्या तेथील देवता. वानप्रस्थाश्रम हा वतसिा घाट, अस्ग्न आवण वनजात्मा ह्या तेथील 
देवता. सनं्यासाश्रम हा चौथा घाट केवल आत्मास्ग्न तेथील देवता. अशा प्रकािें य याचा जीवनौघ घाटबद्ध 
प्रवावहत झाला तो अनायास कृताथम होतो. म्हणून चािी आश्रम हें पिमात्मस्वरूपच होत. इथें समावतम पदानें 
ब्रह्मचयाश्रम आवण पुढींल अवनवृतात्मा पदानें गृहस्थाश्रम सूवचत केला आहे. पुढील संपूणम श्लोक दुि  चा 
पाढा आहे. 

 
७७४. अणनिृिात्मा )णनिृिात्मा) 

 
प्रवृवत्त आवण वनववृत्त हीं दोन्ही धमांची अंगें आहेत. ब्रह्मचयम आवण गाहमस्र्थय ही प्रवृवत्त आहे. वानप्रस्थ 

आवण संन्यास ही वनववृत्त आहे. यानंाच उदे्दशून गीतेनें म्हटलें  आहे : 
 
आरुक्षोर  मुनेर  योगुं कमथ कारिमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यिै शमः कारिमुच्यते ॥ 
 
जोंवि मुलाला चालायला येत नाहीं तोंवि पागुंळगाडा हें चालायला कािण म्हणजे साधन होतें. 

पण एकदा ं नीट चालायला येऊं लागलें  म्हणजे तो पागुंळगाडा गिजेचा िाहत नाहीं. तो सोडून देणेंच 
चालण्याला उपकािक होतें. तसें समत्वयोगावि चढायला आिंभीं कमम उपकािक होतें. कमाच्या आधािें 
मनाचा तोल साभंाळता ं येतो. तामस व िाजस कमें टाकून द्यायचीं. सास्त्वक तेवढीं किायचीं. तीं वह 
फलाशािवहत होऊन किायचीं. असा अभ्यास किता ंकिता ंतो समत्वबुवद्धरूप योग लाभतो. तो लाभला 
म्हणजे मग कमाची खटापट वा आयास उित नाहीं कमें अनायास होऊं लागतात. हाच शम होय. तो 
उत्तिोत्ति प्रसितेंत वृवद्ध कितो. वसंतागम झाला म्हणजे जशीं जुनीं पानें गळून जातात तशीं त्याचीं सवम 
कमें गळंून पडतात. आवण त्याला नव्या पालवीप्रमाणें शान्तीची अरुणारुण कोवळी कोवळी पालवी 
सवांगावि फुटते. शान्तीच्या फुलोऱ्यानें तो नुसता फुलून जातो. ही धन्य दशा एकाएकीं लाभत नाहीं. 
क्रमाक्रमानें च ती येते. तोच क्रम “समावतो वनवृत्तात्मा” हीं पदें सुचवीत आहेत. आधीं वववधवत ब्रह्मचयम 
संपवनू तो गृहस्थाश्रमातं प्रवशे कितो. वतथें तो आपल्या वकल्यातं िाहून षङ विपूशंीं युद्ध कितो. हाच 
अवनवृत्तात्मा होय. युद्धातूंन तो पळ काढीत नाहीं. पण त्यातं शत्रूंना तोंड देतो म्हणून तो अवनवती वीि होय, 
अवनवृत्तात्मा होय. शत्रु शमला म्हणजे मग हा वह वनवृत्त म्हटला जातो. पण वस्तुतः तो अवनवृत्तच असतो. 
तो आपले शान्तीचे वकल्लेकोट िचीत असतो. वैिाग्याची ढाल आवण ज्ञानाची तिवाि सदैव त्याच्या हातींच 
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असते. वानप्रस्थाश्रमातं तो वैिाग्याची ढाल बळकट कितो, संन्यासातं ज्ञानावस पाजळीत िहातो. म्हणनू तो 
अवनवृत्तात्माच म्हणावयाचा. मेल्याविच तो वनवृत्त म्हणावयाचा. 

 
७७५. दुर  जय 

 
दुःखेन जीयते असौ इवत दुि  जयः । जो मोठ्या कष्टानेंच वश होतो तो म्हणावयाचा दुि  जय. पिमात्मा 

कोणी वगेळा नाहीं. तो वनजरूप च आहे. पण तो वनज असून वह आमच्या ववपिीत ज्ञानामुळें  आवण तज्जवनत 
वृवजनामुळें  आम्ही त्याला ओळखतच नाहीं, त्याच्यापासून दूि दूि जातो. मग तो वनज असून वह पि 
झाल्यास नवल काय? ज्ञानदेव म्हणतात : “महत्त्व अवघें ववसविजे । ववत्पवत्त पऱ्हा ंसावंडजे । जैं जगा धाकुटें 
होइजे । तैं जवळीक माझी ॥” मनुष्याला आपल्या संस्कृतीचा, आपल्या सते्तचा, आपल्या संपत्तीचा अवभमान 
असतो. त्या अवभमानानें तो आपल्याला जगाहून वगेळा आगळा समजतो. त्या भिातं तो जगाची व 
जगदीशाची अवज्ञा कितो. त्याला तो वनरुपावध वनिवभमान सवात्मा पिमात्मा कसा भेटणाि? तो त्याला वश 
कसा होणाि? त्याला तो दुि  जयच आहे. पिंतु य यानें ममतेचें कंुपण मोडलें  आहे आवण अहंतेचें बन्धन तोडलें  
आहे त्या वनःसंग आवण वनिहंकाि पुरुषाला या ववश्वातं कोण आपला वन कोण पिका िावहला? “तत्र को 
मोहः कः शोकः एकत्व ं अनुपश्यतः?” त्याला सािें ववश्वच आपलें  झालें , आत्मरूप झालें , आवण तो वह 
सवांचा झाला. तो कोणाचें वनिाकिण किीत नाहीं. कोणी त्याचें वनिाकिण किीत नाहीं. ही धन्य साम्यदशा 
सुलभ कशी म्हणता ं येईल. दुि  जयच आहे ती. म्हणून तो पिमात्मा दुि जय म्हटला आहे. जीवाला नाना 
अवभमान वचकटलेले आहेत. त्यातूंन एखादा सुटलाच ति तो ‘मी वनिवभमान आहें’ याच अवभमानातं 
अडकून पडतो. तात्पयम कोणी तिी मी ववशषे आहें या अवभमानाच्या मगि वमठींतून सुटणें सोपें नाहीं. म्हणनू 
तो पिमात्मा दुि  जय म्हणावयाचा. पिमात्म्याचे जे अवताि या जगातं होतात ते वह दुि  जय च होत. 
त्याचं्यावि कोणाला मात किता ं येत नाहीं. त्यानंा सामान्य समजून असुि वविोध कितात आवण अग्नीवि 
झेप घेणाऱ्या पतंगाप्रमाणें नष्ट होतात. म्हणून तो दुि  जय. 

 
७७६. दुरणतक्रम 

 
दुःखेन अवतक्रम्यते असौ इवत दुिवतक्रमः । य याला मोठ्या मुवश्कलीनें ओलाडंता ं येतें, पाि किता ं

येतें तो म्हणावयाचा दुिवतक्रम. य याची बिोबिी किणें वह वजथें कवठण आहे, त्याचा अवतक्रम किणें, त्याला 
मागें टाकून पुढें जाणें कसें शक्य आहे? जीवाचें दुःख ववववध आहे. त्याची बिोबिी होते. आपल्या बिोबिीच्या 
पासून त्याला भय वाटतें कीं हा आपल्यावि मात किील. मात न केली तिी आपणच कोणी ववशषे आहों असें 
म्हणता ं येत नाहीं. आपल्याच तोलाचे दुसिेवह आहेत, याचें त्याला वैषम्य वाटत िाहतें. कोणी विचढ 
असला ति त्याच्यापासून वह जीवाला भय उघडच आहे. त्याचें वह म्हणजे विचढपणाचें वह त्याला वैषम्य 
वाटत िाहतें. आवण आपल्या अर्णजत संपत्तीचा कीतीचा अखेि नाश होतो याचें वह जीवाला वैषम्य वाटतें. 
सवम प्रकािच्या संपत्तीच्या बाबतींत हें वत्रववध दुःख जीवाला सलत िाहतें. पिंतु पिमात्म्याला या पकैीं एक वह 
दुःख नाहीं. त्याची समता ति दूिच पण तुल्यता वह कोणाला येऊं शकत नाहीं. मग त्याचा अवतक्रम कोण 
करंू शकेल? त्याचा विचढ कोण होणाि? आवण तो स्वतः अववनाशी असल्यामुळें  व त्याची सवम सत्ता व 
संपवत्त वह तदधीन असल्यामुळें  नाशाचें भय त्याला नाहींच असा तो पिमात्मा अकुतोभय आहे. आवण जीव 
मात्र सवमतो भयग्रस्त आहे. असा जीव मग तो कल्पायुषी, वत्रभवुनेश्वि आवण कुबेि का ं असेना तो 
पिमात्म्याचा अवतक्रम काय किणाि? म्हणून तो पिमात्मा दुिवतक्रम म्हणावयाचा. जीवानें त्याच्या पाया 
पयंत मजल मािली तिी खूप झालें . 
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७७७. दुर  लभ 
 
दुःखेन लभ्यते असौ इवत दुि  लभः । दुःखानें म्हणजे मोठ्या कष्टानें च जो लाभतो तो म्हणावयाचा 

दुि  लभ. क्षुद्र गोष्टीसाठीं प्रयत्न किावा लागत नाहीं. दगड धोंडे िस्त्यावि वमळतात. पिंतु ित्नासाठीं 
समुद्राच्या तळाला जावें लागतें, ववविातूंन पाताळातं जावें लागतें. पिमात्मा हें असेंच सुदुि  लभ ित्न आहे. 
तो पिम पुरुषाथम पिम पिाक्रमानेंच वमळावयाचा. योग्य मोल मोजल्याखेिीज क्षलु्लक वस्तु वह जगातं वमळत 
नाहीं, मग जी अनमोल वस्तु आहे ती कशी वमळेल? तुकािाम महािाज म्हणतात : 

 
नाहीं सुंतपि णमळत तें हाटीं । 
चहडताुं कपाटीं, रानीं िनीं ॥ 
नये मोल देताुं धनाणिंया राशी । 
नाहीं तें आकाशीं पाताळीं तें । 
तुका म्हिे णमळे जीिाणिंया साटीं । 
नाहीं तरी गोष्टी बोलों नये । 
 
या पिमाथासाठीं जीवाचें मोल द्यावें लागतें. तेव्हाचं तो पिमाथम तें संतपण हस्तगत होतें. जो 

आपला जीव वाचंवू ं पाहील, जो अंगचोिपणा किील तो मिेल, जो मिेल तो वाचेंल. सोके्रवटस, विस्त, 
गाधंी यानंीं जीवाच्या मोबदल्यातं तें “िामितन” तें अमि जीवन वमळवलें . आम्ही कातडी बचावायची धडपड 
किीत िाहतों आवण जीव गमावनू बसतों, त्या अमि जीवनाला पािखे होतों. तें अमि जीवन, तें अमृत वकती 
दुि  लभ आहे याचें वणमन गीतेनें असें केलें  आहे : “मनुष्याणा ंसहसे्रषु कविद् यतवत वसद्धये । यतता ंअवप 
वसद्धाना ंकविन् मा ंववेत्त तत्त्वतः ।” लक्षाववध माणसातूंन एखादाच पुरुष पिमाथाकडे वळतो आवण त्यातूंन 
वह एखादाच भाग्यवतं मुक्कामाला पोंचतो. असा तो पिमात्मा दुि  लभ आहे. ज्ञानदेव म्हणतात “बहुता 
जन्माचंा अभ्यासु । तिीवच होय सौिसु पिब्रह्मीं ॥ 

 
७७८. दुर  गम 

 
दुःखेन गम्यते अवगम्यते असौ इवत दुि  गमः । जो कष्टानें आकवळला जातो तो दुि  गम म्हणावयाचा. 

हें पद सुगम च्या ववरुद्ध अथाचें आहे. सुगम म्हणजे सुबोध ति दुि  गम म्हणजे दुि  बोध. जें गोचि आहे तें सािें 
पंचववषयात्मक सुगम आहे. त्याचें ज्ञान आपल्याला चटकन होऊं शकतें. पिंतु बाह य ववषयाचंें ज्ञान करून 
देणािीं किणें वततक्या सुलभतेनें पाहता ंयेत नाहींत. डोळयानंीं सािें जग आपण पाहतों, पण आपले डोळे 
आपल्याला आिशाच्या साहाय् यावाचंनू पाहता ं येत नाहींत. या किणापेंक्षा ंअन्तःकिणें आणखीच दुि  गम. 
त्याचंी हालचाल आवण हेतु आपल्या लक्षातं आणणें उडी मारून आपणच आपल्या खादं्यावि उभें िाहण्या 
सािखें कवठण आहे. मग या अन्तःकिणाचं्या, मनाच्या आवण बुद्धीच्या वह, पलीकडे जो अन्तिति आत्मा 
आहे तो वकती दुि  गम म्हणावा? खिोखि तो दुि  गम म्हणजे अगम्यच आहे. उपवनषदें ववचाितात : 
“ववज्ञातािं अिे केन ववजानीयात” अिे जो स्वतःच जाणणािा आहे त्याचें जे्ञय म्हणनू भेदानें ज्ञान होणाि 
कसें? सवम ज्ञान के्षत्र-के्षत्रज्ञ-भेदानें होतें. जे्ञयमात्र के्षत्र होय आवण त्याचा ज्ञाता के्षत्रज्ञ म्हणावयाचा. हा 
के्षत्रज्ञ केव्हावंह के्षत्रभतू होऊं शकत नाहीं. तो के्षत्रभतू झाल्यास के्षत्रज्ञ म्हणता ंयावयाचा नाहीं. तो के्षत्रज्ञ 
म्हणून नाहींसाच होईल. मी आपलें  पात्र गात्र पाहतों. पात्र उपकिण आहे, गात्र किण आहे. याचंें गुणदोष 
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पािखणािें अंतःकिण आहे. त्या अन्तःकिणाच्या दशा-प्रकाश, प्रवृवत्त, मोह - पाहणािा तो के्षत्रज्ञ. तो जो मी 
सवमसाक्षी, त्या मला आता ंदुसिा कोण जाणणाि? म्हणून तो म्हणावयाचा दुि  गम. 

 
७७९. दुर  ग 

 
दुि  गम आवण दुि  ग दोन्ही पदें दुि  उपसगम आवण गम् धातु याचं्या पासून व्युत्पावदलीं जातात. पिंतु 

रूढीनें त्याचं्या अथांत भेद होतो. दुि  ग म्हणजे वबकट वाट, अवघड गड, डोंगिातंील वा समुद्रातंील वजथें 
मोठ्या कष्टानेंच पोंचता ंयेईल असें स्थान. पिमात्म्याला पोंचायला मागम सोपा नाहीं. “क्षुिस्य धािा वनवशता 
दुित्यया दुगं पथः तत कवयो वदस्न्त” कवव म्हणजे पिमाथाला पोंचलेले पुरुष तो पिमात्म-प्राप्तीचा मागम 
वस्तऱ्याच्या धािेसािखा सूक्ष्म आहे असें म्हणतात. त्याची सूक्ष्मता वर्णणतानंा कवींची सूक्ष्मदृवष्ट वह वदसून 
येते. वस्तिा बोथट असूं शकतो म्हणनू ते म्हणतात. “वनवशत” सहाणेवि धाि लावलेल्या वस्तऱ्यासािखा तो 
दुि  ग आहे, अगदी अरंुद आहे. त्यावि पाय ठित नाहीं. हचचोळया, वनसिड्या अवघड वाटेनें जातानंा 
माणसाचा तोल जाऊन तो सािखा मागमच्युत होत असतो, त्यामुळें  मुक्कामाला पोंचणें संकटपूणम होय. म्हणनू 
तो मुक्काम, तें गन्तव्य, दुगम म्हणावयाचें. जीवाचें, मानवाचें गन्तव्य तो पिमात्माच आहे. आवण तो दुगम आहे. 
त्याला पोंचण्याचा जो शुद्धीचा मागम आहे तो क्षुिधािेसािखा सूक्ष्म आहे. जिा गफलत झाली कीं तोल गेला 
आवण माणूस अशुद्धींत पडलाच. आवण अशा अशुद्ध जीवाला तो शुद्धीचा धवलवगवि पिमात्मा कोठून 
भेटणाि? उत्तंकानें चूळ भिली नाहीं, पाय धुतले नाहींत ति त्याला ती सौंदयाची पतुळी िाणी समोि असून 
वदसूं शकली नाहीं. जेव्हा ंतो शुद्ध झाला तेव्हाचं त्याला वतचें दशमन झालें  व तो कृतकायम झाला. हा शुद्धीचा 
मागम, जो त्या धवलवगिीला जाऊन पोहोचतो, अत्यतं वबकट आहे. म्हणनू तो पिमात्मा दुगम म्हटला आहे. 
याची शस्क्त दुगा म्हणनू प्रवसद्ध च आहे. शस्क्त आवण शस्क्तमान् अवभिच होत. 

 
७८०. दुरािास 

 
दुःखेन आवस्यते अस्स्मन् इवत दुिावासः । वजथें कष्टानेंच वास होतो तें म्हणावयाचें दुिावास. मागील 

पदातं तो पिमात्मा दुि  गम म्हणजे दुि  वधगम, दुि  ग म्हणजे दुष्प्राप्य अनअॅक्सेवसबल, अधृष्य आवण 
अनवभगम्य म्हणनू म्हटला आहे. इथें त्या पढुें जाऊन म्हटलें  आहे कीं तो पिमात्मा समजा वजथें मोठ्या 
कष्टानें कोणी पोंचलाच ति वतथें तो वटकंू शकणाि नाहीं, िाहंू शकणाि नाहीं–वहमालयाच्या अत्युच्च 
वशखिाप्रमाणें. वहमालयाचें तें गंगावतिण स्थान, तें वहम-शृगं अत्यंत हचचोळें आहे. वतथें दोन माणसें 
मुवश्कलीनें उभीं िाहंू शकतातं, असें म्हणतात. पण तें शृगं वकती वह स्वल्प-ववस्ति असलें  तिी वतथें पदके्षप 
होऊं शकतो. वतथें भवूम आहे, वतला काहंीं लाबंीरंुदी आहे. पिंतु पिमात्मा अमूतम अव्यक्त वनि  गुण. वतथें 
त्याहून वगेळया कोणालाच िहायला जागा नाहीं, अवकाश नाहीं, म्हणून तो दुिावास होय. स्वगांत कुणाला 
सदेह जाता ं येत नाहीं. पिमात्म्याच्या ठाईं वह तसा कोणी आपलें  नामरूप घेऊन जाऊं शकत नाहीं. 
कोणत्यावह ववजातीय तत्त्वाला वतथें पूणम प्रवतबधं आहे. दुधातं पाणी वमसळता ंयेतें, सोन्यातं ताबंें वमसळता ं
येतें. कािण तें द्रव व घन पदाथम सजातीय आहेत. पिंतु पिमात्म-सजातीय पदाथमच नाहीं मग तो त्यातं 
वमसळणाि कसा? घटाकाश मठाकाशातं वमसळत नाहीं. तें एकरूपच असतें. आत्मा पिमात्म्यातं वमसळत 
नाहीं. तो अवभिच आहे. म्हणून गीतेंत म्हटलें  आहे : “मया ततं इदं सव ंजगद् अव्यक्तमूर्णतना । मत्स्थावन 
सवम भतूावन न चाहं तेष्ववस्स्थतः ॥ न च मत्स्थावन भतूावन पश्य मे योगमशै्विम् । भतूभनृ् न च भतूस्थो ममात्मा 
भतूभावनः ॥” इथें तीन ववधानें केलीं आहेत :– (१) पिमात्मा अव्यक्तस्वरूप आहे आवण सवम व्यस्क्त 
तदाधाि आहेत. (२) पण तो अव्यक्तस्वरूप पिमात्मा व्यक्तगत वा व्यक्ताधाि नाहीं कािण, कायम हें 
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कािणाधीन असतें, कािण कायाधीन नव्हे. शवेटीं म्हटलें  आहे (३) त्या अव्यक्त पिमातम्याचे ठाईं व्यक्त 
िाहतें हें म्हणणें वह खोटें. कािण मुळीं दोन नाहींच, एकच वस्तु आहे. ‘नासतो ववद्यते्र भावः’ म्हणून तो 
पिमात्मा दुिावास म्हटला आहे. 

 
७८१. दुराणर-हा 

 
दुिाविहा हें नाम वस्तुतः दुिविहा वा अविदुिाहा असें असायला पावहजे होतें. पिंतु एक आ ही 

उपसगम अवधक जोडून वदला आहे. आवण धातूऐवजीं नामाला जोडला आहे. म्हणजे दुि  आ उपसगमद्वय 
झालें . नामाच्या बाबतींत तें अथांत भि न घालताचं आलें  आहे. धातूला जोडून येणें ठीकच आहे. अशी 
उपसगमद्वययुक्त, दुिा-युक्त, आणखी वह काहंीं पदें आलीं आहेत. उदाहिणाथम दुिाधषम दुिावास इत्यावद. 
अहि हस्न्त इवत अविहा । अविहा हें पद समजण्यासािखें आहे. अविहा म्हणजे शत्रुघ्न. पण दुिावि म्हणजे 
काय? अिींत वह काहंीं पिी आहेत कीं काय? होय, आहेत. काहंीं प्रकट शत्रु असतात, काहंीं प्रच्छि. जे 
प्रच्छि शत्रु असतात ते अवधक घातक समजले पावहजेत. कूपापेक्षां अंधकूप हा अवधक भयावह म्हटला 
पावहजे. कूप उघड वदसत असतो. तेव्हा ं मनुष्य त्यातं पडला तिी सावधवगिीनें पडतो. पिंतु तो जि 
तृणाच्छि असला ति त्यातं मनुष्य असावधपणें पडतों. आवण त्यातूंन तो वाचंण्याची शक्यता कमी. म्हणनू 
हा असा अधंकूपसा प्रच्छि शत्रु अवधक भयानक म्हटला पावहजे. याहूनवह अवधक भयावह म्हणजे वहतशत्र ु
होय. तो प्रच्छि ति खिाच, पण तो नुसता प्रच्छि नाहीं, भ्रामक वह आहे. कपटी आहे. तो वहत म्हणजे 
वहतकता म्हणून भासवतो आवण असतो मात्र शत्रु. अशाच्या पासून माणसू नुसता असावधच िाहत नाहीं ति 
आपलें  ममम त्याच्या हवालीं किीत असतो. आवण म्हणून त्याचा घात पूणमच होतो, हमखास होतो. अशा 
शत्रूलाच म्हणावयाचें दुिावि. कामक्रोधलोभावद ववकाि हे जीवाचे असेच शत्रु आहेत. ते येतात वहत म्हणनू 
आवण कितात मात्र घात. सवमववकाि कामरूप आहेत. ते कमनीय वाटतात, गोड वाटतात म्हणून त्यानंा 
काम वा कामरूप म्हणावयाचें. पण त्याचंें वास्तववक स्वरूप ओळखलें  ति तेच माि आहेत, घातक आहेत 
असें वदसून येतें. गीतेंत त्यानंा काम म्हटलें  आहे, ति धममपदातं त्यानंा माि म्हटलें  आहे. दुिावि पदातं 
दोहोंचा समावशे होतो असें म्हणता ंयेईल. पिमात्मा या दुिािीला ओळखून असतो म्हणून त्याचा तो नाश 
कितो. शत्रलूा शत्रु म्हणून ओळखण्यानेंच त्याचा नाश होतो. चोिाला चोि म्हणून ओळखताचं तो चोिी करंू 
शकत नाहीं आवण तो चोिी करंू शकला नाहीं म्हणजे चोि म्हणून त्याचा नाश झाला असेंच म्हटलें  पावहजे. 
मृगजळाला मृगजळ म्हणून ओळखल्यावि तें आपल्याला अपाय करंू शकत नाहीं. 

 
७८२. शुभाुंग 

 
शुभागं हें नाम पूवीं हह येऊन गेलें  आहे ६३ व्या श्लोकातं. इथें ८४ व्या श्लोकातं तें पुनः आलें  आहे. 

भगवान् ववष्णूच्या प्रवसद्ध ध्यानातं तें “मेघवणं शुभागं”ं म्हणून आलेलें  आहे. अथात तें ववशषे महत्त्वाचें मानलें  
आहे हें उघड आहे. आम्ही देही असल्यामुळें  देहाचें आकषमण आम्हालंा सहज आहे. त्यामुळें  पिमात्म्याला वह 
आम्ही देह कस्ल्पतों. आवण त्याचें ध्यान कितों. पिमात्म्याची मूर्णत नाम, गुण कमम काहंीं नाहीं म्हटलें  म्हणजे 
आमचीं सवम इवंद्रयें व्यथमच झालीं म्हणावयाचीं. मग तो तुकािाम “घेईं घेईं माझे वाचे । गोड नाम ववठोबाचें । 
डोळे तुम्ही घ्या िे सुख । पहा ववठोबाचें मुख । मना तेथे धावं घेईं । िाहें ववठोबाचे पाईं । तुका म्हणे माझ्या 
वजवा । नको सोडंू या केशवा ।” असें कसें गाणाि? पिमात्म्याचें रूप ध्यानासाठीं आहे. म्हणून त्याला ध्यानच 
म्हटलें  जातें. त्याचें नाम स्मिणासाठीं आहे. त्याचे गुण गानासाठींच आहेत. त्याचें कमम कीतमनासंाठीं आहे. 
पिमात्म्याचें ध्यान चिणापासून सुरंू करून मुखावि स्स्थि किावयाचें असतें. “संवचन्तयेत भगवतश  
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चिणािववन्दम्” म्हणून भागवतानें हा ध्यान-वववध वदला आहे. माणसाच्या मनाला मूतीची मोवहनी पडली 
आहे. रूप-सौंदयानें स्त्रीपुरुष वडेे झाले आहेत. हें कोणाला नाकािता ंयेणाि नाहीं. याचें कािण काय? याची 
मीमासंा खुशाल किा, पिंतु जें सत्य आहे तें सत्यच आहे. त्याचा कोणाला इनकाि किता ं येणाि नाहीं. 
कािण काहंीं वह असो ‘मनाचें मोहन मूतीमाजी’ हें तर्थय आहे. आवण हें जि खिें आहे, म्हणजे मानवाचें जि हें 
वचि अवभलवषत आहे, ति त्याच्या साक्षात कािावाचंून तो केव्हावंह स्वस्थ होणाि नाहीं हें वह वततकें च खिें 
आहे. साक्षात काि हा शब्दच मुळीं मतूीची स्थापना किणािा आहे. म्हणून तो पिमात्मा भक्तानंीं शुभागं 
म्हटला आहे. त्याचें अंग प्रत्यंग पिम िमणीय आहे. पिम सुंदि आहे. तें वनि  दोष, गुणसंपि आवण अलंकृत 
आहे. “वनि  दोषं वह समं ब्रह्म.” 

 
७८३. लोकसारुंग 

 
लोकाना ंसािं लोकसािं आत्मलोकं गच्छवत गमयवत वा इवत लोकसािंगः । स्वगावद सवमलोकाचंा 

साि तो लोकसाि म्हणावयाचा. अथात आत्मलोक, मोक्ष. त्याला जो जातो वा पोंचवतो तो म्हणावयाचा 
लोकसािंग. ही व्युत्पवत्त ठीकच आहे. पिंतु ती कृवत्रम वाटते. सािंग हा शब्द तुिंग, कुिंग प्लवगं, पतंग, 
तिंग याचं्या प्रकािाचा वा गणातंला आहे हें उघड आहे. तुिं कुिं प्लव ंपतं तिं हीं अव्ययें गमन-शलैीचीं 
वाचक आहेत. घोडा हविण वानि पक्षी जललहिी याचं्या वववशष्ट गमन-शलैीला तीं वक्रयाववशषेणरूप अव्ययें 
योवजलेलीं आहेत. सािं हें वक्रयाववशषेण वह तसेंच आहे. सािंग म्हणजे काळवीट. तो कंुपणें मोडून व वागुिा 
तोडून जातो आवण आपला कळप वह सोबत घेऊन जातो. यासाठीं सवम नेतृगुण लागतात “बुवद्ध बल 
कौशल्य” सािं हें वक्रयाववशषेण त्या वतहींचा वह समाहाि कितें. काळवीट मोठा बुवद्धमान् असतो. तो 
पािध्याचंें कािस्थान ताडतो. त्यानंीं वनमाण केलेले अडथळे मोडतो, जाळीं तोडतो. ते सवम अंतिाय अंगच्या 
बळानें उल्लंघून जातो. तो वकती उंच व लाबं उडी घेतो! आवण अशा उड्या घेत पाहता ं पाहता ं वनसटून 
जातो. पािध्यानंा तो चकवतो आवण आपला कळप सुखरूप घेऊन जातो. पिमात्मा वह तसा सािंग आहे. तो 
या लोकातूंन पुण्यापुण्य गतींच्या कोंडींतून वन जाळयातूंन स्वतः सफाईनें वनसटतो आवण आपल्या 
भक्तगणानंा वह बचावनू नेतो. तेव्हा ं “लोके सािंगवत वतमते इवत लोक-सािंगः” अशी होईल या पदाची 
स्वाभाववक व्युत्पवत्त. 

 
७८४. सुतततु 

 
“सु शोभनः तन्तुि  यस्य सः सुतन्तुः” य याचा तन्तु म्हणजे धागा चागंला आहे तो सुतन्तु 

म्हणावयाचा. सुतन्तु आवण तन्तुवधमन हीं दोन नामें कापूस आवण कातंणें याचंें स्मिण करून देणािीं आहेत. 
कापूस हें उपादान म्हणजे कच्चा माल होय. तन्तुवधमन ही वक्रया आहे आवण वतचा कतावह. पिमात्मा हा या 
ववश्वाचें उपादान कािण वह आहे आवण वनवमत्त कािणवह आहे कोळयाप्रमाणें. कोळी जसा आपल्याच 
मुखिसापासून तंतु वनमाण कितो, त्याचें जाळें  ववणतो आवण तें पित वगळून टाकतो. त्या प्रमाणें पिमात्मा 
कल्पािंभीं हें सृवष्टरूप सूत कातंतो. कल्पभि त्याचें हें वैवचत्रपूणम ववश्व ववणत िाहतो. आवण कल्पान्तीं तें 
सबंध तो गंुडाळून घेतो. हा सबंध ववचाि सुतन्तु आवण तन्तुवधमन या दोन नामातं साठंवला आहे. अवत 
प्राचीन काळींच वस्रववदे्यचा मानवाला शोध लागला आहे. आवण त्या पविभाषेंत त्यानें तत्त्वज्ञान िचलें  आहे. 
सूत्र शब्द आज धागा या अथानें नामशषे होऊन तत्त्वववचाि या लाक्षवणक अथानेंच अवधक प्रचवलत आहे. 
सूत्र म्हटल्याबिोबि कल्पसूत्रें, ब्रह्मसूत्रें, व्याकिण-न्यायावद सूत्रें डोळयासंमोि उभीं िाहतात; सुताचा धागा 
डोळयासमोि येत नाहीं. समवाय संबधं सागंावयाचा झाला म्हणजे तंतुपटाचा दृष्टान्त आलाच. असें हें सूत्र 
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तत्त्वज्ञानमय झालें  आहे. त्यामुळें  सुतन्तु आवण तन्तुवधमन हे शब्द वह लूतावाचक न िाहता ंते पिमात्मवाचक 
बनले आहेत. या सृष्टीचें सवम कािण तो पिमात्मा सुतन्तु म्हणजे सुंदि सूत कातूंन त्याचा ताणा किणािा 
झाला आहे. सुंदि सवृष्टरूप हा ववस्ताि त्या पिमात्म्याचा आहे. म्हणून तो म्हटला आहे सुतन्तु. 

 
७८५. तततु-िधथन 

 
तन्तंु वधमयवत छेदवत इवत तन्तु वधमनः । जो तन्तु वाढवतो म्हणजे छेदतो तो म्हणावयाचा तन्तुवधमन. 

ववश्लेषण वा व्यूहन आवण संश्लेषण वा समूहन ही एकाच प्रवक्रयेचीं दोन अंगें आहेत. दोन्ही वमळून एक 
प्रवक्रया संपूणम होते. सुतन्तु पदानें व्यूहन आवण तन्तुवधमन पदानें पविसमूहन वनि  देवशलें  गेलें  आहे. 
अव्यक्तातूंन हा सवम व्यक्ताकाि प्रकटून पित त्या अव्यक्तातंच जेव्हा ंतो ववलीन होतो तेव्हा ंसृवष्टप्रवक्रयेचें 
एक चक्र वा मंडळ पूणम होतें. कालौघातं य या प्रमाणें संवत सिामागनू संवत्सिें, कालचक्राचीं हीं मंडळें, होत 
िाहतात त्या प्रमाणें ववश्वववसगाच्या अनाद्यनन्त प्रवाहातं जगदुत्पवत्तस्स्थवतलयाचीं हीं मंडळें सािखीं 
चाललींच आहेत. पिमात्म्याचें हें ववश्वरूप जे ओळखतात ते कोणत्या वह पविस्स्थतींत गडबडून जात 
नाहींत. “सगेऽवप नोपजायन्ते प्रलये न व्यथस्न्त च” ‘जगें येवोत जावोत ते अभगं जसे तसे.’ हें सवम ववश्व 
पुसून टाकलें  जाणाि आहे. हें य यानंा पुितें कळलें  आहे ते अधमानें अवभभतू होऊन असत्य व हहसा ह्याचंा 
आश्रय किीत नाहींत आवण लोभमूलक पापें आचरून स्वपिद्रोह किीत नाहींत. सवम तत्त्वज्ञानाचें पयमवसान 
हेंच आहे. तत्त्वज्ञान म्हणजे सत्यज्ञान. िज्जसूपाचें तत्त्वतः ज्ञान झालें , सत्य ज्ञान झालें  म्हणजे माणसू त्या 
िज्जलूा िज्ज ू म्हणनू ओळखतो आवण सपमभयातूंन मुक्त होतो. सपमभयातूंन मुक्त असल्यामुळें  तो 
भयभीताप्रमाणें पळापळ वा हाणामािी किीत नाहीं. ही वनभमय समत्वयुक्त आत्मवशता तत्त्वज्ञानाचा म्हणजे 
सत्यज्ञानाचा पविणाम आहे. हें तत्त्व-ज्ञान नसल्यामुळें  जगातं सवम गोंधळ उडाला आहे. आवण 
तत्त्वज्ञानावाचंनू तो नाहींसा होणें नाहीं. वदेोवनषदाचंा वन गीतेचा म्हणजेच वदेान्ताचा हा वडस्ण्डम आहे. 

 
७८६. इतद्रकमा 

 
इन्द्रस्य कमाण्येव कमावण यस्य सः इन्द्रकमा । इन्द्राचीं कमेच य याचे पिाक्रम होत तो इन्द्रकमा 

म्हणावयाचा. वदेातं इन्द्र हें पिमात्म्याचें नावं आहे. वतथें इन्द्र म्हणजे कोणी लहानमोठी देवता असा अथम 
नाहीं. तो पौिावणक इन्द्र मागाहून आलेला आहे. इन्द्रानें, पिमात्म्यानें, कोणकोणते पिाक्रम केले आहेत? 
त्याचा सवांत मोठा पिाक्रम म्हणजे गाईंना कोंडून ठेवणाऱ्या वृत्राचा नाश करून त्यानें त्यानंा मुक्त केलें  हा. 
हा पिाक्रम आध्यास्त्मक, आवधदैववक आवण अवधभौवतक अशा वत्रववध रूपातं वर्णणला जाईल. य या 
मोहाविणामुळें  मनुष्याच्या आस्त्मक शस्क्त कोंडून पडल्या आहेत त्याचा भेद किणें हा इन्द्राचा खिा 
पिाक्रम. आत्मज्ञानानेंच मोहाविणघात होतो. हें आत्मज्ञान बाहेरून कुठून होत नाहीं. तें अन्तिात्म्यातूंन 
येतें. म्हणून तो सवान्तयामी इन्द्र वृत्रघ्न म्हटला आहे. हा इन्द्र वृत्राचा नाश कितो, तसा खोट्या साधकानंा 
वह तो कोल्ह्याकुत्र्याचंें भक्ष्य बनवतो. बाह य देखाव्यानें आत्मज्ञान वसद्ध होत नाहीं. “वचत्रीं सूयमहबब काढंू 
येईल चागं । प्रकाशाचें अंग कावढता ंनये । सनं्यासाचें सोंग आणूं येईल चागं । वैिाग्याचें अंग आवणता ंनये । 
ब्रह्मज्ञानमुखें बोलंू येईल चागं । अनुभवाचें अंग आवणता ंनये । ज्ञानदेव म्हणे गुरुकृपा चागं । तिी वच हें भाग्य 
येईल हाता ॥” अंगीं बाणलेल्या पूणम वैिाग्यानेंच तें वसद्ध होतें. हें ववषयवैिाग्य वनि  मोहतेचा सहज पविणाम 
होय. पुनः वनमोहता स्वच्छ आत्मज्ञानाचा अनपहायम असा अवश्यंभावी पविणाम होय. याचें बाह्य अनुकिण 
किता ं येत नाहीं. तथावप तळमळीच्या प्रयत्नातं अवसद्धीची वविहव्यथा असते. ढोंगातं वसद्धी नसतेच पण 
तळमळ वह नसते अशा ढोंग्याचंी तो इन्द्र, तो पिमात्मा कृवम, वविा आवण भस्म अशी वत्रववध गवत कितो. 
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आवधदैववक अथानें इन्द्र, सूयात्मा इन्द्र, रुवप्रदेशातं सुमािें दोन मवहन्याचं्या सुदीघम िात्रीच्या कोंडवाड्यातूंन 
वकिणानंा घेऊन येतो. आवधभौवतक वा ऐवतहावसक दृष्टीनें आयांचा निेन्द्र असुि वृत्रावि ववजय वमळवनू 
आपलें  िाजेन्द्रत्व प्रस्थावपत कितो. अशा प्रकािें कोणत्यावह दृष्टीनें पहा पिमात्मा हा इन्द्रकमा आहे. 

 
७८७. महाकमा 

 
महास्न्त कमावण यस्य सः महाकमा । महान् आहे कमम य याचें तो म्हणावयाचा महाकमा. कोणी 

वकतीवह मोठा असो आवण त्यानें वकतीवह अचाट पिाक्रम केलेले असोत, तो आपण च हें जग वनमाण केलें  
आहे अशी बढाई मारंू शकणाि नाहीं. अथवा या जगाचा प्रवतपाळ आपणच कितो आहों असावह दावा करंू 
शकणाि नाहीं. अथवा या जगाचा संहाि आपणच किणाि आहों असें वह म्हणूं शकणाि नाहीं. असें बोलणें 
दूि, पण तसें मनातं वह आणणें कोणाला शक्य होणाि नाहीं. मग महान् कमम कुणाचें? तें य याचें आहे तोच 
ईश्वि. तोच महाकमा म्हणावयाचा. ‘नि किनी किे तो निका नािायण हो जाय’ अशी म्हण आहे. पण हा 
निाचा नािायण झाला तिी तो जगदुत्पवत्तस्स्थवतलय किण्याचें सामर्थयम नाहीं िाखीत. तें ईश्विाचें िाखीव 
खातें आहे. वतथें जीवाचा प्रवशे नाहीं. त्याला जगद्-व्यापाि वय यम आहे. शातं क्रतु करून कोणी इन्द्र झाला, 
तिी त्यानें इन्द्राणीची अवभलाषा धिायची नाहीं. तशी ती धिणें म्हणजे पतन पावणें होय. जगद् व्यापािाची 
अवभलाषा तशीच आहे. तें महाकमम आहे. तें ईश्विी कमम आहे. जीवाला वतथें प्रवशे नाहीं. अवधकाि नाहीं. 
कतंु अकतंु अन्यथाकतंु सामर्थयम य याचें, तो ईश्वि होय. म्हणून वह तो महाकता म्हणावयाचा. जीवाला झोप 
म्हटल्याबिोबि झोपता ं येत नाहीं. झोपूं नको म्हटलें  ति अनावि झोप आविता ं येत नाहीं. वृद्धाचा तरुण 
बाल होता ं येत नाहीं. पण ईश्वि काय करंू शकत नाहीं? “देव किी तिी काय न होई । दगडाचेवन नई 
तविजेल” म्हणून तो महाकमा. अवतािाचं्या चवित्रातं य या अद् भतु गोष्टी आहेत त्या पिमेश्विाचें हें 
महाकममत्व प्रकट किण्यासाठींच होत. 

 
७८८. कृतकमा 

 
‘इन्द्रकमा महाकमा’ ही जशी नामाचंी एक जोडी आहे तशीच “कृतकमा कृतागमः” ही वह एक 

जोडीच आहे. इन्द्र म्हणजे त्या त्या वगांतील य येि श्रेि परुुष. देवने्द्र निेन्द्र असुिेन्द्र गजेन्द्र कपीन्द्र इत्यावद 
पदातं इन्द्रपद त्या अथानें आलेलें  आहे. इन्द्र हा वनरुपपद प्रयोग सवेन्द्रत्व सुचववतो, थोिपण सुचववतो. 
थोिाचंीं कमें किणािा तो इन्द्रकमा तसा थोि थोि कमें किणािा तो महाकमा म्हटला आहे. इथें “कृतकमा 
कृतागमः” या जोडींत जीवनसाफल्याचीं दोन अंगें, संस्काि आवण शास्त्रज्ञान, सुचववलीं आहेत. ससं्कािपूत 
जीवनातं जीवनाचें िहस्य आकळंू लागतें. आवण जेव्हा ंतें िहस्य गुरुमुखानें आत्मप्रत्ययानें त्याला अवगत 
होतें तेव्हाचं तो कृतागम होतो, गृहीतागम होतो. वणाश्रमधमाचें हें तात्पयम आहे. खवनजावि संस्काि केले 
म्हणजे तें वनजरूपानें वसद्ध होतें. वचत तत्त्व जें जीवखाणींतून लाभलें  आहे तें वह तसेंच संस्कृत केलें  म्हणजे 
सवम ववजातीय उपावधरूप हीण जळून जाऊन वनखळ स्वरूपानें वसद्ध होतें. हे संस्काि दोन प्रकािचे आहेत : 
१. कममप्रधान आवण २. ज्ञानप्रधान. कममप्रधान प्राथवमक वा पूवम संस्काि होत, ज्ञानप्रधान अस्न्तम वा उत्ति 
संस्काि होत. शिीि आवण शिीिी याचं्या अनुषंगानेंच हा वद्वववध भेद झाला आहे. वस्तुतः ते दोन्ही 
पविणामतः एकच आहेत. तेव्हा ं कृतकमा म्हणजे य यानें वदेवववहत सवम वणाश्रम-संस्काि संपावदले आहेत 
असा. शास्रानें सोळा संस्काि सावंगतले आहेत. आत्मचन्द्राचें सौन्दयम सोळा वह कलानंीं प्रकटावें असा सोळा 
संस्कािाचंा उदे्दश आहे. सोळा संख्या तशी लाक्षवणकच म्हटली पावहजे. दोषापनयन आवण गुणप्रकाशन हें 
संस्कािाचंें वद्वववध प्रयोजन आहे. संस्कािानंीं गुणाधान होत नाहीं. गुण हे स्वाभाववक आहेत. संस्कािानंीं ते 
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वीयमवत ति होतात. पिमात्मा हा वनि  दोष व सवमसद्गुणसंपि असल्यामुळें  तो सहजच कृतकमा आहे. 
जीवाला संस्कािाचं्या योगें ती पदवी प्राप्त करून घ्यावयाची आहे. 

 
७८९. कृतागम 

 
कृतः संपावदतः आगमः शास्त्र ंयेन सः कृतागमः । अथवा कृतः वनि  वमतः आगमः येन सः कृतागमः । 

पिमात्म्याला दोन्ही अथांनीं कृतागम म्हणावयाचें. कृतः म्हणजे अधीतः संपावदतः हा अथम धात्वथाला सोडून 
वाटतो. कृतः वनि  वमतः हा अथम म्हणून घेणें योग्य असें वाटेल. तसा तो घेता ं येतोच पिंतु कृतः म्हणजे 
अधीतः संपावदतः हा अथम वह योग्यच आहे. कािण कृ धातु हा सवाथमक आहे. सवम धातु वक्रयावाचक आहेत 
आवण वक्रयामात्राचा कृ धातु वाचक आहे. त्यामुळें  तो एक मूल धातु आहे. सवम नामें वह धातुज आहेत. 
त्यामुळें  त्याचंा बोध काि हें पद कितें. जसें ॐकाि, होकाि, नकाि, देकाि इत्यावद. तेव्हा ंकृतागम म्हणजे 
कृतशास्राधीवत, य यानें शास्राचें अध्ययन केलें  आहे तो. य यानंीं आपलें  संपूणम जीवन संस्कािपूत केलें  आहे 
त्याचं्या ठाईं शास्राध्ययनाची पात्रता येते. य याची नीट झोप झालेली नाहीं, य याचा प्राति  वववध आटोपलेला 
नाहीं, य याचा प्रातिाश झालेला नाहीं तो छात्र ववद्याध्ययनास पात्र होत नाहीं ववदे्यचा िस त्याच्या पात्रातूंन 
गळून जाईल. त्या प्रमाणें य याला सत्य आवण संयम या दोहोंचा यथेष्ट ससं्काि नाहीं तो आगमास, ज्ञानास 
पात्र होत नाहीं. शास्रानें बुद्धीचे डोळे उघडतात. गुरुमुखी ववदे्यनें ह्या डोळयातं दृवष्ट येते आवण 
आत्मप्रत्ययानें दशमन होतें. यानंाच शास्रप्रतीवत गुरुप्रतीवत आवण आत्मप्रतीवत म्हणावयाचे. या वतहींचा 
समुच्चय म्हणजेच आगम होय. कािण तेव्हाचं सम्यग् ज्ञानाचा आगम होतो, लाभ होतो. आवण हा लाभ 
म्हणजेच कृतकममता वन कृतागमता होय. कािण त्यानंति काहंीं कतमव्य िहात नाहीं. म्हणजेच काहंीं 
ज्ञातव्यवह िहात नाहीं. अथात काहंींएक अनवाप्त वा अवाप्तव्य िहात नाहीं. तो कृतकृत्य होतो, तो सवमववद् 
होतो. 

 
७९०. उद् भि 

 
उद् भववत भतूमातं्र अस्मात इवत उद् भवः । य याच्या पासून हें भतूमात्र उद् भतू होतें तो उद् भव 

म्हणावयाचा. भव, उद् भव, प्रभव, संभव इत्यावद भ ूधातूचीं कृदन्तें समानाथमकच आहेत. त्या सवांचा अथम 
उत्पवत्त वा उत्पवत्त-कािण असा आहे. गीतेच्या पढुील वचनातं आपल्याला तीं आढळून येतात. ‘भवोऽभावः’ 
‘मृत्युः सवमहििाहं उद् भवि भववष्यताम्’ ‘अहं सवमस्य प्रभवः’ ‘संभवः सवमभतूाना ंततो भववत भाित’ इत्यावद. 
‘मृत्युः सवमहििाहं उद् भवि भववष्यताम्’ या वचनातं पिमात्मा हा सवांचा अंत तसा आिंभ म्हटला आहे. अतं 
जन्मलेल्याचा म्हणजे भतूाचंा, आिंभ जन्मणाऱ्याचंा म्हणजे भावींचा. त्याला अनुसरून च आधीं मृत्यु आवण 
मग उद् भव पद आलें  आहे. हा क्रम सावभप्राय आहे. जीवाचं्या वा सत्त्वाचं्या दोनच कोटी होतात : १. उत्पि 
झालेले म्हणजे भतू आवण २. उत्पि व्हावयाचे म्हणजे भववष्यत. (या क्षणीं उत्पि होत असलेलें  म्हणजे 
भवत हें पाहता ंपाहता ंभतूसात होऊन जातें. म्हणून तें भतूातं च गणलें  आहे.) पिमात्मा हा भतूानंा मृत्युरूप 
आवण भववष्यतानंा उद् भवरूप आहे. अशीं त्याचीं हीं वद्वववध रूपें, पिस्पि-ववरुद्ध रूपें पिस्पि-ववरुद्ध 
वदसलीं तिी तीं एका अव्यक्त अक्षि पिमात्म्याचींच होत. सवम भतूें शवेटीं त्या अव्यक्तातंच लीन होतात. सवम 
(व्यक्त) होणािें त्या अव्यक्तातूंनच उद् भतू होतें. म्हणनू मृत्यु म्हटल्यानें भ्यायचें वा उद् भव म्हटल्यानें 
हिखायचें कािण नाहीं. या व्यक्तमध्य ववश्वाचा आवद-अंत सदैव अव्यक्ताधीन च आहे. 
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उत उत्तमः भवः जन्म यस्य सः उद् भवः । य याचा उत्तम आहे. भव, मंगल आहे जन्म तो म्हणावयाचा 
उद् भव. अथवा उद् गतः वनि  गतः भवः यस्य सः उद् भवः । य याचा भाव उद्गत म्हणजे बाहेि पडला आहे, दूि 
झाला आहे. तो म्हणावयाचा उद् भव. शकंिाचायांनीं ह्या दोन व्युत्पवत वदल्या आहेत. पिंतु त्याचंें खास 
प्रयोजन नाहीं. उद् भव पद जगदुद् भव म्हणून सिळ लागणािेंच आहे. मुद्दाम आडवाटेला जाण्याचें कािण 
नाहीं. 

 
७९१. सुुंदर 

 
मृदु मृदुल, बहु बहुल, पृथु पृथुल तशीं मुख मुखि, सुंद सुन्दि, कुन्द कुन्दि हीं रूपें होत. दोन्ही 

समानाथमक आहेत. व्द्यक्षि पद ववशषेण आहे तसें त्र्यक्षि पदवह ववशषेणच आहे. पण ते अवतशयवाचक आहे. 
मृदु म्हणजे मऊ, पण मृदुल म्हणजे खूपच मऊ अथवा मऊ मऊ. ल आवण ि हे स्वाथे प्रत्यय आहेत. स्वाथे 
म्हणजे मलू अथानें आलेले, मूळच्या अथांत बदल न किणािे-जसे बाल बालक. क, ि, ल हे स्वाथम प्रत्यय 
मूल पदाच्या अथांत फिक किीत नसले तिी भावातं फिक कितात. बाल म्हणजे मुलगा व बालक म्हणजे 
वह मुलगाच, प्रौढ माणसू नव्हे. पण क प्रत्यय आत्मीयता, वात्सल्य इत्यावद भाव सुचववतो. िाम तोच िाम,ू 
पण िामू पदातं वात्सल्य सूवचत होतें, आत्मीयता सूवचत होते. त्या प्रमाणें सुंद म्हणजे छान, ति सुन्दि 
म्हणजे छान-छान, अवतशय सुिेख, पिम िमणीय. पिमात्मा हा पिम सुन्दि आहे. कािण त्याचें नाम रूप 
गुण कमम सािेंच सुंदि आहे. जगातं असे वनदोष पविपूणम सुन्दि काहंीं आढळत नाहीं. नावं सोनूबाई हातीं 
कथलाचा वाळा, अशीच स्स्थवत प्रायः आढळून येते. पण नाम वह सुन्दि नाहीं असे वकती तिी लोक समाजातं 
आढळतात. दगड्या धोंड् या पुंय या कचऱ्या लाडंगे कोल्हे वनकुतिे बोकडे माकडे हीं कसलीं नावंें? सुंदि 
नावं ठेवणें तुमच्या हातचें आहे. त्याला पैसे पडत नाहींत, पण ती उच्च अवभरुवच पावहजे ना! रूप देवाचें देणें 
आहे, पण जें रूप देवानें वदलें  तें स्वच्छ प्रसि नीट नेटकें  ठेवणें तुमच्या हातीं आहे. पण नाहीं, माणूस मवलन 
दुि  मुख गबाळ िाहतो. गुण चागंले अंगीं बाणवनू घेता ंयेतात. पण आळसानें अनास्थेनें माणूस वाया ंजातो. 
तो आळस अनाचाि व्यसन आवण पाप याचं्या आहािीं जातो. कमें पणु्य अशीं किता ं येतात. पण तो पाप 
आचरून निकाला जातो. अशा प्रकािें माणूस सुन्दि पिमात्म्याचा द्रोह करून आनंदलोकाला मुकत 
असतो. जो सुंदिाची उपासना किील तो सुंदिच होईल. नाम रूप गुण कमम सुन्दि बनेल, सवम सुंदि, पिम 
सुंदि होईल. 

 
७९२. सुतद 

 
सुंद आवण सुंदि एकाथमकच मानल्यानंति सुन्द पदाचें वववचेन पित किायला नको. सुंदि शब्द 

सुंदअि असा बनला आहे असे आपण पावहलें  आहे. पण सुंद शब्द कसा बनला आहे? वैयाकिणाचंी पद्धवत 
सवम शब्द धातंूवरून व्युत्पावदण्याची असते. ते सुन्द् धातूवरून सुन्दः आवण सुन्दिः हीं पदें आलीं म्हणतील. 
पिंतु सवमच शब्द धातूवरूनच वनष्पावदले आहेत असें म्हणणें सत्याला धरून होणाि नाहीं. उदाहिणाथम 
उच्चावच हा शब्द पावहला ति तो उत अ चा आवण अव अ च अशा केवळ वनपाताचं्या गटाचंा बनला आहे असें 
आढळून येईल. म्हणजे व्युत्पादन आवण वनपातन अशा दोन्ही प्रकािानंीं वा त्याचं्या वमश्रणानें शब्द-वसवद्ध 
होते असें म्हणावयाचें. इथें सुंद पदातं सु आवण द या दोन प्रवतकरूप अक्षिानंीं शब्दवसवद्ध केली आहे. 
अनुस्वाि वद्वतीयेचा प्रत्यय आहे. पैकीं सु हा वनपात व द हें धातुबीज होय. सुं सुखं ददावत इवत सुन्दः जो 
सुख देतो तो सुंद. सुंदि वस्तूच्या दशमनानें श्रवणानें स्पशानें आस्वादनानें वा अवघ्राणनानें जीवाला सुख 
होतें. इतकें च नव्हे ति त्याच्या स्मिणानें वह जीव सुखावतो. म्हणजे य याची कल्पना वह सुखद आहे तें 
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वस्तुतः वकती सुंद म्हणावयाचें? सुंद हें नाम आज प्रचवलत नाहीं. पण एके काळीं तें होतें. वतलोत्तमा आवण 
सुन्दोपसुन्द याचंी पौिावणक कथा प्रवसद्धच आहे. वतलोत्तमेच्या सौंदयानें सुंद आवण उपसुंद यानंा मिण वह 
गोड झालें . सौंदयाची गोडी ही अशी अद् भतु आहे. मोिोपंत म्हणतात “सुन्दाची उपसुन्दीं उपसुन्दाची गदा 
पडे सुन्दीं । तन्मिण-मुदुद्धासें गणपवतच्या कळ नुठेल का ं तुन्दीं ॥” सौंदयाची मीमासंा किणें, त्याचें 
ववश्लेषण किणें सोपें नाहीं. त्याची व्याख्या किता ं येत नाहीं. पण वतचें तात्पयम सुंद पदाच्या ‘सुखं ददावत 
इवत सुन्दः’ या व्युत्पत्तींत साठंलें  आहे असें म्हणता ं येईल. पिमानन्दरूप म्हणून पिमात्मा उघडच सुन्द 
होय. 

 
७९३. रत्ननाभ 

 
पद्मनाभ पद प्रवसद्ध आहे तसें ित्ननाभ पद नाहीं. वस्तुतः पद्म वा ित्न कोणाच्या नाभीच्या ठाई ं

असत नाहीं. मग हीं पदें कोणत्या अथानें घ्यावयाचीं? नावभ पद योवन या अथानें घ्यावयाचें. योवन म्हणजे 
उत्पवत्त-हेतु. पिमात्मा हा या लोकपद्माचा उत्पवत्तहेतु आहे. हें अष्टदल लोकपद्म त्या अव्यक्तगत 
अक्षिकंदापासून उगवलें  आहे. म्हणून तो पिमात्मा पद्मनाभ म्हटला आहे. तसाच तो ित्ननाभ आहे. 
ित्नमात्र त्या पिमात्म्याच्या पासून आलें  आहे. म्हणनू तो ित्ननाभ म्हणावयाचा. पण ित्न म्हणजे काय? 
चमकदाि लालवहिव्या गािगोट्या? नाहीं. ित्न म्हणजे धन. पण धन म्हणजे तिी काय? वपवळे ढवळे 
सोन्याचादंीचे दगड? नाहीं. धन म्हणजे जीवनोपाय. इसापाचा कोंबडा खिा ित्नपािखी. तो उवकिड्यावि 
सापंडलेलें  ित्न लाथाडून दाणा वटपतो. पिमात्मा हा सकल जीवनोपाय आहे. म्हणनू तो ित्ननाभ म्हटला 
आहे. पिमात्म्यानें हीं पंच महा भतूें जीवाचं्या जीवनासाठीं वनर्णमलीं आहेत. तींच महाित्नें होत. त्याचंा 
जीवनोपकािक उपयोग करून घेणेंच ित्नपािखीपणा होय. तसा तो न किता ं तथाकवथत ित्नांच्या, 
वहऱ्यामाणकाचं्या व सोन्यारुप्याचं्या पाईं स्व-पि जीवनाचा द्रोह किणें म्हणजे गाजिपािखीपणा होय. 
गाजिपािखीशब्द गाजिाचा अपमान किणािा आहे. सोनेिी गाजि सत्वयुक्त असून तें जीवनदायी आहे, 
उलट वहिावहिकणी खाल्यास प्राणान्त होतो. पण गाजि वशळें होतें, ववटतें, कुजतें, नाहींसें होतें. आवण तें 
खाऊन लाभणािें भौवतक जीवन वह तसेंच नश्वि असतें. ित्न असें नाहीं. तें वटकाऊ आहे. तसें जें आत्मतत्त्व 
त्याचें जें जीवन तें शाश्वत होय. तेंच खिें ित्न म्हणावयाचें आवण त्या वचिंतन जीवनाचा झिा आहे पिमात्मा. 
म्हणून तो म्हटला आहे ित्ननाभ. ज्ञानदेव म्हणतात : “अमोवलक ित्न लाभलें  िे तुज । का ं िे ब्रह्मबीज 
नोळखसी । न फुटे न तुटे न वभये चोिा ॥ ते वस्तु चतुिा सेववजेसु ॥ 

 
७९४. सुलोिंन 

 
सु शोभने लोचने अस्य इवत सुलोचनः । सुंदि आहेत डोळे य याचे तो सुलोचन म्हणावयाचा. पाहणें हें 

डोळयाचें कायम. तें जो उत्तम किील तो सुलोचन म्हटला जाईल. जागतृींत आमचे डोळे सािखी उघडझाप 
किीत असतात. आवण वनद्रेंत ति ते पाि वमटलेले असतात. म्हणजे सतत ते पाहंू शकत नाहींच, पण 
त्याचं्या दृष्टीचा टप्पावह फािच छोटा असतो. वशवाय जवळचें बिें, दूिचें अंधुक अंधुकच त्यानंा वदसतें. 
वनिवनिाळया जीवाचंी दृक् शस्क्त वगेळी वगेळी आहे. माणसाला वजतकें  लाबंचें व स्वच्छ वदसतें त्यापेक्षा ं
गृराला खूपच लाबंचें व अगदीं स्पष्ट वदसतें. पिंतु ही त्याची द्दक् शस्क्त काहंीं झालें  तिी पविवमतच आहे. 
पिमात्म्याची दृक् शस्क्त असीम आहे, अपविवमत आहे. तो वतन्ही लोक आवण वतन्ही काळ याचंा वनिंति 
साक्षी आहे आवण या सवमसावक्षत्वाला अनुलक्षूनच त्याला सुलोचन म्हटलें  आहे. पिमात्म्याचें हें सवमसावक्षत्व 
सूयाच्या ठाई ंवदसून येतें. तो वतन्ही लोक स्वि  लोक अन्तविक्ष आवण भलूोक सािखा प्रकावशत किीत आहे. 
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तोच काल प्रकावशत किीत होता, तोच आज किीत आहे, तोच उद्या ं प्रकावशत किणाि आहे. त्यानेंच 
मागील कल्पातं ववश्वप्रकाशन केलें  आहे. चालू कल्पातंवह तोच किीत आहे. आवण आगामी कल्पातं वह तोच 
किणाि आहे. वदेानें म्हटलें  आहे – “सूयाचन्द्रमसौ धाता यथापूव ंअकल्पयत” या सवमसावक्षत्वामुळें  तो 
भगवन् नेत्र झाला. आवण हें लक्षनूच कदावचत पुढील पद अकम  असें आलें  आहे. पण हें सादृश्य आवण गौिव 
इथेंच संपतें. सूयम सवम ववश्वाला प्रकावशत किीत असला तिी आपल्याला तो जाणत नाहीं म्हणनू एक 
वचत सूयम च सवमसाक्षी होय. त्याला अज्ञात असें या सृष्टींत कधीं कांहीं घडंूच शकत नाहीं. म्हणून तो वचदात्मा 
सुलोचन होय. 

 
७९५. अकथ ः 

 
अच्यमते इवत अकम ः । जो पूजनीयतम ब्रह्मावदकाकंडून अर्णचला जातो तो म्हणावयाचा अकम . पिमात्मा 

हा सवम देवनमस्कृत, सवम लोकनमस्कृत होय, म्हणून तो अकम  म्हटला आहे. त्या पिमात्म्याच्या प्रवतवनवध 
म्हणून सूयम वह अकम  म्हटला जातो. तो वह देवदेव आहे. 

 
“यस्योदयास्तसमये 
सुरमुकुट-णनघृष्टिंरिकमलोऽणप । 
कुरुतेऽञ्जचल णिनेिः 
स जयणत धाम्नाुं णनणधः सूयथः ॥” 
 
ऋचानंीं अर्णचला तो अकम . यजंूनीं यवजला तो यज्ञ आवण सामानंीं सावमला तो म्हणजे गाइला तो 

साम होय. तीन वदेानंीं स्तववलेल्या वदे-पुरुषाचीं हीं तीन नामें होत. अकम  हें त्यातं पवहलें  आवण ऋग् ववषय 
होय. “ऋचानंीं अर्णचती य यास यजंूनीं यवजती जया ॥ सामें सामावलीं जेथ वदेरूपास त्या नमो ॥” असें जें 
वदेपुरुषाचें नमन महाभाितातं आलें  आहे तें वह पिमात्म्याचें ऋग् ववषयत्व आवण अकम त्व द्योवतत किीत आहे. 
असा हा अकम  ववश्वाच्या अन्ति  यामातं पिमात्मरूपानें, अंतविक्षातं सूयम रूपानें आवण नेत्रातं नेत्रय योतीरूपानें 
वविाजमान आहे. यालाच “हंसः शुवचसद् वसुिन्तविक्षसद् आवण अवतवथि  दुिोणसद्” म्हटलें  आहे. तें जें 
अचमनीयतम पिमात्म-तेज आहे, य याला इथें अकम  म्हणून म्हटलें  आहे, वदेसाि गायत्रींत य याचें ध्यान 
किायला सावंगतलें  आहे, तोच वनिभ्र आकाशातं प्रखि सूयमरूपानें, साभ्र आकाशातं सगजमन ववदु्यद् रूपानें 
घिीं यज्ञकंुडातं वदव्यातं वा चुलींत सधूम अस्ग्नरूपानें वसला आहे. आम्ही जेव्हा ं जेव्हा ं भवन-भास्कि 
वदव्याला वा भवुनभास्कि सूयाला नमस्काि कितों तेव्हा ं तो नमस्काि त्या अचमनीयतम अकाला 
पिमात्म्याला असतो. “सवमदेव-नमस्कािस् तं अकम  प्रवतगच्छवत.” 

 
७९६. िाजसन 

 
वाजं अिं सनोवत ददावत इवत वाजसनः । जो अिदान कितो तो वजासन म्हणावयाचा. कोणता वह 

यज्ञ असृष्टाि होता ंकामा नये. मन्त्रहीन आवण अिदानहीन यज्ञ तामस म्हटला आहे. मन्त्र म्हणजे देवाचें 
नाम होय. आवण दान म्हणजे देवाचें काम होय. या दोहोंनीं वमळून आस्स्तकता होते. जो देवाचें नाम मात्र 
घेतो पण अिदान मात्र किीत नाहीं, तो भेटणाऱ्या भतूातं देवाला ओळखीत नाहीं हें उघड आहे. अशाला 
आस्स्तक कसें म्हणावयाचें? म्हणून प्रत्येक धमांत म्हणजेच आस्स्तक मतातं देवाच्या नामानें देवाचें काम वह 
झालें  पावहजे असा दण्डक आहे. कािण आस्स्तकतेचें तें प्रत्यक्ष प्रमाण आहे. मंत्र वा नामग्रहण म्हणजे 
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शास्ब्दक प्रमाण होय. प्रत्यक्ष प्रमाण असल्यावि शास्ब्दक प्रमाण देण्याची गिज मानलेली नाहीं. कोणी नैवदे्य 
वैश्वदेव श्राद्धतपमण अवतवथअभ्यागत-पूजन किीत असल्यावि तो वैवदक आहे म्हणून नामोच्चाि किावा 
लागत नाहीं. पण कोणी मन्त्रोच्चाि किीत असला आवण यज्ञयाग श्राद्ध-तपमण, दानधमम काहंीं किीत नसला 
ति त्याला वैवदक वा आस्स्तक केवळ मन्त्रोच्चािावरून वा नामोच्चािावरून मानता ं येत नाहीं. त्यासाठीं 
दानधममरूप प्रत्यक्ष प्रमाण हवें. तेव्हा ंवाजसन हा आस्स्तक होय आवण अवाजसन हा नास्स्तक म्हणावयाचा. 
त्यालाच वदेानंीं केवलादी म्हटलें  आहे. “मोघं अिं ववन्दते अप्रचेताः, सत्यं ब्रवीवम वध दूत स तस्य । 
नायममणं पुष्यवत नो सखाय ं केवलाघो भववत केवलादी ॥ केवलादी म्हणजे आप्पलपोट्या. जो देवानंा 
वपतिानंा आप्तेष्टानंा अवतवथ-अभ्यागतानंा आवण भतूमात्राला उपेक्षून त्याचं्यातं आपल्या कमाईचा सवंवभाग 
न किता ंकेवळ आपलेंच पोट भितो तो वास्तववक आत्मद्रोही होय. त्यालाच गीतेनें “अघायुविस्न्द्रयािामो 
मोघं पाथम स जीववत” म्हणून म्हटलें  आहे. केवळ पिाथम जीवन हा उत्तम आदशम होय. त्याचेंच नावं यज्ञ. त्या 
खालोखाल म्हणजे यज्ञशषे-ग्रहण करून जगणें म्हणजेच संववभय य जीवन होय. असंववभय य जीवन म्हणजे 
केवलावदता होय. हें हनद्य, अधम होय. आवण पिद्रोह करून जगणें म्हणजे अधमाधम जीवन होय. अशी ही 
जीवनाची चतुि  ववध स्स्थवत आहे. माणसानें वनदान पिद्रोह आवण आप्पलपोटेपणा न किता ं जगायला 
वशकावें असें वाजसन पद सागंत आहे. हीच वाजसनेयी सवंहता होय. 

 
७९७. शृुंगी 

 
शृगंवान् तो शृगंी म्हणावयाचा. पण शृगंी आवण शृगंवान् या दोन पदातं इन् आवण मत असे वगेवगेळे 

प्रत्यय आहेत. त्यानंा अनुसरून काहंीं वगेळा भाव त्यातं असला पावहजे. इन् प्रत्यय मुख्यतः जावतवाचक 
आहे, ति मत प्रत्यय व्यस्क्तवाचक आहे. हस्ती म्हणजे य याला हस्त, सोंड असते असा प्राणी; हस्तवान् 
म्हणजे य याला ववशषे कुशल हस्त आहेत असा कािागीि. म्हणजे इन् प्रत्यय वनत्यत्व सुचवतो, ति मत 
प्रत्यय गौिव सुचववतो असें म्हणावयाचें. तदनुसाि शृगंी म्हणजे शृगंधि प्रावणवगम समजावयाचा. प्रत्येक 
प्राण्याला दैवानें काहंीं ववशषे वदलेले आहेत. ते ववशषे त्या प्राण्यानंा शोभा वह देतात आवण गौिववह देतात. 
शृगं हा तसाच एक ववशषे आहे. त्यावरून च शृगंाि शब्द आला आहे. शृगंाि म्हणजे शृगंाकािच होय. 
शृगंाच्या योगें प्राणी नजिेंत भितो. एडके, काळवीट, साबंि, बैल, गव,े म्हैसे, गेंडे याचंीं हशगें वकती सुंदि 
वदसतात. त्यानंीं वशकािी आपले वदवाणखाने सजववतात. वनजािी म्हणजे वनचािी लोकातं ति वस्रया, य या 
शृगंािाच्या शौकीन म्हणून सवमत्रच प्रवसद्ध आहेत, केसातं एक शृगंसदृश काडीच खोवनू घेतात आवण 
आपल्याला शृगंी बनवतात. पण शृगं हें केवळ भषूण नाहीं. तें शस्त्र वह आहे. म्हणून म्हटलें  आहे : 

 
शृुंगीिाुं िं नखीनाुं िं नदीनाुं शस्रपाणिनाम्  । 
णिश्वासो नैि कतथव्यः सद्यःप्रािहरा णह ते ॥ 
 
बैल हशग केव्हा ंमािील त्याचा नेम नाहीं, म्हणून जपूनच िहावें. माजंि खेळत असलें  तिी खेळता ं

खेळता ंआपलीं वाघनखें काढून केव्हा ंओिबाडील त्याचा नेम नाहीं. नदीचें पाणी चढून केव्हा ंगावं वाहून 
जाईल त्याचा वह भिवसा नाहीं. तसेंच शस्रधािी वशपाई केव्हा ं विदळीवि येऊन मािील त्याचा वह नेम 
नसतो. म्हणून त्या सवांपासून फाि जपूनच िावहलें  पावहजे, असा आशय. पण हा पिमात्मा शृगंी म्हटला 
आहे तो प्राणहि म्हणून नव्हे, ति संिक्षक म्हणनू होय. त्यानें प्रलय-पयोवधजलातं आपल्या हशगाला बाधूंन 
मनूच्या तिणीचें तािण केलें , मनूला आवण वदेरूप प्राचीन ज्ञानाला प्रलयातूंन वाचंवलें  म्हणून तो शृगंी 
म्हणून स्मिला आहे. एिव्हीं वह वैवशष्ट्यरूप त्याचीं हशगे असंख्यच आहेत. म्हणून वह तो शृगंी होय. 
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७९८. जयतत 
 
जी जय् धातूपासून वतममानकालवाचक कृदन्त होतें जयत, मग हें जयन्त कसें? त्याचें पुंहल्लग 

प्रथमा बहुवचनाचें रूप आहे तें. तेंच एकवचनाचें कस्ल्पलें  आहे. मिाठींत भगवान् आवण भगवन्त, श्रीमान् 
आवण श्रीमंत अशीं दोन्ही नामें चालत आहेत त्याच प्रमाणें हें संस्कृतमध्यें वह आहे. या सािखाच दुसिा शब्द 
सन्त हा आहे. भगवान् श्रीमान् सन् हे प्रथमेचे एकवचनी शब्द प्रायः ववशषेणें होत आवण भगवन्त श्रीमन्त सन्त 
हे शब्द नामें होत. तसाच प्रकाि जयन् म्हणजे हजकता आवण जयन्त म्हणजे वनत्यजयशील या शब्दांबाबत 
वह वदसतो. जयन्त सन्त हीं पदें प्रथमा एकवचनाचीं म्हणून आलीं आहेत, त्याचंी व्यवस्था व्याकिण मग 
कशीं का लावीना. व्याकिण हें प्रयोगशिणच आहे. तसा भाषाप्रयोग व्याकिण-शिण नाहीं. तो स्वतंत्र आहे. 
भाषेचें हें तन्त्र शोधून त्याची व्यवस्था व्याकिण लावत असतें. वशवाय गच्छन्ती हसन्ती जयन्ती इत्यावद 
ईकािान्त स्त्रीहलगी रूपें गच्छन्त हसन्त जयन्त अशी पुहल्लगी पदाचंी अपेक्षा कितात, असें म्हणता ं येईल. 
वसन्त, हेमन्त हे शब्द वह तसेच आहेत. श्रीमन्त भगवन्त हे शब्द “मत-वत” प्रत्ययान्त आहेत तसे हे नाहींत. 
ते शत्रन्तच आहेत. ही झाली शब्द-वचवकत्सा. अथम सिळ आहे. जो वनत्य जयशील आहे तो म्हणावयाचा 
जयन्त. जो आधीं प्रवतपक्ष कस्ल्पतो, त्यामुळें  दं्वद्व वा प्रवतकाि कस्ल्पतो, आवण त्यातं प्रवतपक्ष-पिाभवपूवमक 
जय वमळववतो तो भले ववजयी म्हणवो. पिंतु तो जयन्त नव्हे. जयन्त हा सहज जयवन्त आहे. त्याला कोणी 
पिका नाहीं. सवम तोच आहे. त्यामुळें  त्या अवद्वतीयाला कुणाचें व कशाचें वह भय नाहीं आवण असें 
असल्यामुळें  तो पिमात्मा जयन्त म्हटला आहे. जयन्ताचे भक्त वह जयन्त होत. ते म्हणतात “नवह कोई बैिी 
नवह बगेाना सकलसंग हमिी बनी आई । जो प्रभ ु वकन्हो सो भल मान्यो यह सुमवत साधुते पाई ।” आवण 
ह्यामुळें  ते वह जयन्त झाले. 

 
७९९. सिथणिद् )जयी)-१ 

 
सवमववद् जयी अशीं दोन पदें न घेता ंतें एक जोडनाम कस्ल्पलें  आहे सहस्रसंख्या-वनि  वाहाकविता.ं 

पण सहस्र संख्येचा इतका बाऊ किण्याचें कािण नाहीं. शेंकडे जि १०५, १०८, ११४, १२० असे 
शतावतविक्त होऊं शकतात, ति सहस्रवह सहस्रावतविक्त व्हायला हिकत कोणती? चाि आठ नामाचं्या 
आवधक्यानें सहस्रत्व भगंण्याचें कािण नाहीं. अशी दृवष्ट ठेवली म्हणजे “सवमववज्जयी” असलीं अनथमक नव्हे 
पण असंबद्ध जोडनामें कस्ल्पण्याचें कािण िाहणाि नाहीं. सृवष्ट महोदि आहे. तींत मोजलेमापलेपणाची 
कंुजूषी नाहीं. ती अवमतं-द आहे. पाविजाताचीं स्वगीय फुलें  म्हणजे तािे वकती आहेत, त्याची मोजदाद 
नाहीं. तशींच त्याचीं अवतस्वगम म्हणजे भौम फुलें  वकती येतात वन वकती गळतात त्याचंी वह गणती नाहीं. 
अशी ही प्रवतभेची लीला आहे. वतथें संख्याबन्धन नाहीं. सहस्राला तसेंच संख्येचें बन्धन नाहीं, केवळ 
वनबन्धन आहे. म्हणून सवमववद् आवण जयी हीं दोन स्वतंत्र पदें घ्यायला काहंींच हिकत नाहीं. तशीं 
घेतल्यास “सव ंववेत्त ववन्दते वा इवत सवमववद्”, आवण “जयवान् इवत जयी” असें त्याचंें व्युत्पादन होईल. 
पिमात्मा वचद् रूप असल्यामुळें  सवमवते्ता आहे आवण ज्ञानाधीन च सवम सपंादन असल्यामुळें  आवण 
ज्ञानपयमवसायीच असल्यामुळें  सवमववत्त वह तोच आहे. अशा प्रकािें तो ववेत्त ववन्दते या उभय अथानें 
एकसमयावच्छेदें करून सवमववद् आहे. आवण त्यामुळेंच तो जयी वह आहे. ज्ञानावाचंून संपादन नाहींच आवण 
संपादनीय वह नाहींच. त्यामुळें  ज्ञानावाचंून इति काहंीं जो संपादील तो मुळीं जयी नव्हे. कािण जयी म्हणजे 
वस्तु-जयी, शून्यजयी नव्हे. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

७९९. )सिथणिद्) जयी-२ 
 
सवमववद् आवण जयी हीं दोन नामें आपापतः असबंद्धशीं वाटतात. आवण म्हणून तीं वगेळीं वगेळीं 

घ्यावीं असें म्हटलें . पण जिा अवधक खोल पाहता ंया जोडनामातं सामावजक संबधं वदसून येतो. आवण त्या 
दृष्टीनें तीं नामें सुसंबद्धच होत. चतुि  वणमबद्ध समाजातं ब्राह्मण आवण क्षवत्रय याचंें वविित्व आहे. आवण त्याचा 
संकेत सवमववद् आवण जयी हीं पदें किीत आहेत. ज्ञान हें ब्राह्मणाचें लक्ष्य ति वदग् ववजय हें क्षवत्रयाचें लक्ष्य. 
तीं दोन्ही संपादणािे सवमज्ञ ब्राह्मण आवण चक्रवती िाजे हे पिमेश्विी आववि  भाव होत. कािण पिमात्मा हाच 
पविभ ूआहे. त्यानें सवम कववळलेलें  आहे. त्याच्या अधीनच हें सवम काहंीं आहे. त्याचें ज्ञान सवावतशायी आहे, 
त्याचें बल सवावतशायी आहे. पिमात्म्याचें ज्ञान आवण बल सवावतविक्त सवकंष असलें  तिी तें ववभक्त नाहीं. 
तें एकवटलें  आहे. आवण हेंच िहस्य हें जोडनाम सांगत आहे. समाजातं वह जोंवि ज्ञानाधीन बल िाहतें 
आवण बलयुक्त ज्ञान िाहतें तोंविच जय असतो. जेव्हा ंिाजसत्ता धममज्ञानाची अवज्ञा किते तेव्हा ंती आसुिी 
होऊन स्वक्षयासच कािण होते. जेव्हा ंज्ञान समाज-वनयन्त्रणतन्त्रस्वरूप िाजसते्तची उपेक्षा कितें तेव्हा ंतें 
अिण्यरुदन ठितें. व्यासानंा म्हणावें लागतें : “ऊध्वमबाहुि  वविौम्येष, नच कवित शृणोवत माम् । धमाद् अथमि 
कामि स धममः हक न सेव्यते ॥” ज्ञानावि िडायची व सते्तवि उन्मत्त होऊन स्वक्षय करून घ्यायची पाळी 
येऊं नये म्हणून दोहोंचा समुच्चय पावहजे, समन्वय पावहजे, असें हें जोडनाम सुचवीत आहे. खिें म्हणजे ज्ञान 
बल पोषण आवण पविचया या चािी तत्त्वाचंें सत्कािपूवमक सम्यक् सेवनच कल्याणप्रद आहे. एकाची वह 
उपेक्षा असुखावहच होय. संतुलन पावहजे तेंच तािक. प्रस्तुत मुख्य ववचाि हा कीं समाजवनयंत्रणाचें 
आभ्यतंि व बाह य तंत्र, ज्ञान व शासन यापंैकीं एकाची वह उपेक्षा होता ंकामा नये. आवण तीं पिस्पिपूिक 
असावीं हकवा असलीं पावहजेत. ज्ञान सत्तावधकािी पावहजे, सत्ता ज्ञानाधीन पावहजे, तिच ‘जय जगत’ 
होणाि. 

 
८००. सुििथ-णबतदु 

 
सुवणम-वबन्दु हें आठशेंवें नाम गणलें  आहे. पिंतु इथून नवीन श्लोक सुरू होत आहे. नवीन 

श्लोकापासून नवीन शतक गणता ं आल्यास चागंलें . प्रत्येक शतक नवीन श्लोकानें सुरू होऊन 
श्लोकसमाप्तीबिोबिच तें सपेंल अशी िचना वा गणना किता ंआल्यास ती सुरूप होईल. पण ही दशशतक-
िचना नसून एक सहस्रिचना असल्यामुळें  शतकाचें असे सगम इथें पडत नाहींत. त्यामुळें  शतक मधूनच सुरू 
होऊन मध्येंच समाप्त होतें. सुवणम-वबन्दु आवण अक्षोभ्य हीं दोन नामें क्रमानें आलीं आहेत. हा क्रम सावभप्राय 
वदसतो. वबन्दुपदाच्या वविोधानें नव्हे ति पाथमक्यानें वसन्धुवाची अक्षोभ्य पद आलें  आहे. वबन्दु तिल आहे ति 
वसन्धु अचलप्रवति आहे. पण इथें ति हा वबन्दु सुवणम म्हटला आहे. आवण सुवणम ति आहे एक घवनि द्रव्य. 
पिमात्मा हा सुवणमवबन्दु म्हटला आहे. त्यातं सुवणानें त्याचें आकषमकत्व आवण वबन्दूनें त्याचें सूक्ष्मत्व द्योवतत 
केलें  आहे. योगी एकाग्रतेसाठीं वबन्दुध्यान कितात, नादानुसधंात कितात. नयनमनोपूवमक किावयाच्या 
ध्यानाचें आलंबन तो वबन्दु होय. हा वबन्दु पिमात्मस्वरूपच होय. तो स्थूलातूंन सूक्ष्मातं, सुक्ष्मातूंन 
अव्यक्तातं, अव्यक्तातूंन वनि  गुणातं योग्याला वाहून त्या पिमात्मसंज्ञक अमृत-वसन्धंूत नेऊन सोडतो. 
वबन्दूचें हें वबन्दुत्व होय, तिलत्व होय, प्रवावहत्व होय. या वबन्दूच्या साहाय्यानें योगी हसन्धु गाठंतो त्यामुळें 
तो वबन्दु त्याला सोन्यासािखा हकमती वाटल्यास नवल काय? त्याला त्यानें सुवणम वबन्दु म्हणणें युक्तच 
आहे. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

शतक नििें 
 

८०१. अक्षोभ्य 
 
न क्षोम्यः अक्षोभ्यः । जो मुळीं क्षोभच पावत नाहीं. तो म्हणावयाचा अक्षोभ्य. सामान्यतः शान्तीला 

अक्षोभ्य हें ववशषेण जोडलें  जातें. वकत्येक लोक उथळ असतात. थोड्याशा कािणानें ते क्षुब्ध होतात आवण 
पित लवकिच शान्त वह होऊन जातात. दुसिे काहंीं गभंीि असतात. ते सहसा क्षुब्ध होत नाहींत. याहून वह 
एक वतसिी कोटी आहे. त्या पिाकोटीचे लोक मुळीं कधीं क्षोभच पावत नाहींत. पवहले क्षुद्र जलाशयासािखे, 
दुसिे समुद्रासािखे ति वतसिे आकाशा सािखे म्हणावयाचे. पिमात्मा हा वतसऱ्या कोटीचा. सृष्टीच्या 
सगमप्रलयाचंा यत हकवचत वह पविणाम होऊं शकत नाहीं त्यावि. “जगें येवोत जावोत तो अभगं जसा तसा” 
असतो. याच लक्षणाला अनुसरूच “अक्षिं ब्रह्म पिमम्” “वनि  दोषं वह समं ब्रह्म” इत्यावद वचनें आलीं आहेत. 
जो मुळीं क्षोभच पावत नाहीं त्याला शान्त म्हणणें म्हणजे त्यावि आधीं अशान्तीचा आिोप किण्यासािखेंच 
होय. म्हणून पिमात्म्याला शान्त म्हणण्याऐवजीं अक्षोभ्य म्हटलें  आहे. तो अक्षुब्ध वह म्हटला नाहीं. कािण 
समुद्र हा अक्षुब्ध वदसला तिी तो प्रलय काळीं प्रक्षुब्ध होतो. एिव्हीं वह तो क्षुब्धच असतो, पण त्याच्या 
सखोलतेमुळें  व ववशालतेमुळें तसें वदसत नाहीं इतकें च. म्हणजे तो क्षोभ्य आहे. पण पिमात्मा हा मुळीं क्षोभ 
पावणेंच शक्य नाहीं. म्हणून तो अक्षोभ्य म्हणावयाचा. तो अववकाि शान्त म्हणजेच वनि  दोष सम असतो. 
त्याच्या साम्यातं, त्याच्या सहज स्स्थतींत केव्हा ंवह चलवबचल व्हावयाची नाहीं; त्याच्या आंत वह नाहीं आवण 
बाहेि वह नाहीं. कािण त्याला मुळीं आतं बाहेिच नाहीं. तो ‘पाठ ना पोट अवघा वनघोट’ आहे. 

 
८०२. सिथिागीश्वरेश्वरः 

 
सवेषा ं वागीश्विाणा ं ईश्विः सवमवागीश्विेश्विः । जो समस्त वाक् पतींचा पवत तो म्हणावयाचा 

सवमवागीश्विेश्वि. वाणी चाि मावनल्या आहेत. पिा पश्यन्ती मध्यमा आवण वैखिी. आपले सवम व्यवहाि 
वैखिीनें चाललेले असतात. अथात वैखिी म्हणजे व्यक्त वाणी. या व्यक्त वाणीचे भेद असंख्यच आहेत. 
त्यापंैकीं एक म्हणजे आपली मातृभाषा. वतच्या व्याकिणावि व शब्दसंपत्तीवि आवण तद् द्वािा सावहत्यावि 
य याचें प्रभतु्व असेल त्याला वाक् प्रभ ुम्हणता ंयेईल. असे वाक् प्रभ ुहे गौिवानेंच वाक् प्रभ ुम्हणावयाचे. कािण 
वैखिी च्या अंशाशंाचेच ते प्रभ ुअसतात. पनुः वैखिी ही वाणीचा एक पाद होय. वतचे तीन पाद ति वनगूढच 
िाहतात. म्हणनू अन्वथमकतेनें वागीश्वि कोणी वविळाच म्हणावा लागेल. तो कोण? ववचाि उच्चाि आवण 
आचाि हे आत्मप्रकाशनाचे उत्तिोत्ति स्थूल प्रकाि आहेत. या वतहींवि वह य याचें पूणम प्रभतु्व आहे तोच 
वागीश्वि म्हणावयाचा. या वतन्ही ववधातं आत्मवनिारूप वा सत्यवनिारूप एकता य यानें संपावदली तो 
वागीश्वि. तो सत्याचा ववचाि कितो, सत्याचा उच्चाि कितो, सत्याचाच आचाि कितो. मनानें असत्याचें 
हचतन, वाणीनें असत्याचें उच्चािण आवण देहानें असत्याचें आचिण त्याच्याकडून होत नाहीं. असे जे 
वागीश्वि त्या सवांचा ईश्वि तो अव्यक्त अक्षि पिमात्मा होय. कािण त्याच्याच आधािानें मन वचन्तन किीत 
असते, वाणी उच्चािण किीत असते आवण देह आचािण किीत असतो. “केनेवषतं पतवत पे्रवषतं मनः, केन 
प्राणः प्रथमः प्रैवत युक्तः । केनेवषता ंवाचवममा ंवदस्न्त, चक्षुः श्रोतं्र कउ देवो युनस्क्त ॥” पिा पश्यन्ती मध्यमा 
आवण वैखिी अथवा मन प्राण वाणी आवण इस्न्द्रयें याचंा पे्रिक व वनयन्ता तो पिमात्मा आहे. म्हणनू तो 
सवमवागीश्विेश्वि म्हटला आहे. पिा व पश्यन्ती अथवा मन व प्राण हे अन्ति  गत आहेत. मध्यमा व वैखिी 
अथवा वाणी आवण इस्न्द्रयें बवहि  गत आहेत. 
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८०३. महाह द 
 
महाशं  च असौ  जो मोठा असून ह्नद आहे तो  म्हणावयाचा.  

म्हणजे डोह. मिाठी डोह शब्द वह संस्कृत  वरूनच वणमव्यत्यासानें आलेला आहे. 
 

 पदापासून सुरू होणाऱ्या श्लोकाधांत महाचें सूत्र आहे. त्यातं वह दोन दोन पदाचंी जोडी 
आहे.  पद अथागं खोली दाखववतें ति महागतम पद अनुलंघ्य अंति दाखववतें. एक जलीय आहे, 
ति दुसिें स्थलीय आहे. दुसऱ्या जोडींत महाभतू पद भशृूगंाचा संकेत कितें ति महावनवध पद भगूभाचा. एक 
प्रकट ति दुसिें गूढ. 

 
पिमात्म्याला  म्हणण्यातं काय आशय? सिीसृप पशु पक्षी इत्यावद सवम जीव वणव्याच्या 

वा सूयाच्या तापापासून आपला बचाव किण्यासाठीं जलाचा आश्रय कितात. जलातंील जीव उथळ 
जलाशयें सोडून खोल जलाशयातं आश्रय घेतात. वहमालयाच्या जंगलातंील वणव्यांत सापंडलेला गजेन्द्र 
आपल्या कळपाला घेऊन गंगेच्या पात्रातं जाऊन उभा िाहतो. खोल जलातं जाऊन डंुबतो. डबक्यातंला 
जीव तलावातं जातो, तीिाविील डोहातं वशितो, अशा प्रकािें जल आवण त्याची वह खोली जीवाचें शिण 
आहे, सुखधाम आहे. पिमात्मा हा तसा आध्यास्त्मक आवधदैववक व आवधभौवतक या वत्रववध तापापंासून 
जीवाला वाचंववणािा व वनरुपावधक आन्तविक पिम शीतलता देणािा आहे. म्हणनू त्याला  म्हटलें  
आहे.  पिम आह लाद देणािा म्हणून तो  म्हणावयाचा. मवहम्नातं म्हटलें  आहे 
“यदालोक्याह लादं  इव वनमय यामतृमये, दधत्यन्तस्तत्त्व ंवकमवप यवमनस् तत वकल भवान् । 

 
८०४. महागतथ 

 
महाशं  च असौ गतमश  च महागतमः । जो महान् म्हणजे खोलच खोल आवण गतम म्हणजे खड्डा आहे तो 

म्हणावयाचा महागतम. पिमात्म्याला मागील नामातं खोलच खोल डोह म्हटलें  ति इथें खोलच खोल खड् डा 
म्हटलें  आहे. एका बाजूनें तो अथागं जीवन आहे ति दुसऱ्या बाजूनें तो सवम जीवनाचा अन्त आहे. खोल 
खड्ड्यातं पडलेला प्राणी जसा वतथेंच गडप होऊन जातो त्याप्रमाणेंच या पिमात्म्याच्या ठायीं हीं ववश्वें 
गडप होऊन जातात. त्याचंा कुठें मागमूस वह लागत नाहीं. दिींत पडलेल्या विीचा शोध कसा लागायचा? 
कुठें ती तळहीन खोली आवण कुठें हें अहकवचत ववश्व! तो पिमात्मा ‘शान्तं वशव ंअदै्वतम्’ म्हणून वर्णणला 
आहे. त्याच्या ठाईं त्याच्या त्या वनःस्पंद अगाधतेंत सृष्टीची सािी धडपड, खटपट यातायात शान्त होते, 
सगळें अवशव, सगळें पाप भस्म होऊन जातें, मंगल होऊन जातें. श्मशानातं सािें सडकें  कुजकें  दुि  गन्ध 
जळून वनि  मळ होतें, उय वल होतें सुंदि होतें. वतथें दै्वत उित नाहीं, वतथें दुजा नाहीं दुजाची छाया उित 
नाहीं, त्याचें नावं नाहीं. सगळें एकाकाि. तें जें शान्त वशव तत्त्व तेंच इथें महागतम म्हणून सबंोवधलें  आहे. 
त्यातं ववश्व आवण त्याची सािी हालचाल त्याचें सािें अमंगल आवण अशुभ, त्याचें सािें दै्वत, भय वन भाडंण 
समाप्त होतें. उितें तें एक अवचन्त्य वन अगाध खोलच खोल तत्त्व. तोच महागतम होय. गतम शब्द िथपयाय 
म्हणून वह नैरुस्क्तकानंीं वदला आहे. तदनुसाि महागतम म्हणजे महािथ. पण संदभावरून इथें िथ हा अथम 
अवभपे्रत वदसत नाहीं. कदावचत गतम शब्द मूलतः कतम असा असावा. 
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८०५. महाभूत 
 
महाशं  च असौ भतूश  च महाभतूः । जो महान् असून भतू म्हणजे सत्व होय तो महाभतू म्हणावयाचा. 

पंचमहाभतूें वगेळीं. तीं सगळीं कल्पान्तीं अव्यक्तातं लीन होतात. म्हणनू अव्यक्त हें त्या महाभतूाहूंन वह 
महान् होय. पण तें वह अक्षिातं लीन होतें. आवण अक्षि असतें ‘स्व ेमवहस्म्न प्रवतवित.’ तें कोणातंच लीन होत 
नाहीं. म्हणनू तेंच एक महाभतू होय. तें वचन्मय असल्यामुळें  त्याला पुरुष संज्ञा आहे. इति महाभतूें जड 
होत. म्हणून तीं नपुंसक हलगानें वनि  देवशलीं जातात. महाभतूः आवण महाभतूावन यामंधील हें अन्ति 
लक्षणीय आहे. हाच आशय गीतेंत असा आला आहे : 

 
अव्यक्ताद् व्यक्तयः सिाः प्रभितत्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयतते तिैिाव्यक्तसुंज्ञके ॥ 
भूतग्रामः स एिायुं भूत्िा भूत्िा प्रलीयते । 
रात्र्यागमे ऽिशः पार्थ प्रभित्यहरागमे ॥ 
परस् तस्मात् तु भािो ऽतयो 
ऽव्यक्तो ऽव्यक्तात् सनातनः । 
यः स सिेषु भूतेषु नश्यत्सु न णिनश्यणत ॥ 
अव्यक्तो ऽक्षर इत्युक्तस् तुं आहुः परमाुं गणतम्  । 
युं प्राप्य न णनितथतते तद् धाम परमुं मम ॥ 
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस् त्िनतयया । 
यस्याततः स्र्ाणन भूताणन येन सिं इदुं ततम्  ॥ 
 
इथें आलेले भाव आवण पुरुष शब्द लक्षातं घ्या. ते पुंहल्लग असून नपुंसक भतू आवण अव्यक्त या 

शब्दाचं्या पाथमक्यानें आलेले आहेत. हलगाबिोबिच वचनाचें वह अंति लक्षणीय आहे. तीं अनेक आहेत. हा 
एकच आहे. अव्यक्त प्रकृवत आवण अव्यक्त पुरुष याच्यामंधील अंति प्रकृतीचे भाव सवम क्षि आहेत ति 
पिमात्मा हाच एक अक्षि आहे असें म्हणून दाखववलें  आहे. अव्यक्त संज्ञा प्रकृवत व पुरुष या दोहोंनावह 
असली तिी अक्षि ही सजं्ञा केवल एका पिमात्म्यालाच आहे. आवण तोच महाभतू. कािण तोच 
अव्यक्तासगट सवम व्यक्तानंा वगळून उितो. 

 
८०६ महाणनणध 

 
वनधीयते अस्स्मन् इवत वनवधः । महाशं  च असौ वनवधशच् महावनवधः । वनवध म्हणजे साठंा. य यातं सवम 

साठंलें  आहे तो साठंा होय, वनवध होय. जो महान् म्हणजे सवांत मोठा वनवध तो म्हणावयाचा महावनवध. 
पिमात्मा हा असा महावनवध आहे. कािण तो अक्षि आहे, अव्यक्त आहे. अक्षि असल्यामुळें  तो अखूट आहे. 
त्याच्या खाणींतून वकतीवह काढा त्याचें अक्षय भाडंाि वितें होण्याचें नावं नाहीं. वजतक्या वजतक्या म्हणनू 
व्यस्क्त म्हणजे प्रकटनें होतात तीं सवम त्या अक्षि आवण अव्यक्त भावातूंन, त्या महावनधींतूनच येतात. आवण 
तीं सगळीं वनवहत होतात, शवेटीं गडप होतात तीं वह त्यातंच. समुद्रातूंन वाफ उठते, मेघ बनतात, ते 
वषमतात, नद्या नाले वाहतात आवण हे सवम प्रवाह शवेटीं येऊन वमळतात समुद्रातं. त्या प्रमाणें जें काहंीं या 
सृष्टींत वदसतें तें सगळें नामरूपात्मक मलूतः त्या अव्यक्त अक्षि संज्ञक महावनधींतूनच येतें आवण शवेटीं 
आपलें  नाम व रूप हािवनू त्यातंच ववलीन होतें. असा तो पिमात्मा नामरूपाचा महावनवध आहे. सवम नामें व 
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सवम रूपें त्यातूंनच वनघून त्यातंच वनमालीं आहेत. आिंभीं आवण अंतीं असतो तो एक अनाम वन अरूप 
महावनवध-संज्ञक पिमात्मा. मध्यंतिीं जें भासमान होतें तें सगळें हें नामरूपात्मक ववश्व नाहींसेंच आहे. 
म्हणजे आहे एकच. दुसिें मुळीं नाहींच. “एकं सत नेह नानास्स्त हकचन” हा सवम वदेान्त-वसद्धातंच 
सहस्रनाम प्रवतपादीत आहे, जो गीतेनें पढुील शब्दातं ग्रवथत केला आहे. 

 
नासतो णिद्यते भािी नाभािो णिद्यते सतः । 
उभयोरणप दृष्टोऽततस् त्िनयोस् तत्त्ि-दर्तशणभः ॥ 
 
“महाह्नदो महागतो महाभतूो महावनवधः” या श्लोकाधांत पिमात्म्याचें हें 

वदक् कालाद्यनवस्च्छित्वरूप महत्त्वच पिोपिीनें गाईलें  आहे. पिमात्मतत्त्व अगाध आहे, अनन्त आहे, असीम 
आहे, अक्षय आहे. असा त्याचा आशय. वस्तूला खोली लाबंी रंुदी या वत्रपविमाणानंीं मापलें  जातें वशवाय 
द्रव्यवह असतें वस्तूचें. हें चतुि  ववध लक्षण लक्षून तें पिमात्मतत्त्व सवमववलक्षण आहे असें हीं चाि महापदें 
सुचवीत आहेत. पिमात्मा हा सवमथा अप्रमेय आहे. 

 
८०७. कुमुदः 

 
कंु पृवथवीं उदवत क्लेदयवत आद्रमयवत इवत कुमुदः । जो भमूीला वभजवतो तो कुमुद म्हणावयाचा. 

पिमात्मा संवत्सिरूपानें या भतूधात्री धिेला वृष्टीने वभजववतो, आपलें  तेज वतच्या ठाईं बीजरूपानें पेितो 
आवण शवेटीं वपकाची कापणी कितो. अशा प्रकािें तो आपल्या ववश्वकुटंुबाचें भिण पोषण किीत आहे. ही 
एक सपूंणम प्रवक्रया आहे. हें एक जीवन-चक्र आहे. आवण “कुमुदः कंुदिः कंुदः” या पदवयीनें तेंच व्यक्त 
केलें  आहे. “तपाम्यहं, अहं वषं वनगृह णाम्युत सजृावम च” या गीतावचनातं तेंच संवत्सिचक्र वा जीवनचक्र 
वनि  वदष्ट झालें  आहे. वतथें तें उन्हाळा (तपावम) (वषम वनगृह णावम) (वहवाळा) आवण पावसाळा (वषं 
उत सृजावम) अशा उलट क्रमानें आलें  आहे. इथें कुमुदः कंुदिः कंुदः मधें तें पावसाळा वहवाळा आवण 
उन्हाळा वा पेिणी हनदणी कापणी अशा सिळ क्रमानें आलें  आहे. पावसाळयातं जलवृवष्ट होते, ति 
वहवाळयातं दंववृवष्ट होते, पण भवूम वभजल्या वशवाय पेिणी नाहीं. त्यानंति वपकाच्या वाढीसाठीं 
वृवष्टवनग्रहाची गिज असते. तोच वहवाळा. त्यानंति पीक वपकण्यासाठीं उष्णाची गिज असते. तोच 
उन्हाळा. कुमुदः कंुदिः कंुदः या तीन पदातं कंु हें वद्वतीयान्त पद घेतलें  आहे. शकंिाचायम कु-मुदः असा 
ववभाग कितात. त्यानंा मुद् वणजन्त म्हणजे प्रिणाथमकवह घ्यावा लागला आहे. त्याला वह हिकत नाहींच. कंु 
धिहण भािावतािणं कुवमन् मोदयवत इवत कुमुदः । असें त्यानंीं व्युत्पावदलें  व प्रवतपावदलें  आहे. भािावतािण 
क्ववचत क्ववचत होतें. पिंतु मेघवृवष्ट वनत्य वनयवमत होते. वतनें तो पिमात्मा या धिणीला मुवदत कितो म्हणनू 
तो कुमुद असें म्हणणें सयुस्क्तक आहे. कंु उदवत वा कंु मोदयवत घ्या अथांत अतंि नाहीं. मेघालोकनानें सवम 
जीव सुखावतात. वृष्टीनें तृप्त होतात. म्हणून पजमन्य रूपानें पिमात्मा हा कुमुद म्हटला आहे. 

 
८०८. कुुं दरः १ 

 
कुन्दि नामाची व्युत्पवत्त अनेक प्रकािें किता ं येते (१) कुन्दं िावत, (२) कुन्दं लावत, (३) कंु 

दाियवत अशा तीन व्युत्पवत्त शकंिाचायांनीं वदलेल्या आहेत. कुन्दपुष्पतुल्यावन शुद्धावन धमानुबन्धीवन 
फलावन िावत ददावत इवत कुन्दिः । कुन्दपुष्पतुल्यावन शुद्धावन फलावन लावत आदते्त इवत वा कुन्दिः, 
िलयोि  एकत्वस्मिणात । कंु धिा ंदाियामास वहिण्याक्ष-वजघासंया । वािाहं रूपमास्थाय” इवत वा कुन्दिः । 



 

अनुक्रमणिका 

वशवाय ि हा युक्ताथमक प्रत्यय घेऊन धीि वीि प्रमाणें कंुद-बहुल वा कुन्दयुक्त या अथानें कुन्दि वा कुन्दल 
शब्द लावता ं येईल. पिंतु प्रकिणानुसाि अथम घ्यावयाचा असतो. सैन्धव म्हणजे मीठ व घोडा असे दोन्ही 
अथम होत असले तिी भोजनप्रकिणीं मीठ अथम घेणेंच योग्य, युद्धप्रकिणीं घोडा अथम घेणेंच प्रशस्त. त्या 
प्रमाणें इथें ‘कुमुदः कुन्दिः कुन्दः’ या कु म्हणजे भ ू प्रकिणातं जो अथम प्रकृत असेल तोच घेणें प्रशस्त. 
तदनुसाि “कंु भहूम लागंलावदना बीज-वपनाथं दाियवत इवत कुन्दिः” ही व्युत्पवत्त ग्राह य व्हावी. 
पिमात्म्याचा विाहावताि हा नैवमवत्तक आहे, पण त्याचा कृषकावताि वनत्य आहे. वनत्य धमम नैवमवत्तक धमानें 
तात्पुिता बावधत होऊन मागें पडत असला तिी खिें व स्थायी महत्त्व वनत्य धमालाच आहे. त्याची उपेक्षा 
अयोग्य. नैवमवत्तका चा आदि योग्यच आहे. त्याला असाधािण महत्त्व वमळणें वह स्वाभाववक आहे. पण 
म्हणून वनत्याचा ववसि पडणें वा त्याचें महत्त्व कमी लेखणें क्षम्य नाहीं. म्हणनू जगज-जीवनदायी 
अिधान्याच्या वनर्णमतीसाठीं भवूम-ववश्लेखन किणािा तो पिमात्मा कंुदि म्हटला आहे. विाहानें िदाग्रानें 
धिा उचलली आहे. ती दीणम केली असें म्हणता ंयेत नाहीं म्हणून विाहापेक्षा ंहलधि कृषक च खिा कंुदि 
होय. 

 
८०८. कुतदर २ 

 
ववष्णुसहस्रातं प्रकिण वा सूत्र कस्ल्पणें सयुस्क्तक असलें  तिी प्रत्येक नाम हें स्वतंत्र आहे. तसें 

त्याचें हचतन किायचें म्हटलें  म्हणजे मागें पुढें काय आहे, हें पहाण्याचें कािण नाहीं. तसा ववचाि केल्यास 
कुन्दि नाम वदेवदेान्त-िहस्य प्रकट किणािें आहे असें वदसून येतें. “आवदत्याना ं अहं ववष्णुः” म्हणजे 
अवदवतपुत्रातं, प्राचीपुत्रातं, देवातं, य योवति  गणातं मी ववष्णु आहें. अथात ववष्णु हें आवदत्याचंें, सूयाचेंच एक 
नाम झालें . आवण त्या ववष्णचूीं जीं नामें तीं वह त्याचींच म्हणजे सूयाचींच झालीं. कंुदि हें वह त्यापैकींच. 
अथात तें वह सूयमवाचकच. कंु कुहकं, कुस्त्सतं अन्धकािं, आववद्यान्धकािं दाियवत इवत कुन्दिः असें तें मी 
लावतों. हें िहस्य सूयोपस्थान किीत असता,ं गायत्री-जप किीत असता,ं मला लाभलें  आहे. तसा मला 
साक्षात्काि झाला आहे. “तत सववतुि  विेण्यं भगमः” म्हणजे तें अंधकािाला ववदीणम करून प्रकट होणािें, 
अज्ञानाला हजकून प्रकाशमान होणािें, ववजयी तेज ‘धीमवह’ म्हणजे आपण ध्याऊं या. या वदेिहस्याचाच 
अनुवाद गीतेनें वह “आवदत्यवणं तमसः पिस्तात” असा केला आहे. भागवतानें तो “धाम्ना स्वने सदा 
वनिस्तकुहकं सत्य ं पिं धीमवह” असा व शकंिाचायांनीं “तं संसाि-ध्वान्त-ववनाश ं हविमीडे.” असा केला 
आहे. वैवदक ऋवष आध्यास्त्मक सत्याचें आकलन करून उपासनेसाठीं तें अतीस्न्द्रय तत्त्व सूक्ष्म आवण स्थूल 
रूपानें वनरूपीत. आत्मववषयक तें अवचन्त्य सत्य जपासाठीं त्यानंीं गायत्री मंत्रातं ग्रवथत केलें  आवण त्याची 
उपासना सूयोपस्थानानें किावी असा धमम लावनू वदला. आम्ही देहप्राणमनोरूप तीन कममपथानंीं व्यवहाि 
किीत असतों. त्या वतहींसाठीं तीन गोष्टी त्यानंीं लावनू वदल्या आहेत. देहानें उपस्थान, प्राणानें जपयुक्त 
प्राणायाम आवण मनानें ध्यान. त्याचंी ही वत्रववध धममकल्पना पविपूणम आहे. या वैवदक धमांत संपूणम जीवनाचा 
तामस अनुपयोग व िाजस दुरुपयोग टाळून साथमक सदुपयोग वशकववला आहे. 

 
८०८. कुुं दर ३ 

 
‘उद् भवः सुन्दिः सुन्दः’ प्रमाणें ‘कुमुदः कुन्दिः कुन्दः’ हें वचन आलें  आहे. या वचनातं सुन्द सुन्दि, 

कुन्द कुन्दि अशा जोड्या आल्या आहेत. त्यावरून ‘मधु मधुि’ या शब्दापं्रमाणें हे समानाथमक शब्द होत, असें 
वदसतें. मधु हें मलूतः नाम आहे, मधुि हें त्या मधूनें युक्त या अथीं ववशषेण आहे. अथात मधूनें युक्त 
म्हणण्यापेक्षा ं साक्षात मधु म्हणणें हें अवधक गौिवाचें होय. तदनुसाि आधीं कंुदि म्हणून मागाहून कुन्द 



 

अनुक्रमणिका 

म्हटलें  आहे. तसेंच सुन्दि आवण सुन्द. पण ह या दोन जोड्या सुन्दि कुन्दि, सुन्द कुन्द पिस्पि ववरुद्ध 
वदसतात. सुन्दि सुन्द वा कुन्दि कुन्द या क्रवमक नामातं जसा उत्कषमक्रम वदसून येतो, तितम भाव वदसून 
येतो तसा सुन्द सुन्दि, कुन्द कुन्दि या जोड् यातं वह तो आहे. या जोड् यातं तो आपाततः वविोध वदसतो तो 
सुरूप कुरूप अशा स्वरूपाचा नाहीं, ति बाह य सौन्दयम ववरुद्ध अन्तःसौन्दयम अशा स्वरूपाचा आहे. बाह य 
सौन्दयांत रूपसौन्दयानें नटलेलें  तें सुन्दि म्हटलें  ति अन्तःसौन्दयानें गुणसौन्दयानें कोंदलें  आहे तें कुन्दि 
म्हणावयाचें. पण पळसाचें वा कण्हेिीचें फूल सुवणम असतें, िंगीत असतें पण सुगन्ध नसतें. उलट कुन्दाचें 
वा मोगऱ्याचें फूल सुवणम नसतें, िंगीत नसतें पण सुगन्ध असतें. दोन्ही सुन्दि आहेत एक रूपसुन्दि आहे, 
ति दुसिें गुणसुन्दि आहे. एक नेत्रवधेक आहे ति दुसिें वचत्तवधेक आहे. या दोहोंत अवधक सुन्दि कोणतें? 
जें हृदयाला संतोष देतें तें. तेंच कुन्दि. कुन्द पुष्प बाह यतः वनि  मल, अन्तितः समुज्जवल अशा आदशाचें 
प्रवतमान आहे. म्हणनू ज्ञानदेवता सिस्वतीचें रूप ‘या कुन्देन्दुतुषािहाि-धवला’ असें वर्णणलें  आहे. अथात 
कुन्दवत अन्ति  बाह य वनि  मोलोय वल जें आत्मज्ञान त्यानें युक्त तो कुन्दि अथवा ‘कुन्दं िावत ददावत’ तें 
आत्मज्ञान जो देतो तो कुन्दि. अथवा ‘कुन्दं लावत आदते्त’ तें आत्मज्ञान जो ग्रहण कितो तो कुन्दि. 
अन्तःसौन्दयमच खिें सौन्दयम होय. म्हणून समथम म्हणतात “वस्रें शृगंािें शिीि । चातुयें शृगंािें अन्ति । 
दोहोंमध्यें कोण थोि । बिें पहा ॥” 

 
८०९. कुतद 

 
कुन्दः कुन्दोपमसुन्दिः । कुन्दोपमसुन्दिाङ गत्वात स्वच्छस्फवटकवत वनि  मलः कुन्दः । कंु पृवथवीं 

कश्यपाय अदात इवत वा कुन्दः । शकंिाचायांनीं अशा प्रकािें वत्रधा व्युत्पावदला आहे हा शब्द. आवण तें 
यथास्स्थतच आहे. कंु पृवथवीं द्यवत खण्डयते इवत कंुदः । यावि त्यानंीं मार्णमक वटप्पणी वदली आहे. “कंु 
शब्देन पृर्थवीश्विा लक्ष्यन्ते” पिमात्मा पृर्थवीला म्हणजे वतला भािभतू झालेल्या िाजानंा खच्ची कितो, म्हणून 
तो कंुद म्हणावयाचा. अशा लक्षणा घेऊन पिमात्मा हा कुमुद पदाच्या हचतनातं म्हटल्याप्रमाणें पृर्थवीची 
म्हणजे पृर्थवीविील वपकाचंी कापणी कितो म्हणून तो कंुद. तो वषमण करून भमूीला वभजवतो, कषमण करून 
वतला पेितो आवण वृवष्ट व ओल याचंें आकषमण करून म्हणजे सुकवनू तापवनू वतला तोडतो. सूयमरूपानें 
पिमात्माच हें असें सुवष्टरूप यज्ञचक्र चालवीत आहे. त्याच्याच पे्रिणेंनें हें सवम होत असतें. शतेकिी तें 
नागंितो वखितो, पेितो लावतो, आवण शवेटीं सवगंतो कापतो. हें सवम पिवश होऊन म्हणजे पिमात्म्याच्या 
पे्रिणेला वश होऊनच होय. पिंतु पिमात्म्याची ही पे्रिणा अत्यन्त व्यापक म्हणजेच अव्यक्त असल्यामुळें 
ढोबळ बुद्धीच्या जीवाच्या लक्षातं येत नाहीं. तो समजतो कीं हें सवम आपण च आपल्याच इच्छेनें कितो आहों. 
वस्तुतः तो वनवमत्तमात्र आहे. चागंलें  हकवा वाईट सवम पिेच्छेनें होत असतें. “मयैवैते वनहताः पूवममेव 
वनवमत्तमातं्र भव सव्यसावचन्” या वचनातं भगवतंानें हें िहस्य सागंनू टाकलें  आहे. तें लक्षातं घेऊन ज्ञानी 
कोणत्यावह कमाचें कतृमत्व आपल्या अंगाला वचकटंू देत नाहींत. हेंच ज्ञान कुन्दोपम अंति  बाह य सुंदि आहे, 
वनि  लेप आहे. आवण पिमात्मा हा केवलज्ञानस्वरूप असल्यामुळें  तो कुन्द म्हटला आहे. 

 
कुन्द म्हणजे भदूानी हा अथम वह स्पष्टच आहे. पिमात्म्यानें पिशुिामावतािातं सवम पृथ वीचें दान केलें  

होतें. म्हणनू तो कंुद म्हणजे भदूानी होय. हविवशंातं म्हटलें  आहे : 
 
सिथपापणिशुद्ध्यरं् िाणजमेधेन िेंष्टिान् 
तन्स्मन् यजे्ञ महादाने दणक्षिाुं भृगुनतदनः 
मारीिंाय ददौ प्रीतः काश्यपाय िसुुंधराम्  ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

भदूानयज्ञ आज त्याचाच नवा अवताि आहे. भदूान हें महादान होय. इति दानें अल्पच. 
 

८१०. पजथतय 
 
पजमन्यवत आध्यास्त्मकावद तामत्रयं शमयवत, सवान् कामान् अवभवषमवत इवत वा पजमन्यः । पावसामुळें 

ताप शमतो आवण सवम वपकें  वपकतात. वजकडे वतकडे सवम आबादीआबाद होते. त्या प्रमाणें पिमात्म्याच्या 
प्रसादानें सवम ताप आध्यास्त्मक आवधदैववक आवण आवधभौवतक शातं होतात, सवम खळमळ बाह्य तसा 
आभ्यन्ति धुतला जातो आवण सवम दैवी गुणाचंी अवभवृवद्ध होते, जीव वनजधन-संपि होऊन स्व े मवहस्म्न 
प्रवतवित होतो. म्हणून पिमात्म्याला पजमन्य म्हणावयाचें. अशा लाक्षवणक अथानें पिमात्मा पजमन्य आहे हें ति 
ठीकच आहे, पण आवधभौवतक अथानें, सिळ शब्दाथानें वह तो पजमन्य आहे. पाऊस जि आला नाहीं ति नद 
नदी तडाग वापी कूप भिणाि नाहींत. प्यायला पाणी आवण खायला अि वमळायची पंचाईत होईल. असें 
य याचें वनिवतशय महत्त्व आहे तो पजमन्य, तो पाऊस पिमात्माच होय. अव्यक्त पिमात्म्याचें हें व्यक्त गमक 
आहे. त्याची ती खूण आहे. गीतेनें म्हटलें  आहे. 

 
अन्नाद् भिन्तत भूताणन, पजथतयाद् अन्न-सुंभिः 
यज्ञाद् भिणत पजथतयो, यज्ञः कमथ-समुद् भिः । 
कमथ ब्रह्मोद् भिुं णिणद्ध, ब्रह्माक्षर-समुद् भिम्  । 
 
अक्षिब्रह्मापासून भतूापयंतच्या या मावलकें त आम्हालंा गोचि केवळ पजमन्य, अि आवण भतूेंच 

आहेत. अक्षि, प्रकृवत आवण कमम हीं अगोचि च आहेत, गूढच आहेत. अक्षि ब्रह्मापासून वत्रगुणास्त्मका प्रकृवत 
वा तै्रगुण्य-ववषय वदे कसे झाले आवण त्याचंें स्वरूप व तात्पयम काय आवण त्यापंासून कमम कोणतें आवण कसें 
झालें  आहे कीं य यापासून पजमन्याची सृवष्ट होते हा सगळा ववषय, हें वत्रक वनगूढच आहे. पिंतु तेथून पुढील 
वत्रक मात्र प्रकट आहे. आवण त्यातं पवहला आहे पजमन्य. म्हणून पजमन्य हा पिमात्म्याचा पवहला आववि  भाव 
होय, अवताि होय. “अप एव ससजादौ” इत्यावद वदेोपवनषद्-वचनें विील ववधानाला उपोद् बलक आहेत, 
असें म्हणता ंयेईल. ही अवभधा झाली. लक्षणेनें ति तो पिमात्मा सवम तापोपशमन व सवमकामावभवषमण किीत 
असल्यामुळें  उघड च पजमन्य होय. 

 
८११. पािन 

 
“पजमन्यः पावनोऽवनलः” या चिणातं पजमन्य व अवनल म्हणजे पाणी आवण वािा या दोहोंच्या 

दिम्यान पावन पद आलें  आहे. म्हणून त्याचा आशय पावक असा आहे असें म्हणता ं येईल. पावन आवण 
पावक एकाच पूधातूचीं रूपें आहेत. पजमन्य हा यज्ञातूंन होतो असें गीता सागंत आहे. हा यज्ञ सूयास्ग्नस्वरूप 
वा तेजोरूपच आहे. पुनः हा यज्ञ गीतेच्या मताप्रमाणें कमम-संभव आहे. तें कमम सवम हालचालींचा चालक जो 
वायु तद् रूप म्हटलें  ति ते सयुस्क्तक नाहीं असें कोण म्हणेल? हें कमम, ही पे्रिणा वत्रगुणास्त्मका अव्यक्त 
प्रकृतींतून येते. आवण ही प्रकृवत अक्षि ब्रह्माच्या ठाईं वनवहत असते. असें हें गीतोक्त यज्ञचक्र आहे. “पजमन्यः 
पावनोऽवनलः” या चिणातं मला पूवम पूवम कायाचीं उत्तिोत्ति कािणभतू तत्त्वें पजमन्य यज्ञ आवण कमम वदसत 
आहेत. “आकाशात वायुः, वायोः तेजः, तेजसः आपः” या क्रमाशीं वह तीं जुळतीं आहेत. 
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“पुनावत इवत पावनः” पावक म्हणजे अस्ग्न जसा सवम काहंीं जाळून साफ कितो, आवण त्यामुळेंच 
त्याला पावक म्हटलें  जातें, त्या प्रमाणें पिमात्मा हा सवम संगाचा मलाचा पापाचा सफाया कितो म्हणनू तो 
पावन म्हटला आहे. गीतेनें म्हटलेंच आहे : 

 
यरै्धाुंणस सणमद्धोऽन्ग्नर  भस्मसात् कुरुतेऽजुथन । 
ज्ञानान्ग्नः सिथ कमाणि भस्मसात् कुरुते तर्ा ॥ 
 
“नवह ज्ञानेन सदृश ंपववतं्र इह ववद्यते” ज्ञान हें पिम पववत्र आहे आवण पिमात्मा हा वचन्मात्रमरू्णत 

म्हणजे केवल ज्ञानस्वरूप आहे. म्हणनू तो पावन म्हटला गेला यातं नवल काय? देहाद्यवभमान धरून जीव 
नाना कमें कितो आवण त्याचं्या बऱ्या वाईट फळाचंा भोक्ता म्हणवतो. हा कतृमत्व-भोक्तृत्वरूप लेप समळू 
नाहींसा होतो आत्मज्ञानानें. म्हणून तें पववत्र व तत्स्वरूप पिमात्मा पावन म्हटला आहे. 

 
८१२. अणनल )णनल) 

 
इलवत चेष्टते इवत इलः । न इलः अवनलः, अव्यक्तम् । अथवा “अनः सवमवक्रयाकािकः प्राणः तेन 

युक्तः अवनलः, अव्यक्तम्” अशा दोन प्रकािें अवनल पद व्युत्पावदलें  जाईल. अथांत तादृश भेद नाहीं. 
दोहोंचा वह अथम अव्यक्त म्हणजे गुणसाम्यरूप प्रकृवत. पिमात्मा हा वनि  गुण वनस्ष्क्रय वनिाकाि आहे. ति 
प्रकृवत वा अव्यक्त हें सगुण वक्रयागभम वनिाकाि आहे. आवण हा सगळा ववसगम सगुण सवक्रय साकाि आहे. या 
आकािाचा आववि  भाव म्हणजे आगवत जशी आवण य या क्रमानें होते तशी आवण त्याच्या उलट क्रमानें गवत 
होते. गवत होते म्हणजे वतिोभाव. प्रथम वायु-पक्षी या देहपंजिातूंन मोकळा होतो. नंति तो उडून त्या 
अव्यक्तातं लीन होतो आवण वतथून ज्ञानसपंि झालेला असल्यास तो त्या अमृतातं–वनि  गुण वनस्ष्क्रय 
वनिाकािातं ववलीन होतो. हाच आशय “वायुः अवनलं अमृतम्” या ईशवचनातं आला आहे. वतथें म्हटलें  
आहे कीं मनुष्य मेला म्हणजे त्याचा व्यवष्टगत प्राण समवष्टगत वायूंत प्रथम वमसळतो. नंति तो समवष्टगत वायु 
अवनलातं म्हणजे अव्यक्तातं कालान्तिानें लीन होतो. आवण तें अव्यक्त शवेटीं यथाकाल म्हणजे 
ज्ञानोत्पवत्तरूप कल्पान्तीं अमृतातं ववलीन होतें आवण इकडे या देहाची िाख होते. जीववताचा हा असा इत्यथम 
आहे. यातं अवनल हें जें एक मधलें  वा उपान्त्य पद आहे तें सवृष्टकािणभतू अव्यक्त तत्त्व आहे. तें वह 
पिमात्म्याचें एक रूप आहे. म्हणून पिमात्म्याला अवनल म्हटलें  आहे. अमृत म्हणजे वनि  गुण तत्त्व. हें 
देवळातंील अचल-प्रवति देवता आहे, ति अवनल ही उत्सव-मूर्णत आहे. व्यवहािासाठीं तीच देवता. तीच 
प्रवतहबबवत आववि  भतू होते. तीच वतिोवहत होते. हबबवत तें अमृत, तें वनि  गुण तत्त्व सदैव चयापचयिवहत 
अववकृतच िाहतें. वनल असा वह पाठ घेता ंयेईल. पण गिजेचा नाहीं. 

 
८१३. अमृताश 

 
‘अमृतं अश्नावत इवत अमृताशः ।’ अथवा ‘अमृता आशा यस्य सः अमृताशः ।’ अशा दोन प्रकािें लावता ं

येईल. जो वनत्य स्वानन्दामतृाचें अशन कितो तो अमृताश होय. जीवाच्या अंतिातं सदैव शाश्वत जीवनाची 
अवभलाषा िावहली आहे. मतृ्यूची म्हणजे आत्मनाशाची अवभलाषा कोणी वह किीत नाहीं. आपण सदैव सुखी 
असावें अशीच अवभलाषा जीव किीत असतो. ही जी अवभलाषा ती अमृताचीच अवभलाषा होय. ती य याला 
आहे तो अमृताश म्हणावयाचा. ही अवभलाषा आत्मववषयक असल्यामुळें  ती त्याची सदैव कृताथमच आहे. 
इति सवम आशा अनात्मववषयक असल्यामुळें  त्या त्याच्या कधींच पूणम वा सफल व्हावयाच्या नाहींत. त्या सवम 
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आशा खस्ण्डताशा हताशा वा मृताशाच होत. बाह य वस्तु असुख असते आवण आिंभीं असुख न वाटली तिी 
वतचा अवश्यभंावी ववयोग झाला म्हणजे ती असुखावह झाल्यावंाचनू िाहत नाहीं. अशा प्रकािें असुखता हें 
त्या बाह य वस्तूचें स्वरूपच होय. कामरूप िाक्षस मेले म्हणजे त्याचंें भयानक स्वरूप प्रकट होई तसें हें 
बाह य कामरूप पदाथम नाहींसे झाले म्हणजे त्याचें असुखरुप प्रकट होतेंच. जे आिंभींच नकोसे वाटतात ते 
ति असुख आहेतच, पण जे आिंभी हवसेे वाटतात ते वह अंतीं असुखच असल्याचें प्रत्ययास येतें. सािाशं 
असुखतेंत अवनत्यता आवण अवनत्यतेंत असुखता भिलेलीच आहे. एकाच वस्तूच्या ह्या दोन बाजू होत. 
“अवनत्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम्” या भगवतंाच्या कळकळीच्या उपदेशातं म्हणून दोन्ही दोषाचंा 
एकत्र व लागोपाठ उल्लखे केला आहे. तथावप खिी कसोटी वनत्यत्वच आहे हें “अवनत्य”ं ला पवहलें  स्थान 
देऊन सूवचत केलें  आहे. तें जें वनत्य तेंच अमृत होय. त्या अमृतातं वनत्यत्व व सुखत्व दोहोंचा एकपद उल्लखे 
आहे. अमृतस्वरूप जो स्वानंद तो वनत्य सेवन किीत आहे तो पिमात्मा. अमृतात्मा अमृताश होय आवण 
त्याचा उपासकवह. भगवतंानें म्हणूनच “भजस्व माम्” म्हटलें  आहे. “यज ज्ञात्वामृतमश्नुते” त्याला 
जाणल्यानें अमृतभोजी होतो. 

 
८१४. अमृत-िपु 

 
मृतं मिणं, तद् िवहतं वपुः अस्य इवत अमृतवपःु । अमृत म्हणजे मोक्ष हेंच य याचें वपु म्हणजे रूप होय 

तो अमृतवपु म्हणावयाचा. पिमात्मा वनिाकाि आहे. त्याला वपु म्हणजे शिीि कुठलें? त्याचें शिीि म्हणजे 
त्याची ओळखण य या वरून आम्हालंा पटेल तीं सवम लक्षणें म्हणजेच त्याचें रूप. त्या 
वनत्यशुद्धबदु्धमुक्तस्वभाव पिमात्म्याचें गीतेनें असें वणमन केलें  आहे :– 

 
अनाणदमत् परुं ब्रह्म न सत् तन् नासद् उच्यते ॥ 
सिथतः पाणि-पादुं तत् सिथतोऽणक्ष-णशरो-मुखम्  
सिथतः श्रुणतमल  लोके सिथम्  आिृत्य णतिणत ॥ 
सिेन्तद्रयगुिाभासुं सिेन्तद्रयणििर्तजतम्  । 
असक्तुं सिथभृत् िैंि णनर  गुिुं गुि-भोक्तृ िं । 
बणहर  अततश  िं भूतानाुं अिंरुं िंरम्  एि िं 
सूक्ष्मत्िात् तद् अणिजे्ञयुं दूरस्र्ुं िंान्ततके िं तत् ॥ 
अणिभक्तुं िं भूतेषु णिभक्तम्  इि िं न्स्र्तम्  । 
भूतभतृथ िं तज जे्ञयुं ग्रणसष्िु प्रभणिष्िु िं ॥ 
ज्योणतषाुं अणप तज ज्योणतस् तमसः परम्  उच्यते 
ज्ञानुं जे्ञयुं ज्ञान-गम्युं हृणद सिथस्य णधणितम्  ॥ 
 
या सवम लक्षणातं शवेटचें लक्षण ‘हृवद सवमस्य वधवितम्, हें ववशषे लक्षणीय आहे. तो अमृतवप ु

पिमात्मा सवांच्या हृदयातं समान वसला आहे आवण तो ज्ञानस्वरूप आहे. हें ज्ञानस्वरूप वह अमावनत्वावद 
ज्ञानलक्षणें अंगीं बाणवनू घेऊन आकळावयाचें आहे. म्हणून त्याला म्हटलें  आहे – ज्ञानगम्यं जे्ञयं ज्ञानम्. 
अथात अमावनत्वावद साधनभतू ज्ञानाच्या योगें जाणावयाचें साध्यभतू ज्ञान. हें जें साध्यभतू, ध्येयभतू ज्ञान 
तेंच अमृत होय. आवण त्याचीं जीं हीं लक्षणें वदलीं तींच त्याचें वपु म्हणजे लक्षणीय ववशषे होत, अंगें होत. 
पिमात्मा असा हा अमृत-वपु म्हटला आहे. जगातं जें काहंीं भतूजात आहे तें सािें मत्यामत्यात्मक आहे. देह 
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मत्यम आहे, आत्मा अमत्यम आहे. पिंतु पिमात्मा हा असा आहे कीं वतथें हा भेद नाहीं. तो केवळ अमृत आहे. 
वतथें मृत म्हणजे मिणधमी शिीि नाहीं. म्हणून तो अमृतवपु. 

 
‘अमृताशोऽमृतवपु : या क्रमातं कायमकािणभाव सुचववला आहे, जो अमृत सेवन कितो तो 

अमृतस्वरूप होतो. जो ववटणािें अि खाणाि त्याचा देह मृतच होणाि. 
 

८१५. सिथज्ञ 
 
सवम जानावत इवत सवमज्ञः । जो सवम जाणतो तो सवमज्ञ म्हणावयाचा. पण खिोखि या ववश्वातंील 

यच्चयावत स्थूल सूक्ष्म व्यक्ताव्यक्त सवम वस्तु जाणणें हें कोणा एका व्यक्तीला, मग ती वकती का मोठी असे 
ना, शक्य आहे का? तत्त्वतः आवण व्यवहाितः वह हें अशक्यच म्हणावें लागेल. तत्त्वतः अशक्य, कािण ववश्व 
अनन्त आहे. व्यवहाितः अशक्य, कािण व्यस्क्तशक्तीच्या आवाक्याबाहेिचें आहे. मग पिमात्मा सवमज्ञ 
कसा? दुन्दुभीच्या ध्ववनलहिी सहजासहजीं मोजता ंयेत नाहींत आवण धिता ंवह येत नाहींत. पिंतु दुन्दुवभच 
ताब्यातं घेतला म्हणजे सवम ध्ववनलहिी पकडल्या असें होतें. कािण त्या ध्ववनलहिीचें मूळ कािण तुम्ही 
हस्तगत किता.ं त्याप्रमाणें सवमज्ञानाचें मूळ कािण वचदात्मा आहे. आवण वचद् रूपता हा त्याचा स्वभावच 
असल्यामुळें  तो सहजच सवमज्ञ आहे. कोणतीवह वस्तु वा घटना त्यानें जाणल्यावाचंनू मुळीं असूंच शकत 
नाहीं, अस्स्तत्वातं येऊं शकत नाहीं. अस्स्तत्वमात्र ज्ञानाधीन असल्यावि ज्ञानाला ठाऊक नाहीं असें काहंीं 
मुळीं संभवतच नाहीं. आवण त्यामुळें  तो वचन्मात्रमरू्णत, तो ज्ञानस्वरूप पिमात्मा सवमज्ञ म्हणावयाचा. ववश्व 
अनन्त असो कीं सान्त असो तें वचत सत्ताधीन आहे. आवण ही वचत-सत्ता वदक्-काल-
कायमकािणभावावदकानंीं अपविस्च्छि आहे म्हणजे सवमतोनन्तरूप आहे. त्यामुळें  तत्त्वतः व व्यवहाितः वह तो 
पिमात्मा सहजच सवमज्ञ आहे. सवमज्ञतेसाठीं त्याला काहंीं खटपट नाहीं किावी लागत. इथें अभतूतद् भाव 
नाहीं. आधीं असवमज्ञ असून काहंीं प्रयत्नानंति तो सवमज्ञ होतो असें नाहीं. तो स्वभावतःच सवमज्ञ आहे, 
मूळचाच सवमज्ञ आहे. 

 
८१६. सिथतोमुख 

 
‘अमृताशोऽमृतवपःु’ ही जशी एक जोडी आहे, तशीच ‘सवमज्ञः सवमतोमुखः’ ही वह एक जोडीच आहे. 

दोहोंत वह कायमकािणभाव सूवचत झाला आहे. अमृत सेवन कितो म्हणून तो अमृतवप ुहोतो, तसा तो सवमज्ञ 
आहे म्हणनू तो सवमतोमुख म्हणावयाचा. वजकडे माणसाचे तोंड असतें वतकडचें त्याला वदसतें, पाठीमागचें 
त्याला वदसत नाहीं. वतकडे वळून पाहंू लागल्यास इकडचें दृष्टीआड होतें. एकसमयावच्छेदें करून तो 
सवमत्र पाहंू शकत नाहीं. पण पिमात्मा तसा देहाधीन नाहीं. देहाधीन ज्ञान हें असेंच एकागंी असावयाचें. 
पिमात्मा ववदेह आहे म्हणनू तो सवमज्ञ आहे. सवमतोमुख आहे. ही सवमज्ञता सवमतोमुखता त्याला चतुि  मुख 
कल्पून व्यक्त केली आहे. पण चतुि  मुखाला वि खालीं आवण आंतबाहेि एकरूदम पहाता ं येणाि नाहींच. 
म्हणून त्याला सवमतोमुख म्हणणेंच योग् य. समोि मागें, डावीकडे उजवीकडे, वि खालीं आवण आतं बाहेि, 
अशा ह्या अष्ट वदशा आहेत. या आठी वदशातं आवण भतू भववष्य वतममान या वतन्ही कालातं जो जाणतो आहे, 
पाहतो आहे तो सवमज्ञ होय आवण तोच सवमतोमुख. त्यालाच वदेातं ‘सहस्रशीषाः परुुषः सहस्राक्षः’ म्हटलें  
आहे. तोच क्रम ‘सवमज्ञः सवमतोमुखः’ मध्यें वह आहे. शीषं ज्ञानाचें आवण अवक्ष सावक्षत्वाचें उपलक्षण आहे. तो 
ववदेह पुरुष तो पिमात्मा देहावयवानंीं वर्णणला आहे. कािण वाणी ही व्यक्ताच्याच भाषेंत बोलंू शकते. ती 
अव्यक्ताचें सूचन च करंू शकते. यथाथम वणमन किायला ती असमथमच आहे. पण ती वाणीच असल्यामुळे, 
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आपल्या वणमनव्यवसायापासून, वविक्त वा ववित होऊं शकत नाहीं; कािण तो वतचा स्वभाव आहे. म्हणून हें 
एकाचें सहस्रनाम. पण ह्या अनल्पजल्पानें समाधान न होऊन शवेटीं वतनें ॐ नमः म्हणून डोकें  टेकलें  आहे. 
मौनच महत्तम प्रवचन आहे. 

 
८१७. सुलभ 

 
सुखेनैव अनायासेन लभ्यते इहत सुलभः । जो सुखानें म्हणजे कष्टावंाचंनू लाभतो तो सुलभ 

म्हणावयाचा. पिमात्मा हा सुलभ कसा? तो ति योग्यानंा वह दुि  लभ म्हटला आहे. ज्ञान्यानंा वह काहंीं तो 
सहज वमळत नाहीं. म्हटलेंच आहे ‘–बहुना ंजन्मना ंअन्ते ज्ञानवान् मा ंप्रपद्यते’. आावण वदेपाठ, तप, यज्ञ, 
दान हीं ति उघडच महाकवठण कमेंच होत. हीं सगळीं आत्मदशमनाचीं वा भगवत-प्राप्तीचीं साधनें वनःसंशय 
सोपीं नाहींत. पे्रमभस्क्त हें साधन याचं्याहून सोपें म्हटलें  जातें. पण तें पे्रम ती भस्क्त वह काहंीं सोपी नाहीं. 
हृदयातं तो ओलावा उत्पि झाला पावहजे ना? तो पे्रमपूि जीवन नौका सहज वाहून नेईल. पण खडकाळ 
जवमनीवरून नौका सिकवणें वकती कष्टाचें! सािाशं, कोणते वह साधन किा, त्या वगेवगेळया साधनातं काहंीं 
उजवें डावें खुशाल असूं द्या, पिंतु तीं सवम सुलभ म्हणताचं येत नाहींत. तीं अनायास नाहींत. त्यातं सायास 
आहे, अशा सायासानंीं जो लाभावयाचा तो पिमात्मा सुलभ कसा म्हणता ंयेईल? पण खिोखि तो अत्यन्त 
सुलभ आहे. कािण तो वनजरूप आहे. एखादी बाहेिची वस्तु वमळवणें कवठण सोपें म्हणता ंयेईल. पण जी 
वस्तु तुम्ही स्वतःच आहा ं ती वमळववणें सोपें कवठण म्हणणें याला कुठें वाव आहे? स्मिण किताचं ती 
तुम्हालंा वमळते इतकी ती सुलभ आहे. हकबहुना एवढें वह कष्ट नकोत. तुम्ही ववसरून गेला ंतिी तुम्हालंा ती 
सदैव प्राप्तच आहे. याहून अवधक सुलभ दुसिें काहंीं असू ंशकत नाहीं म्हणून तो वनजरूप पिमात्मा सुलभ 
म्हटला आहे. 

 
८१८. सुव्रत 

 
शोभनं व्रतं यस्य सः सुव्रतः । य याचें व्रत शोभन आहे तो सुव्रत म्हणावयाचा. व्रत म्हणजे वतमन, 

आचिण, वनयम. य याचें वतमन स्वाभाववक असतें, स्वभावानुरूप असतें, त्याला सुव्रत म्हणता ंयेईल. म्हणजे 
त्याचें वतमन शोभन आहे असें म्हणता ंयेईल. एखाद्या माणसाला दूषण द्यावयाचें झाल्यास म्हटलें  जातें, काय 
तंू माणूस आहेस का जनावि? त्यातं वह अगदीं वनि  बदु्धता आवण अमंगलता सुचवायची झाल्यास म्हटलें  
जाईल : माणसू आहेस का गाढव? आपल्या स्वाभाववक कायांत अदक्ष आवण अपटु कािावगिास म्हटलें  
जाईल, सुताि आहेस का हजाम? म्हणजे अशोभनता ही अनौवचत्यातं आवण अनौवचत्य अस्वाभाववकतेंत 
भिलें  आहे. य याचा जो सहज धमम त्याला अनुसरून त्याचें वतमन असल्यास तो सुव्रत म्हटला जाईल. 
एखादा प्रौढ माणूस बावलशता करंू लागल्यास त्याला काय पोिकट माणसू आहे असें म्हटलें  जाईल. 
म्हणजे त्याच्या वयापासून जी अपेक्षा आहे वतला तो उतित नाहीं. याप्रमाणें सवमच ववषयातं जो स्वाभाववक 
वतमन किणािा आहे तोच सुव्रत म्हणावयाचा. पिमात्मा हा असा सुव्रत आहे. 

 
“सत्यं वद, धमं चि, स्वाध्यायात मा प्रमदः” अशा धमाच्या आज्ञा त्याला किाव्याच लागत नाहींत. 

सत्य दया स्वाध्याय इत्यावद सद् गुण व सदाचाि त्याच्या अंगीं उपजतच आहेत. मुिलेले आहेत. सत्य 
बोलायचें नाहीं ति दुसिें काय बोलायचें? दया नाहीं किायची ति दुसिें काय बिें किायचें? स्वाध्याय नाहीं 
किायचा ति दुसिें काय किायचें? असा त्याला प्रश्नच पडेल? फुलाला जसें सुवास देणेंच ठाऊक तसें हें 
सािें त्याला असतें. म्हणनू तो सुव्रत होय. या अशा सुव्रत पिमात्म्याचें व्रत जे घेतात, म्हणजे त्या 
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पिमात्म्याला जें आवडेल तेंच किायचें, दुसिें वय यम असा जे वनयम घेतात ते वह सुव्रत होत. कािण त्याचंा तो 
वनयम स्वस्वरूपानुसंधानरूपच होय. इति सािें वागणें तद् ववपिीत म्हणून वृवजन होय, पापरूप होय, 
अशोभन होय. 

 
८१९. णसद्ध 

 
सृष्टींत तीन वस्तु आढळतात : जीव जगत आवण ईश्वि. पैकीं जीव आवण जगत या दोन वस्तु 

अवसद्ध आहेत, अपूणम आहेत. त्याचं्या ठाईं अवनत्यत्व व असुखत्व आढळतें. अनेक दोष भिलेले आढळतात. 
पिंतु वतसिी वस्तु जो पिमात्मा तो मात्र वनि  दोष आहे, पविपूणम आहे, म्हणून तोच एक वसद्ध होय । त्याला 
अनवाप्त असें काहंीं नाहीं आवण म्हणनू अवाप्तव्य वह काहंीं उित नाहीं. असा तो कृताथम असतो, कृतकृत्य 
असतो. पिंतु जीव व जगत ह्याचंी स्स्थवत सदैव याच्या ववपिीतच असते. सदैव त्यानंा दैन्यानें ग्रासलेलें  
आहे. अवनष्ट-वनवािण आवण इष्टसंपादन या कायांत तीं सदैव धडपडत च आहेत. त्यानंा ववश्राम कसा तो 
नाहींच. वजथें दैन्य आहे वतथें तृष्णा आहे. तृष्णा आहे वतथें कमम आहे. कमम आहे वतथें अशास्न्त आहे. आवण 
अशास्न्त म्हणजेच अस्वस्थता आवण अस्वस्थता म्हणजेच अवसवद्ध. पिमात्मा हा आप्तकाम वा पूणमकाम 
अथवा अकाम असल्यामुळें  तो वसद्ध आहेच, पण तो साध्य नाहीं वा साधक वह नाहीं या अथानें वह तो वसद्धच 
आहे. वसद्ध म्हणजे स्वतःवसद्ध. प्रमाणानंीं वसद्ध किावयाचा पदाथम तो नव्हे. अथवा साधनानंीं वसद्ध 
किावयाचा वह पदाथम तो नव्हे. जगातं जे पदाथम आढळतात ते आप्य, कायम, संस्कायम वा ववकायम असें 
असतात. पिंतु आत्मा या कोणत्यावह कोटींत पडत नाहीं. म्हणनू तो म्हणावयाचा वसद्ध. आत्मा म्हणजे 
वनजरूप आप्य म्हणजे बाहेरून कुठून वमळवावयाचें नाहीं. तें घट-पटवत कायम वह नव्हे. अशुद्ध खवनजांतून 
शोधून सोनें काढावें तसें तें संस्कायम वह नाहीं अथवा दुधाचें दही बनवावें तसें तें ववकायम वह नव्हे. कोणती वह 
वक्रया त्यावि संभवत च नाहीं म्हणून तो म्हणावयाचा वसद्ध. अथात वसद्ध म्हणजे (१) अवक्रय, (२) 
स्वतःप्रमाण आवण (३) साधन- वनिपेक्ष स्वयंभ.ू 

 
८२०. शिुणजत् 

 
शत्रून् जयवत इवत शत्रुवजत । जो शत्रूंना हजकतो तो शत्रुवजत. शत्रु वमत्र मध्यस्थ तटस्थ, त्याच 

प्रमाणें पिका आवण आप्त असले संबधं संभवतात. आवण तद् नुसाि त्याचें पिस्पि व्यवहाि होत असतात. 
पिंतु य याला देहावभमान नाहीं आवण देह वह नाहीं त्या पिमात्म्याला हे देहौपावधक संबधं संभवत नाहींत. मग 
तद् नुसाि होणािा व्यवहाि तिी कुठून होणाि? शत्रु च नाहीं, मग त्याला हजकणाि काय? हा युस्क्तवाद 
वबनतोड आहे. पिंतु देही जीवाचं्या दृष्टीनें तो पिमात्मा शत्रुवजत म्हटला जातो. तो स्वतः तसे जाणत नाहीं 
वा वागत नाहीं. सूयम अन्धकािाचा हन्ता, तमोनुद्, म्हटला जातो. आवण तसा तो असल्याचें आपण प्रत्यहींच 
पहातच आहों. आवण म्हणूनच ति आपण त्याला तें नावं वदलें  आहे. पण तुम्हीं जि सूयाला म्हटलें  कीं “बा 
सूया, तंू अन्धकािान्तक आहेस, तुझा जयजयकाि असो !” ति तो म्हणेल, हे तुम्हीं काय बोलता?ं अहो, 
अन्धकाि कसा असतो तेंच मुळीं मला ठाऊक नाहीं, आवण तुम्ही मला खुशाल अन्धकािान्तक म्हणनू 
गौिवीत आहातं. कमाल आहे तुमची! जिा वचमटूभि अन्धकािाचा नमनूा तिी दाखवा मला. पिंतु तसें 
किणें कधीं तिी शक्य आहे का? तात्पयम, शत्रुवजत इत्यावद सािीं त्या पिमात्म्याचीं गौिवपि नामें आमच्या 
दृष्टीनें होत. त्याच्या दृष्टीनें तीं सवम कस्ल्पत आवण जस्ल्पत मात्र होत. पण तें कसें वह असलें  तिी आमच्या 
दृष्टीनें सवम शभंि टके्क सत्य आहे. सूयम अधंािाचा नाश कितो याबद्दल कोणाला काहंीं शकंा आहे का? 
पिमात्मा वह तसाच शत्रुवजत आहे. त्याच्या ववरुद्ध जें जें उभें होईल तें तें पिास्त होईल. त्याचा वटकाव 
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लागावयाचा नाहीं. तो पिमात्मा निहसहवत वहिण्यकवशपूसािख्या शत्रूंना लीलया हजकतो. त्या 
वचत सूयापुढें सािें अज्ञान त्याच्या ववकाि-िोग-शत्र-ुगणासंह पाि नामोहिम होतें. म्हणून तो पिमात्मा 
शत्रुवजत म्हटला आहे. ‘सत्यमेव जयते नानृतम्’ या उपवनषद् वचनातं पिमात्म्याचें हें शत्रुवजत त्वच स्पष्ट 
केलें  आहे. 

 
८२१. शिु-तापन 

 
‘शत्रुवजत शत्रतुापन’ ही एक जोडी आहे. पिस्पिपूिक नामें आहेत हीं. दोहोंचें तात्पयम एकच आहे. 

पण अथमच्छटा वभि आहेत. िणागंणावि जो शत्रूंना हजकतो तो म्हणावयाचा शत्रुवजत आवण एिव्हीं प्रत्यक्ष 
युद्ध चालू नसतानंा य याचा शत्रूंना वचक आहे, धाक आहे, जिब आहे तो म्हणावयाचा शत्रतुापन. जो 
शत्रुपक्षाला अनुकूल, पोषक, सहायक वतमन कितो तो शत्रुनंदन म्हटला जातो. कािण त्याच्या वागणुकीनें 
शत्रूंनाच आनंद होत असतो. त्याच्या उलट हा शत्रुतापन होय. त्याच्या नावंानें रूपानें गुणानें कमानें शत्र ु
सदैव िडत िाहतो, कण्हत िाहतो. पिमात्मा हा असा शत्रुतापन आहे. सूयोदयाबिोबि अधंाि नेस्तनाबदू 
होतो. पण सूयाचे नावं ऐकूनच अरुणोदय होत आहे असें पाहूनच, वदवाभीत आवण कोल्ही आपलें  तोंड काळें 
कितात. त्याप्रमाणें वनत्यशुद्ध बदु्ध मुक्त पिमात्मा प्रकट झाला म्हणजे अज्ञानाचें पुितें वाटोळें  होतें. पण 
दैवी गुणाचंा अरुणोदय झाला तिी कामक्रोधावद मनोववकाि, आवण तज्जवनत शीतय विोन्मादावद शिीििोग व 
दंभ-हहसावद सामावजक अनथम दूि होतात. अशा प्रकािें तो पिमात्मा शत्रवुजत तसा शत्रुतापन आहे. शत्रूंना 
अटकें त ठेवणें, त्यानंा धाकातं ठेवणें, त्यानंा सेवक करून ठेवणें आवण शवेटीं त्यानंा भक्त करून सोडणें 
म्हणजे त्यानंा नाहींसे किणें होय. ज्ञानानें हृदय अनासक्त, बुवद्ध स्स्थि, मन वनःसकंल्प, इस्न्द्रयें शान्त व 
शिीि वनिोग व सत प्रवृत होतें. आवण अशा प्रकािें तें अतंि  गत म्हणजे मनोववकाि बवहि  गत म्हणजे शिीिज 
िोग आवण त्याचें प्रवतहबबरूप सृवष्टगत व समाजगत शत्रु याचंें म्हणजेच आवध व्यावध उपाधींचें वनयंत्रण 
वनयमन आवण वनि  मूलन कितें. पिमात्मा हा असा सहज शत्रुतापन आहे. त्यासाठीं त्याला सायास नाहीं 
किाव ेलागत. 

 
८२२. तयग् रोध )तयग् रोधोदुम्बर) 

 
‘न्यग् िोधोदुम्बिो ऽश्वत्थः’ हा चिण वृक्षवाची आहे आवण हे वट उदंुबि आवण अश्वत्थ वृक्ष पूय य 

मावनले आहेत. पूय य का?ं कािण ते भगवद्-ववभवूत होत. भगवद्-ववभतूीचें लक्षण काय? गीतेंत तें सागंनू 
ठेवलें  आहे. ‘यद् यद् ववभवूतमत सत्त्व ंश्रीमद् ऊर्णजतमेव वा । तत तदेवावगच्छ त्व ंमम तेजोंशसंभवम् ॥” 
वजथें वजथें शोभारूप वा बलरूप ईश्विी तेजाचा आववभाव झालेला आढळेल तें तें सत्त्व म्हणजे जडचेतन 
भतू ववभवूतयुक्त म्हणून जाणावें. हे तीन वृक्षववशषे वह असेच ववभवूत युक्त आहेत, म्हणून ते भगवद् रूप 
म्हणून इथें उल्लवेखलें  आहेत. 

 
न्युक् नीचैिवप िोहवत इवत न्यग् िोधः । जो वरून खालीं वह वाढतो पािंब्याचं्या रूपानें तो म्हणावयाचा 

न्यग् िोध. सवम बीजें कंद कलमें अंकुि रूपानें भमू्यावद कवचाचंा उद् भेद करून वाढतात. पिंतु वड हा असा 
वृक्ष आहे कीं तो वरून वह खालीं पािंब्या सोडून वाढतो. हे त्याचें वैवशष्ट्य लक्षून त्याला न्यग् िोध म्हटलें  
आहे. पिमात्म्यातं वह हें वैवशष्ट्य आढळून येतें. तो सवोपवि आहे. आवण हा ववश्वववस्ताि त्याच्यापासूनच 
झालेला असून तो त्याच्या खालच्या बाजूला पसिलेला आहे. म्हणून तो वह न्यग् िोध म्हणावयाचा. गीतेंत 
१५ व्या अध्यायातं ‘ऊधवममूलं अधःशाखं अश्वत्थं प्राहुिव्ययम् ।’ म्हणून याच न्यग् िोधाचें वणमन आलें  आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

पण वतथें वडाची साल हपपळाला वचकटववली गेली आहे. वडाचें रूप व अश्वत्याचें नाम असा प्रकाि झाला 
आहे. पािंबी धरून जसा माणूस झाडावि चढतो तसें साधकानें या ववश्वववस्तािाला धरून, वशडी प्रमाणें 
त्याचा उपयोग करून घेऊन त्याचें ऊध्वम-मूळ जो पिमात्मा त्याला गाठंावें, खालच्या ववस्तािातं च गुिफटून 
िाहंू नये हें तात्पयम. पूवीं जंगलें  ववपुल व वस्ती तुिळक होती. तेव्हा ं कुठल्या गावंाला जायचें झाल्यास 
जंगलाचें अंति कापून जावें लागत असे. अंति कापणें हा प्रयोग वह जंगल तोडून मागम तयाि किण्याचाच 
द्योतक आहे. पिमात्मा हा तसा या संसािाटवीच्या पलीकडे आहे. त्याला भेटायला जायचें ति या 
ससंािरूप जंगलाला वैिाग्याच्या कुऱ्हाडीनें पाि सोडून टाकलें  पावहजे असें गीतेचा १५ वा अध्याय सागंत 
आहे. 

 
८२३. उदुम्बर 

 
‘न्यग् िोधो दुम्बिः’ हीं दोन पदें आहेत. पण न्यगिोध या पदाचा ववसगम लोप पावनू पढुील पदाच्या 

उकािाशीं त्याचा सवंध झाला आहे. वनयमानुसाि असा सवंध वनवषद्ध आहे. पिंतु वनिंकुशाः कवयः या न्यायानें 
इथें कववकंुजिानें व्याकिणाचा अंकुश जुमानलेला नाहीं. 

 
न्यग् िोधाच्या पािंब्या हें जसें त्याचें वैवशष्ट्य आहे तसें उंबिाचें वह वैवशि  य आहे. इति 

वृक्षवनस्पतींचीं फुलें  व फळें वगेवगेळीं वदसतात पण उंबिाचें फूल वगेळें  वदसत नाहीं. त्याचें फूल आवण फळ 
एकच. त्याचें फळ पुष्पगभम असतें. फळाच्या आंत पुष्पिावज गंुडाळलेली असते. फूल आधीं येतें मागाहून 
फळ धितें असा सवृष्टक्रम आहे; पिंतु उंबिातं जणूं तो लुप्त आहे, गुप्त आहे. हें ववश्व वह उंबिासािखेंच आहे. 
कोणत्या फुलापासून हें ववश्वोदुम्बि उत्पि झालें  आहे तें कळत नाहीं. तें वह पुष्पगभम आहे. त्याचें कािणभतू 
पुष्प, तो पिमात्मा, त्याच्या पोटातं लपला आहे. ववश्व वदसतें, पण त्याचें कािण तो पिमात्मा वदसत नाहीं. 
म्हणून तो ववश्वरूप पिमात्मा उदुम्बि म्हटला आहे. उंबिातं जशीं असंख्य पुष्पकें  गुप्त असतात, तशीं 
असंख्य ववश्वें अव्यक्त पिमात्म्याच्या पोटातं साठंवलेलीं आहेत. म्हणून तो स्वरूप पिमात्मा उदुम्बि म्हटला 
आहे. पिस्पिानंा वगळून प्रकटणािी हीं स्वरूप-ववश्वरूपें उदुम्बि रूपानें वनदेवशलीं आहेत. तें फळ म्हणाल 
ति फळ आहे, फूल म्हणाल ति फूल आहे. तें व्यक्तवह आहे आवण अव्यक्त वह आहे. तें व्यक्ताव्यक्त, आहे 
वह आवण नाहीं वह. तें व्यक्ताकाि वदसणािें फळ नाहीं. अव्यक्त पुष्पच आहे, कािणरूपच आहे. पण कायमरूप 
नाहीं म्हटलें  म्हणजे कािण तिी कसें म्हणता ं येईल? म्हणून तें कािण वह नव्हे, अव्यक्त वह नव्हे. अशा 
प्रकािें कोणता वह वक्रयाकािकवान् शब्द त्याचें यथाथम वणमन करंूच शकत नाहीं. हा सगळा आशय उदुम्बि 
पद व्यक्त कितें. तें उदुम्बिवत पूणम आहे. म्हणून तो पिमात्मा उदुम्बि म्हटला आहे. “चिन् वै मधु ववन्दते । 
चिन् स्वादु उदुम्बिम्” जो गहृासक्त आहे त्याला हें मधु हें उम्बि वमळत नाहीं, जो प्रव्रजन कितो, ग्रामसेवा 
सोडून अिण्यसेवन कितो, त्यालाच तें मधु तें उंबि वमळते. 

 
८२४. अश्वत्र् 

 
अश्वत्थ म्हणजे हपपळ. “अश्वत्थः सवम वृक्षणाम्” ह्या वचनानुसाि हपपळ हा भगवद्-ववभवूत आहे. 

लोकातं वह तसा त्याचा मोठा मान आहे. कोणत्या गुणामुळें  खिोखि हा भगवद् ववभवूत म्हणून गौिववला 
गेला आहे? वृक्षापासून १ फल २ पुष्प, ३ गृहोपयोगी काि, ४ इन्धन, ५ सषवधद्रव्य वा अन्य िंग तेल इत्यावद 
उपयुक्त पदाथम आवण ६ छाया असे मुख्य लाभ होतात. पिंतु अश्वत्थापासून याचं्यापकैीं एकवह गुण 
उत्कटत्वानें लाभतो असें म्हणता ंयेत नाहीं. फल-वृक्षातं आंबा, पुष्प-वृक्षातं बकुळ, काि-वृक्षातं शाक साग, 
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इंधन-वृक्षातं खवदि, सषधी द्रव्यावद वृक्षातं वनम्बचन्दनावद आवण छाया वृक्षातं वट सुप्रवसद्ध आहे. हपपळ 
शोभा- वृक्ष म्हणावा ति तो तसा वह खास वदसत नाहीं. अशोक सुरू इत्यावद वृक्षाकंडेच तो मान जाईल. मग 
हपपळाचे वैवशष्ट  य कोणतें? त्याचें चलपणमत्वच त्याचें वैवशष्ट  य आहे. त्याची पतंगाकाि पानें इवल्याशा 
वायुलहिीने वह सळसळतात. तीं जणूं सदैव नाचतच असतात. तो जणूं साक्षात चतैन्यच आहे. वजथें अश्वत्थ 
आहे वतथे वायुवीजन होत िाहतें. वशवाय तो यज्ञीय वृक्ष आहे. त्याच्या सवमधा यज्ञातं लागतात. आवण 
म्हणूनच तो ववभवूत म्हणून गौिववला आहे. आपल्या चचंल पणांनीं तो जणूं कुजबुजतो कीं हें जें सािें वैभव 
आहे तें चचंल आहे. तें अचचंल पिमात्म्याच्या ठाईं समपमण करून कृताथम व्हा. तो पदाथम जीवनाचा आदशम 
आहे. वनत्यदान आवण त्याग याचा आदशम आहे. तो िोजच्या िोज पानें गाळत असतो, काटक्या अपीत 
असतो. वैिाग्याचा तो संदेष्टा आहे. तो आिण्यक आहे, ग्राम्य नव्हे. या अश्वत्थानेंच बदु्धाला बोध वदला आहे. 
म्हणून त्याला बोवधवृक्ष म्हणतात. खिोखि तो असा मुवन होय. देवशक होय. ‘गुिोस्तु मौनं व्याख्यानम्’ हें 
वचन त्याला वकती अन्वथमकतेनें लागू पडतें. असा हा अश्वत्थ पिमात्म-रूप आहे. अश्वत्थ हें पद कवपत्थ, 
गोि इत्यावद वगाचें आहे. कवपत्थ म्हणजे कववठ कपीचें वसवतस्थान. गोि गाईचें तसें अश्वत्थ अश्वाचें. 

 
८२५. िंािूरातध्रणनषदून 

 
“चाणूि नामानं अन्रं वनषवूदतवान् इवत चाणूिान्रवनषदूनः” य यानें चाणूि नामक आन्राला, 

अनायाला, ठाि केलें  तो म्हणावयाचा चाणूिान्रवनषदून. हा ऐवतह य वा पौिावणक स्वरूपाचा उल्लेख आहे. 
पिमात्मा हा वदक् कालावदकानंीं अपविस्च्छि अव्यक्त अक्षि स्वरूप असता ं त्याला अैवतहावसक व्यस्क्त 
मानणें म्हणजे त्याला पदच्युत किण्यासािखेंच होय. हें अज्ञान होय, प्रमाद होय. गीतेंत ह याचा स्पष्ट वनषेध 
केला आहे. 

 
“अव्यक्तुं व्यन्क्तमापन्नुं मतयतते माुं अबुद्धयः । 
परुं भािुं अजानततो ममाव्ययमनुिमम् ” 
 
अथात पिमात्मा हा पिमाथमतः केव्हावंह व्यस्क्त मानता ंयेत नाहीं. ह्या बिोबिच व्यक्तींना वह वनव्वळ 

व्यस्क्त मानणें हें वह चूकच आहे. कािण त्या व्यस्क्त वस्तुतः अव्यक्तच होत. अव्यक्तातूंनच त्याचंा उद् भव 
झाला आहे आवण अव्यक्तातंच त्याचंा अंत होतो आहे. अशा स्स्थतींत मध्यंतिीं भासमान होणाऱ्या त्याचं्या 
आकािाला, व्यक्तीला खिेंच व्यक्त मानणें म्हणजे सत्याला वमथ या मानणेंच नव्हे काय? िाजाला िंक 
मानण्यासािखेंच हें आहे. अथात अव्यक्त पिमात्मरूप असलेल्या ह्या सवम व्यक्तींना मातृ वपतृ भ्रातृ रूप वा 
शत्रु वमत्र तटस्थ मध्यस्थ रूप मानणें हा वह महान् मोह होय, प्रमाद होय. महान् अपिाध आहे हा. अव्यक्त 
हा व्यक्तीभतू होतो असें मानणें अथवा व्यक्तमात्राला वस्तुतः अव्यक्त न मानणें असा हा दुहेिी प्रमाद आहे. 
उभयत्र वस्तूला वस्तु न मानता ं अवस्तु मानणें हाच प्रमाद होतो. व्यक्ताला वस्तुतः अव्यक्त म्हणून न 
ओळखण्यातं पिमात्म्याचा अवमान होतो. या तर्थयाकडे गीतेनें लक्ष वधूेन घेतलें  आहे भगवान् म्हणतात 
“अवजानस्न्त मा ं मूढा मानुषीं तनुमावश्रतम् । पिं भाव ं अजाननन्तो मम भतूमहेश्विम ॥” विील आवण या 
श्लोकातं “पिं भाव ंअजानन्तः” हा भाग समानच आहे. इथें चाणूिान्रवनषदून पदातं जिी व्यक्ताचा वास 
असला, तिी असुि-हनन रूप स्थूल कमम वदसत असलें  तिी, तें सवम अव्यक्तकृत आहे असें ओळखावयाचें. 
“मयैवैते वनहताः पूवममेव वनवमत्तमातं्र भव सव्यसावचन्” या वचनातं हाच भाव स्पष्ट केला आहे. ववश्वातं जें 
काहंीं बिें वाईट होतें तें सवम अव्यक्तकृत होय. व्यस्क्त केवळ वनवमत्त होत. हा सवम आशयच 
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चाणूिान्रवनषदून पदातं वनवहत आहे. अव्यक्त मूळ असल्यामुळें  त्याचें कमम हें सदैव ‘पूवममेव’ असतें व्यक्तीचें 
वणमन सदैव वपष्टपेषणच. 

 
८२६. सहस्रार्तिं 

 
सहस्रावण अचींवष यस्य सः सहस्रार्णचः । य याच्या य वाला सहस्राववध आहेत तो म्हणावयाचा 

सहस्रार्णच. तेजोवनवध सूयम सहस्राशुं म्हटला जातो. अंशु म्हणजे वकिण. पिंतु हे त्याचे वकिण कोणीं मोजले 
का आहेत? तथावप त्याला असंख्य-वकिण-माली म्हणून सहस्राशुं म्हटलें  जातें. सहस्राशुं आवण सहस्रार्णच 
एकच. पण अंशु पद मुख्यतः प्रकाशवकिणावाची आहे, ति अर्णचस् पद तापाशंवाची आहे. अथात सहस्रार्णच 
म्हणजे अवमतदाहकशस्क्तसपंि. आमच्या पविचयाचे तेजःपुजं म्हणजे भमूीवि उपलब्ध होणािा अस्ग्न, 
अन्तविक्षगत ववदु्यत आवण आकाशस्थ सूयम होय. या वतहींच्या वह ठाईं दाहकता आवण प्रकाशकता आहे आवण 
ती उत्तिोत्ति गवणत श्रेिीनें नव्हे, अगवणत श्रेिीनें वाढत गेली आहे. तेंच अगवणतत्व सहस्र पदानें अवभपे्रत 
आहे. गीतेंत ‘दीप्तानलाकम दु्यहत अप्रमेयम्’ या वचनातं हाच आशय व्यक्त झाला आहे. त्यातं अनलाकम  हा 
मध्यमपदलोभी समास आहे. अनलाकम  म्हणजे ‘अनलेन ववदु्यताच सवहतः अकम ः’ असा भाव. पिंतु अस्ग्न 
ववदु्यत सूयम एकत्र केले आवण त्याचंें तें एकवटलेलें  तेज दशशत-गुवणत केलें  तिी तें वचत तेजाची कधीं तिी 
आवण नखभि तिी बिोबिी करंू शकेल काय? तें शक्यच नाहीं. जड-चेतनाचंी बिोबिी कशी होणाि? 
म्हणून गीता म्हणते– 

 
णदणि सूयथ सहस्रस्य भिेद् युगपदुन्त्र्ता । 
यणद भाः सदृशी सा स्याद् भासस् तस्य महात्मनः ॥ 
 
आमच्या जवळ त्या पिमात्म-तेजाचें वणमन किायला समथम शब्द नाहींत, म्हणून आम्ही त्याला 

सहस्रार्णच म्हणतों. सहस्र आवण अर्णच हे आमच्या आटोक्यातंील शब्द आहेत. त्यानंींच आम्ही त्या अप्रमेय 
तेजाची वाखाणणी कितों, य याचें ध्यान गायत्री मंत्रातं आलें  आहे. 

 
८२७. सप्त–णजह् 

 
“सहस्रार्णचः सप्त-वजह वः सप्तैधाः सप्त-वाहनः” हा श्लोकाधम तेजस्तत्त्वाचें वनरूपण किणािा आहे. 

पैकीं सहस्रार्णच हें पद त्या तेजाच्या अनन्तत्वाचें, सवावतशावयत्वाचें वणमन कितें, ति “सप्तवजह वः सप्तैधाः 
सप्तवाहनः” हीं पदें त्याच्या वववशष्टत्वाचें वणमन कितात. तो तेजोवनवध पिमात्मा सूयमरूपानें सहस्रार्णच आहे 
ति अस्ग्नरूपानें तोच ‘सप्त-वजह वः सप्तैधाः सप्तवाहनः’ वह आहे. अग्नीच्या सप्त वजह वा उपवनषदातंील 
पुढील श्लोकातं वदल्या आहेत : 

 
काली कराली िं मनोजिा िं 
सुलोणहता या िं सुधू्ििा । 
स्लुचलणगनी णिश्वरुिंी िं देिी 
लेलायमाना इणत सप्त णजह िाः ॥ 
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काली म्हणजे वशव आवण शान्त स्वरूप अव्यक्त अस्ग्नदेवाच्या अंकावि नाचणािी व्यक्ताकृवत 
य वाला. किाली म्हणजे उग्ररूवपणी य वाला. मनोजवा म्हणजे अव्यक्त व अवतवगेवती य वाला. सुलोवहता 
म्हणजे ताबंडी भडक वनि  धूम य वाला. सुधूम्रवणा म्हणजे सधूम य वाला. स्फुहलवगनी म्हणजे तडतडणािी 
वठणग्या ववखुिणािी य वाला. आवण ववश्वरुची म्हणजे नाना वणांची य वाला, काळी वनळी, वहिवी, वपवळी, 
लाल ताबंडी आवण पाढंिी य वाला. या सवम य वाला देवी म्हणजे तेजोरूप होत. आवण लेलायमान म्हणजे 
लपलपणाऱ्या होत, गवतमान होत. या सात वजभानंीं तो जातवदेा पिमात्मा जातमात्राचें म्हणजे ववश्वाचें 
वदेन म्हणजे िसन आवण ग्रसन किीत आहे. वजह वा हें ज्ञानेंवद्रय आहे. त्याच बिोबि तें कमेवद्रय वह आहे. 
वजह वचे्या साहाय्यानें शब्दोच्चािण होतें. अग्नीच्या य वाला चटपट कडकड इत्यावद ध्ववन वह कितात. वदेाचे 
सात छंद ह्या वह सात वजभा च होत. त्याचं्या साहाय् यानें वदे बोलत असतात. वेद जगत-प्रकाशक आहेत. 
म्हणून ते वह अस्ग्नस्वरूपच होत. अशा प्रकािें अस्ग्नस्वरूप व वदेस्वरूप वा उभयस्वरूप पिमात्मा हा 
सप्तवजह व होय. 

 
८२८. सप्तैधाः 

 
सप्त एधावंस यस्य सः सप्तैधाः । य याच्या सात सवमधा आहेत तो यज्ञात्मा अस्ग्न सप्तैधा 

म्हणावयाचा. “सप्त ते अग्ने सवमधः सप्त वजह वाः” असें श्रुतीचें वचन आहे. तदनुसािच सप्तवजह वः 
सप्तैधाः हीं नामें आलेलीं आहेत. वदे आवण यज्ञ म्हणजे मंत्र व तंत्र होत. ते पिस्पिसंबद्ध आहेत. मंत्र 
उच्चािावयाचा व तंत्र आचािावयाचें, मंत्राचा वववनयोग नुसता ‘जपे’ नाहीं, तो ‘क्रतौ यज्ञकममवण’ च आहे. 
कािण ‘वदेा वह यज्ञाथममवभप्रवृत्ताः’ आवण जप म्हणजे तिी काय आहे? ती वह एक सूक्ष्म वक्रया च आहे, तो वह 
एक यज्ञच आहे, य यातं यज्ञपुरुष मंत्रात्माच आहे. आवण हव्यवाट, हवन होता आवण हवव इत्यावद सवम 
यज्ञसामग्री मंत्रात्मक च आहे. म्हणूनच गीतेंत “यज्ञाना ंजपयज्ञो ऽस्स्म” म्हटलें  आहे. पण हा जप कसा 
किायचा? मनुष्य माळ हातीं घेतो, स्मिणी हातीं घेतो व एक एक मवण ओढीत असतो. यज्ञातं तीच वक्रया 
होते. मनानें ईश्विाचें स्मिण किायचें, मुखानें त्याचें नाम घ्यायचें आवण हातानंीं त्याला समपमण किायचें 
अशी ही एक प्रवक्रया आहे. या प्रवक्रयेचीं दोन प्रकट अंगें म्हणजे मतं्रोच्चाि व हवन होत. छन्दोवाणी सप्तधा 
आहे तशी यज्ञाहुवत सप्तधा आहे. सात सवमधा अग्नींत होवमल्या जातात. कोणत्या ह्या सात सवमधा? “अकम ः 
पलाशः खवदिः, अपामागोऽथ वपप्पलः । सदुम्बिः शमी चैव सवमधः सप्त कीर्णतताः ॥” रुई, पळस, खैि, 
आघाडा, हपपळ, उंबि आवण शमी ह्या त्या सवमधा. मंत्रानें देवाचें ध्यान किावयाचें, वाणीनें त्याचें स्तोत्र 
गावयाचें आवण हातानंीं यज्ञाग्नींत एक एक आहुवत, एक एक सवमधा समपावयाची. अशा प्रकािें आपलें  
अंति  बाह य सवम जीवन ह्या पिमात्म्याशीं वनगवडत करून टाकायचें. देहें प्राणें मनें त्या पिमात्म्याशीं एकजीव 
होऊन जायचें. असें होण्याची जी प्रवक्रया वतचें नावं यज्ञ होय. या प्रवक्रयेंत पंच प्राण आवण मन व बवुद्ध त्या 
पिमात्मतेजातं, त्या ब्रह्माग्नींत होमावयाचीं आहेत. म्हणनू तो पिमात्मा सप्तैधाः म्हटला आहे. 

 
८२९. सप्त-िाहन 

 
सप्त वाहनावन वाहाः यस्य सः सप्तवाहनः । अथवा सप्तकं वाहनं यस्य सः सप्तवाहनः । सात घोडे 

वा घोड् याचंें सप्तक हें य याचें वाहन आहे तो सूयम म्हणावयाचा सप्तवाहन. या पासूनच सातवाहन हें िाजाचें 
नावं आलेलें  आहे. वदेातं तेजोवनवध पिमात्म्याचें च पिोपिीनें वणमन केलेलें  आहे. आवण म्हणून तो 
सत्पच्छन्दोमय वदे पिमात्म्याचें वाहन होय. पिमात्मा वचत सूयम आहे आवण उपासनेसाठीं भौवतक सूयम त्याचें 
प्रतीक म्हणनू मावनला आहे. तो वह सप्तवाहन आहे. त्याचें सप्तवणम वकिण हेंच त्याचें वाहन होय. 
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सूयमवकिण सप्तवणात्मक आहे म्हणून त्याला सस्प्तः असें म्हणतात. आवण त्यावरून सप्तवाहन प्रमाणें 
सप्तसस्प्त हें वह एक सूयमनाम प्रवसद्ध आहे. पण सस्प्त म्हणजे ति घोडा. वकिण आवण घोडा याचं्यातं काय 
साम्य? वकिण पुढें दौडतो, अवत वगेानें दौडतो म्हणनू तो घोडा होय. पवनः “पवता ंआस्स्म” ‘वगेवतातं मी 
वायु’ असें म्हटलें  आहे. पण वगेवतंातं वकिणाची बिोबिी दुसिा कोण करंू शकेल? वमवनटातं प्रकाशवकिण 
हजािों मलै जातो. म्हणनू तो अवत वगेवान् वाहन होय. तो आपल्या तेजोदेवतेला वाहून नेतो. वजथें वकिण 
पोंचला वतथें वकिणमाली वह पोंचला च आहे. सप्तच्छन्दोमय वदे वा सप्तवकिणमाली सूयम हा 
पिमात्मस्वरूप आहेच पण त्याबिोबिच हा पुरुष म्हणजे जीव वह सप्तवाहन आहे. अंतःकिण, प्राण आवण 
पंचेवद्रयें हें सप्तक त्या जीवाचें वाहन होय. याचं्या योगें तो या ववश्वातं सचंाि किीत आहे. म्हणनू तो वह 
सप्तवाहन होय. वदे सूयम जीव हे वतन्ही सप्तवाहन असून पिमात्म्याचें प्रतीक होत. पिमात्मा वस्तुतः 
सवमव्यापी आहे. त्याला वाहन कशाला? तथावप तो आम्हालंा सप्त वाहनातूंन येऊन भेटतो म्हणनू आम्ही 
त्याला सप्तवाहन म्हणतों इतकें च. 

 
८३०. अमूर्तत 

 
न मूर्णति  यस्य सः अमूर्णतः । य याला मूर्णत नाहीं तो अमूर्णत म्हणावयाचा. य याला मूर्णत नाहीं असे पदाथम 

जगातं वकती तिी आहेत. आकाश, मन, बुवद्ध, अहंकाि, प्रकृवत आवण वतचे गुण हे सवम अमूतम भावच होत. 
त्यानंा आकाि नाहीं, अवयव नाहींत. जे सावयव आहेत तेच मूतम वा मरू्णतमान् म्हणावयाचे. पिमात्मतत्त्व हें 
साकाि सावयव नाहीं. जें साकाि सावयव असतें तें दृष्ट असतें. आवण “यत दृष्टं तत नष्टम्” असा वसद्धातं 
आहे. पिमात्मतत्त्व अववनाशी असल्यामुळें  तें दृष्ट नाहीं, साकाि सावयव नाहीं. वायुवह वदसत नाहीं, पण तो 
सावयव आहे. त्याचे अवयव आम्हालंा स्पशम कितात. स्पशम कितात त्या अथीं तो सावयव आहे आवण 
साकाि वह आहेच. त्याचा आकाि दृग् गोचि होत नाहीं याचें कािण तो आकाि स्थूल नसून सूक्ष्म तिल 
वविल आहे हेंच होय. वायु अच्छाय अनणु म्हणता ंयेणाि नाहीं. त्याचा छायालेख घेता ंयेईल. त्याचा भाि 
मोजता ंयेईल. आवण य याला भाि आहे, त्याला अनणु म्हणजे वनिवयव आवण अच्छाय म्हणजे अरूप कसें 
म्हणता ं येईल. तेव्हा ं पिमात्मा हा अमूर्णत आहे याचा विविचा अथम तो स्थूल नाहीं, गोचि नाहीं एवढाच 
घ्यावयाचा नाहीं. त्याचा खोल अथम तो अव्यक्त वनि  गुण अक्षि स्वरूप आहे असा आहे. जो मरू्णतमान् म्हणजे 
सदेह आहे त्याला जन्म आहे, त्याला वासना आहे, त्याला कमम आहे, त्याला कमाचें पाप-पुण्य आहे. 
पिमात्मा या सवांतून मुक्त आहे. पिमात्मा जि अमूर्णत आहे, ति जे लोक त्याची मूर्णत कस्ल्पतात आवण वतची 
पूजा कितात त्याचंें काय? ते काय भ्रातं म्हणावयाचे? पिमात्मा हा वस्तुतः अव्यक्त अक्षि स्वरूप आहे ही 
ओळख जि त्यानंा नसेल ति ते मूर्णतपूजक भ्रातंच होत. भगवतंानें त्याचं्या बद्दलच म्हटलें  आहे : “न तु मा ं
अवभजानस्न्त तत्वनेातश  च्यवस्न्त ते” पिमात्म्याववषयीं लोकव्यवहािाबाबत ज्ञानदेवानंी योग्यच म्हटलें  आहे 
: “देव आहे जैसा तैसा नेणव ेसहसा । भाबंावला कैसा ववश्वजनु”. 

 
८३१. अनघ 

 
पिमात्मा अमूर्णत म्हणजे अदेह आहे. म्हणून त्याला जन्म नाहीं. जन्म नाहीं म्हणून कमम वह नाहीं. 

आवण कमम नाहीं ति त्या कमाचें पापपुण्य कुठून असणाि? असा पिमात्मा हा अनघ म्हणजे वनि  मल आहे, 
वनि  लेप आहे. ईशोपवनषदातं त्याचें वणमन : “अकायं अव्रणं अस्नावविं आवण अपापववदं्ध” अशा 
ववशषेणमावलकेनें केलें  आहे. शवेटीं अपापववद्ध म्हणून त्याला एका पदातं गौिववलें  आहे. त्यातं त्याचें सािें 
वैवशष्ट  य आहे. कोणत्या वह पापाचा वधे त्यावि चालत नाहीं. पण जो देह धािण कितो तो जीव पापातूंन सुटंू 
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शकत नाहीं. जन्ममृत्युजिाव्यावधदुःखदोषपिंपिेंत तो सापंडलाच आहे. तेव्हा ंया चक्रातं न सापंडण्याची जी 
युस्क्त तेंच अनघत्व होय. आवण ती युस्क्त म्हणजे आत्मज्ञान होय. म्हणूनच म्हटलें  आहे गीतेंत : 

 
अणप िेंद् अणस पापेभ्यः सिेभ्यः पापकृिमः । 
सिं ज्ञानप्लिेनैि िृणजनुं सुंतणरष्यणस ॥ 
 
य यानें ज्ञानानें आपलें  स्वरूप ओळखलें , य यानें आपण वनत्य शुद्ध बदु्ध मुक्त-स्वभाव आहों हें 

अनुभवलें  तो सवम पापातूंन सुटला. तो अनात्म देहाशी. आवण तत्कृत कमांशीं आवण कममजवनत गतींशीं 
आपला कसलावह संबधं मानत नाहीं. नट वा बहुरूपी य याप्रमाणें आपण घेतलेल्या िाजाच्या सोंगानें सुखी व 
वभकाऱ्याच्या सोंगानें दुःखी होत नाहीं, पण त्या दोन्हींवह स्स्थतींत आत्मत्वानें सुखदुःख िवहत असतो तद् वत 
तो सदैव स्वरूपस्स्थत असतो. त्याला सुखदुःखावद अनात्मभावरूप अघाचा स्पशमच होत नाहीं. म्हणनू 
पिमात्मा हा अनघ होय. जो त्या वनजरूप पिमात्म्याचें स्मिण कितो तो वह त्या पिमात्मपदाला, अनघ 
पदाला पोंचतो. 

 
८३२. अणिंतत्य 

 
पिमात्मा हा ‘अमूर्णत अनघ अवचन्त्य’ असें एका चिणातं सूवचत केलें  आहे. त्यातं हेतु आहे. स्थूल 

सूक्ष्म आवण सुसूक्ष्म असा त्यातं क्रम दशमववला आहे. तो अमूर्णत म्हणजे देहिवहत आहे. देहिवहत आहे इतकें च 
नव्हे ति तो कममिवहत वह आहे. आवण केवळ कममिवहतच नव्हे ति तो अवचन्त्य म्हणजे गुणिवहत वह आहे. 
त्याच्या ववषयीं मनानें कसलें  वह वचन्तन किताचं येत नाहीं. पाऱ्याचा िवा जसा वचमटींत धिता ंयेत नाहीं, 
त्याप्रमाणें आत्मतत्त्व मनानें स्पशमता ं येत नाहीं. वतथें मनाचा लाग नाहीं. म्हणून तो पिमात्मा अवचन्त्य 
म्हणावयाचा. आपण एखाद्याचें नावं ऐकून असतों. त्याबिोबि त्याच्या आकृतीची वणाची मुदे्रची कल्पना 
आपण कितों. त्याचे गुण स्मितों, कमम वाखाणूं लागतो. अशा प्रकािें नामरूपगुणकमांच्या योगें समग्र 
वनरूपण आपण आपल्याशीं किीत असतों. तद् द्वािा च आपल्याला त्याचा पविचय होत असतो. पिंतु 
पिमात्म्याचा असा पविचय करून घेता ंयेत नाहीं कािण तो नामरूप-गुणकमम-िवहत आहे. जो जन्मतो त्याचें 
नामकिण होतें. य याला जन्मच नाहीं त्याचें नावं काय सागंणाि? रूप काय वणमणाि? गुण काय सागंणाि 
आवण पोवाडे ते तिी काय गाणाि? म्हणून त्या पिमात्म्याचें वणमन श्रुवत वनषेधमुखानें किीत असते. तो अज 
आहे, अकाय आहे, अवक्रय आहे, अवचन्त्य आहे. “एतद् वै तद् अक्षिं गार्णग ब्राह्मणा अवभवदस्न्त अस्थूलं 
अनण,ु अऱ्हस्व ंअदीघं, अलोवहतं, अस्नेहं अच्छायं अतमः! बृहदािण्यक ३।८।८ ‘अमूर्णतिनघोऽवचन्त्यः’ हा 
त्याचाच अनुवाद होय, सकें्षप होय. माणसाला जसें आपल्याच खादं्यावि बसता ं येत नाहीं त्याप्रमाणें 
आत्मतत्त्व आपल्यालाच ववषयत्वानें जाणूं शकत नाहीं. तें ववषयी आहे. “ववज्ञातािं अिे केन ववजानीयात” 
असें श्रुवत आके्षवपते. अवचन्त्य पदाचा तोच अवभप्राय आहे. पिमात्मतत्त्वाववषयीं कुठला वह मनोव्यापाि 
संभवत नाहीं ते सािे वतथें कंुवठत होतात. तें पिमात्मतत्त्व स्मिण-ववषय होत नाहीं आवण ववस्मिणववषय वह. 
असें तें अवचन्त्य आहे. 

 
८३३. भयकृत् 

 
भयं किोवत इवत भयकृत । जो वभवववतो तो भयकृत म्हणावयाचा. आपल्याहून जो बलवान् आहे, जो 

आपला वनग्रहानुग्रह करंू शकतो त्याचें भय वाटत असतें. चतुष्पदानंा वद्वपद मानवाचें भय आहे. मानव 
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प्रजेला िाजाचें, िाजानंा अवधिाजाचें, अवधिाजानंा सम्राटाचें भय आहे. अशा प्रकािें ववििाचें भय कवनिाला 
सवमत्र आहे. सवांहून वविि आवण बवलि तो पिमात्मा आहे. सवम सत्ता त्याची आहे. त्यामुळें  तो सवांना 
भयकृत म्हटला आहे. त्याच्या आज्ञेंत हें सािें ववश्व वागत आहे. सगळे अवधकािी देव मानवावद त्याच्या 
वदलेल्या अवधकािानुसाि वतमत आहेत. त्याच्या धाकानें सूयम वनयवमत प्रकाशतो, वािा वाहतो, मेघ वषमतात, 
भवूम वपकते. सवांचा स्वभाव हा ईश्विदत्त अवधकाि आहे. त्याचें अवतक्रमण कोणी करंू शकत नाहीं, जो 
किील त्याला भय आहे. वणाश्रम-धमम वह स्वाभाववक आहेत. जो त्याचंें अवतक्रमण किील त्याला भय आहे. 
यालाच अनुलक्षून म्हटलें  आहे “स्वधमे वनधनं श्रेयः पिधमो भयावहः”. अजुमनाला गीतेंत भगवतंानें युद्धाचें 
घोि कमम किायला नाहीं सावंगतलें , त्याला स्वधमम पाळायला सावंगतलें  आहे. अजुमन स्पष्ट आज्ञा मागतो – 

 
“ज्यायसी िेंत् कमथमस् ते मता बुणद्धर  जनादथन । 
तत् चक कमथणि घोरे माुं णनयोजयणस केशि ॥ 
व्याणमश्रेिेि िाक्येन बुचद्ध मोहयसीि मे । 
तद् एकुं  िद णनणश्चत्य येन श्रेयो ऽहमाप्नुयाम्  ॥ 
 

याचें उत्ति भगवतंानें शवेटीं वदलें  आहे : 
 
यदहुंकारमाणश्रत्य न योत्स्य इणत मतयसे । 
णमथ्यिै व्यिसायस् ते प्रकृणतस् त्िाुं णनयोक्ष्यणत ॥ 
स्िभािजेन कौततेय णनबद्धः स्िेन कमथिा । 
कतंु नेच्छणस येन् मोहात् कणरष्यस्यिशो ऽणप तत् ॥ 
ईश्वरः सिथभूतानाुं हृद् देशेऽजुथन णतिणत । 
भ्रामयन् सिथ भूताणन यतिारूढाणन मायया । 
तमेि शरिुं गच्छ सिथभािेन भारत 
तत्प्रसादात् पराुं शान्ततुं स्र्ानुं प्राप्स्यणस शाश्वतम्  ॥ 
 
तात्पयम, ईश्विदत्त स्वभाव ही ईश्विी आज्ञा आहे. वतला अनुसरून वागलें  पावहजे. त्या स्वभावरूप 

ईश्विाजे्ञचें भय सवांना आहे. त्यातूंन कोणीवह सुटंू शकत नाहीं. म्हणून तो पिमात्मा भयकृत होय. 
 

८३४. भय-नाशन 
 
भयं नाशयवत इवत भयनाशनः । जो भय नाहींसें कितो, तो भय-नाशन म्हणावयाचा. पिमात्मा केवळ 

भयकृत च नाहीं, भयनाशन वह आहे. जो पिमात्म्याच्या आज्ञेंत वागतो त्याचें भय तो पिमात्मा नाहींसें 
कितो. पिमात्म्याची आज्ञा कोणती? 

 
सिथकमाणि मनसा सुंतयस्याध्यात्मिेंतसा । 
णनराशीर  णनर  ममो भूत्िा युध्यस्ि णिगतज्िरः ॥ 
 
सवमकतृमत्व त्या पिमात्म्याचें आहे हें ओळखून कोणता वह स्वाथम मनातं न आणता ंभागास आलेलें  

कतमव्य माणसानें किीत असावें. त्या कमाच्या फळाची आशा धरंू नये. अशा प्रकािें वनष्काम स्वधमाचिण 
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केल्यानेंच भय-नाश होतो; जो कममच किणाि नाहीं असा हेका धिील, अथवा कममफलाच्या लोभानेंच कमम 
किील त्याला भय आहे. “यज्ञाथात कममणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमम-बन्धनः”. तो कतृमत्व-भोक्तृत्वाच्या 
पिधमांत सापडेल. कतृमत्व-भोक्तृत्व-िवहतता हा स्वधमम आहे, आत्म-धमम आहे. कतृत्वभोक्तृत्व हा अनात्म-
धमम आहे. पिधमम आहे. तें ओझें जो आपल्या डोक्यावि घेतो तो कष्टी झाल्यावाचंनू कसा िाहील? पण जो हें 
पिक्याचें ओझें उचलतच नाहीं त्याला तें डोक्यावरून उतिववण्याचे वह श्रम होत नाहींत. ह्याचेंच नावं 
संन्यास. हा मनसा किावयाचा आहे. आवण हा सवमकमम-संन्यास आहे. त्यातं वनवडावनवड नाहीं. काहंीं कमें 
किायचीं, काहंीं टाकायचीं, असा प्रकाि नाहीं. हा कमममात्राचाच संन्यास आहे. ही स्थूल वक्रया नाहीं. 
वस्तूचें दान, फलवासनेचा त्याग आवण सवमकमांचा सनं्यास ही स्थूल, सूक्ष्म आवण सूक्ष्मति प्रवक्रया आहे. 
वस्तुतः सनं्यास हा साक्षात्काि आहे. ती मुळीं वक्रयाच नाहीं. हा आत्मसाक्षात्कािच भयनाशन आहे. कािण 
त्यानंति दै्वत उित नाहीं. “तत्र को मोहः कः शोकः एकत्व ं अनुपश्यतः । वद्वतीयाद् वै भयं भववत । भय ं
वद्वतीयावभवनवशेतः स्यात” इत्याहद वचनें अदै्वताचें, एकत्वाचें अभयत्व प्रवतपावदतात. दै्वतरूप अज्ञानच भय 
आहे आवण तें आत्मज्ञानानें नाश पावतें. म्हणून ज्ञानस्वरूप पिमात्मा हा भयनाशन होय. 

 
८३५. अिु 

 
अिुर बृहत् कृशः स्रू्लो, 
गुिभृन् णनर  गुिो महान् । 
 
या श्लोकातं पिस्पि वविोधी ववशषेणाचं्या जोड्या आल्या आहेत. त्या पिमात्म्याची व्यापकता 

दाखववण्यासाठीं होत. तो अणु म्हणजे अवतसूक्ष्म आहे आवण त्याच बिोबि तो बृहत म्हणजे अवत ववशाल वह 
आहे. तो कृश आहे आवण त्याचबिोबि तो स्थूलवह आहे. तो गुणभतृ आहे त्याच बिोबि वनि  गुण आहे, 
सािाशं, त्याला कोणत्यावह एकाच ववशषेणानें वववशष्ट किणें म्हणजे त्याचें सवात्मकत्व वहिावनू घेण्यासािखें 
आहे. म्हणून त्याला पिस्पि वविोधी ववशषेणाचं्या जोड्यानंीं आळवनू शवेटीं महान् म्हणून संबोवधलें  आहे. हा 
महान् एकेिी बृहत पदानें वववशष्ट महान् हून वगेळा आहे. यातं अणबुृहत दोहोंचा वह समावशे आहे. अणूचा 
वनषेध किणािा बहृत नाहीं हा. तसा कोणाचा वह वनषेध जि तो किील ति तो संकुवचत होऊन अव्यापक 
होऊन महान् या पदवीस पात्र होणाि नाहीं. सवम वनषेधाचंा वनषेध करून शषे िाहणािा असा हा अशषे आहे. 
त्यालाच महान् म्हणावयाचें. हा महान् इतका महान् आहे कीं तो आपल्या अवतसूक्ष्मत्वामुळेंच आणतु्वामुळें 
आकळता ंयेत नाहीं. म्हणनू उपवनषदानंी म्हटले आहे : 

 
“अणोः अणीयान्” तो पिमात्मा अणूहून अणु आहे. “वकती अण,ु वकती सूक्ष्म” असें ववचािाल ति 

म्हणावें लागेल कीं तो अनण ुआहे. अणूचा आशय हाच. आता ंत्याला तुम्ही अणु म्हणा कीं बृहत म्हणा, तो 
तुमच्या आकलनातं येत नाहीं आवण म्हणनू तो महान् म्हणावयाचा. गीतेनें हाच भाव “सूक्ष्मत्वात तद् 
अववजे्ञयम्” या शब्दातं व्यक्त केला आहे. 

 
८३६. बृहत् 

 
बृहत म्हणजे ववशाल, ऐसपसै, लाबंरंुद. जें व्याप्य आहे तें बृहत म्हणता ंयेत नाहीं. व्यापकालाच 

बृहत म्हणता ंयेईल. आकाश असें बृहत आहे. त्यानें सवम व्यावपलेलें  आहे. तें असीम आहे. पिमात्मा हा तसा 
व्यापक आहे. तो सवांच्या आंत बाहेि व्यापून आहे. आकाश शब्दगुण आहे. म्हणजे त्याला व्यावतमक 
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व्यस्क्तत्व आहे. पिंतु पिमात्मा हा अव्यक्त आहे, वनि  गुण आहे. त्यामुळें  तो सवांहून व्यापक आहे. त्याला 
व्यापील असें दुसिें कोणतें वह तत्त्व नाहीं. म्हणून तोच एक बृहत होय. अणु जसा सूक्ष्मत्वामुळें  पकडता ंयेत 
नाहीं, आकळता ं येत नाहीं, तसा बृहत वह त्याच्या अवतववशालत्वामुळें  पकडता ं येत नाहीं, आकळता ं येत 
नाहीं. जसा पाऱ्याचा िवा वचमटीनें धिता ंयेत नाहीं, तसा डोंगि वह कवट्यातं धिता ंयेत नाहीं. सूक्ष्म म्हणनू 
वा स्थूल म्हणनू त्याची इयत ता वा पविवमवत तुम्हालंा किताचं यावयाची नाहीं. म्हणून म्हटलें  आहे : 

 
“अणोः अणीयान्, महतो महीयान्.” पिस्पिवविोधी ववशषेणानंीं ववशवेषलेली ही वस्तु, हें आत्मतत्त्व 

एकच आहे. तें एकसमयावच्छेदें करून अणोः अणीयान् वन महतो महीयान् आहे. पहा, आकाश हें वकती 
सूक्ष्म आहे आवण त्याच बिोबि तें वकती ववशाल वह आहे? या दोहोंत काहंीं वविोध येत नाहीं. त्याप्रमाणें 
पिमात्मतत्त्व वह सवम पिस्पि-ववरुद्ध ववशषेणाचंी संवाद-भवूम आहे. ऋषींच्या आश्रमातं वाघ आवण गाय 
सहज वैि ववसरून एकत्र नादंतात त्याप्रमाणें या पिमात्म्याच्या ठाईं सवांचे सवम वविोध मावळतात. सवम ववश्व 
इथें एकनीड होतें. “यत्र ववश्वं भवत्येकनीडम्” सवांचें तें माहेि आहे. तो पिमात्मा इतका ववशाल आहे, 
इतका बृहत आहे कीं कोणाला वह वतथें मतजाव नाहीं, कोणाचा वह वनषेध नाहीं. वतथें सवांचेंच स्वागत आहे 
आवण समान स्वागत आहे. 

 
८३७. कृश 

 
कृशता हा दोष म्हटला जाईल. पण ती कृशता जि सत्कािणी आली असेल ति तो गुणच ठिेल. 

गुरूपासकाचें वणमन कितानंा ज्ञानदेवानंीं म्हटलें  आहे कीं तो “गुरुदास्यें कृश, गुरुपे्रमें सपोष” असतो तो 
आचायोपासक गुरुदास्यानें कृश झालेला वदसतो, पण त्याच बिोबि गुरुपे्रमानें वस्तुतः तो पुष्ट झालेला वह 
असतो. बाह्यतः तो कृश वदसला तिी ती त्याची कृशता वस्तुतः आंतविक पवुष्टच असते. तपस्येनें देह कृश 
होतो, पण वस्तुतः ती आत्मबलाची पवुष्टच होय. ज्ञानदेवानंीं म्हटलें  आहे : 

 
जयािें मनीं आलस्य । देहीं अणत काश्यथ 
शमदमीं सौरस्य । जयाणस गा ॥ 
 
पिमात्म्याचा भक्त कसा असतो? देहगेहाच्या ववषयीं त्याच्या मनातं अवत आळस भिलेला असतो 

आवण तत्पविणामीं त्याचा देह अवत कृश होतो. पण इकडे जसजशी त्याची कृशता वाढत असते तसतशी 
शमदमावद षट संपवत्त वाढत जाते. त्याच्या त्या आत्मसंपत्तीचें जणूं मापच त्याची ती कृशता असते. भक्ताची, 
दासाची ही स्स्थवत ति स्वतः पिमात्म्याची ती काय वणावी? तो इतका कृश आहे कीं त्याचा मुळीं देहच लोप 
पावला आहे, तो ववदेहच आहे. य या अज्ञानापासून देह सभंव व्हायचा त्या उपादानाचाच अभाव असल्यामुळें 
तो कृश आहे. लाकडाची बाहुली लाकूडच नसल्यास वजतकी कृश होईल वततका तो कृश आहे. 

 
८३८. स्रू्ल 

 
पिमात्मा इतका कृश आहे कीं तो ववदेहच म्हणावा लागतो. तसा तो इतका स्थूल आहे कीं तो 

ववश्वात्मकच म्हणावा लागतो. ववश्वाहून स्थूल दुसिें काय बिें आहे? आवण तें ववश्व पिमात्म्याहून जि वगेळें 
म्हणता ंयेत नाहीं ति तो पिमात्मा स्थूल स्थववि कसा नव्हे? वचमट याच्या दोन भजुा असतात. त्या भजुानंीं 
तो वस्तु पकडतो. अणु बृहत, कृश स्थूल, गुणभतृ वनि  गुण ह्या जोड्या वह तशाच पकडीच्या आहेत. त्याचं्या 
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पकडींत सवम वस्तु पकडल्या जातात. एकाच तीिाची जशी नदी संभवत नाहीं त्या प्रमाणें ही सवृष्टरूप नदी 
वह ह्या जोड्यावंाचून संभवत नाहीं. सवम वस्तु उभयगुण-संपुवटत आहेत. एखादा मनुष्य कृश नाहीं स्थूल 
नाहीं, जसा असावा तसा बतेशीि आहे, असें म्हटलें  तिी तें कृश स्थूल शब्दाचं्या साहाय्यानेंच म्हणावें 
लागतें. त्या अथाला डावलून तो भाव प्रकट किताचं येत नाहीं. अशी ही सवकंष पकड हेंच त्या पिमात्म्याचें 
स्वरूप. जो सवात्मक आहे, त्याच्या पकडींतून कोण कसा सुटणाि? पिमात्म्याची ही व्यास्प्त, ही 
ववश्वात्मकता दाखववण्यासाठींच त्याला जोडीनें अणु-बृहत, कृश-स्थूल, गुणभतृ-वनि  गुण म्हटलें  आहे. 
तोच सवम आहे, सवम तोच आहे, हें अन्वयव्यवतिेकानें प्रत्ययास आणून देणें हें आहे शास्राचें प्रयोजन. त्याच्या 
वसद्धीसाठीं शास्र पिोपिीनें झटत असतें. वदे उपवनषदें गीता ब्रह्मसूत्रें भाित भागवतावद इवतहास पुिाणें 
यानंीं आपआपल्या पिीनें हाच एक सत चा संदेश उपदेश आदेश वदला आहे. सहस्रनाम वह तोच सहस्रधा 
देत आहे. 

 
८३९. गुिभृत् 

 
गुणान् सत्त्व-िजस्-तमावंस वबभर्णत इवत गुणभतृ । जो सत्त्व िज आवण तम हे तीन गुण धािण कितो 

तो गुणभतृ म्हणावयाचा. सषृ्टीची उत्पवत्त स्स्थवत आवण लय पिमात्मा िज सत्त्व आवण तम या वत्रगुणाचंा 
अवलंब करून किीत असतो. सृष्टीच्या उत्पवत्तकाळीं िजःप्रधान ब्रह्मदेवाचें रूप धािण करून तो हा सृवष्ट-
ववसगम कितो. सत्त्वप्रधान ववष्णु रूपानें त्या सृवष्ट-ववसगाचें तो पालन कितो आवण प्रलय काळीं तमःप्रधान 
रुद्र रूप धािण करून तो सृष्टीचा संहाि कितो, या ववसगाचें ववसजमन कितो. अशा प्रकािें गुणाधािें हीं 
सृष्टीचीं स्स्थत्यंतिें सतत चालूच असतात. एक लाट उठते, ती काहंीं काळ वटकते आवण शवेटीं ती वनमते. 
हा जसा अखंड क्रम समुद्रातं चालला असतो. तसा प्रकृतींत गुणाचंा हा सृष्टयुत्पवत्त स्स्थवत लय रूप खेळ 
अखंड चालू आहे. आवण तटस्थ पिमात्मा कमिेवि हात ठेवनू तो केवळ पहात आहे. वस्तुतः तो गुण-
कमांना या म्हणत नाहीं कीं जा म्हणत नाहीं. तीं गुण कमें आपल्या स्वभावानुसाि येत असतात आवण जात 
असतात. पिंतु सगळीं कमें गुणाधीन आवण गुण प्रकृती-अधीन आवण ती आत्मावश्रत असल्यामुळें  त्या 
आत्म्याला गुणभतू म्हणजे सूत्रधाि म्हटलें  जातें. हा एक आिोप आहे. तमोगुणाची ऊर्णम येते तेव्हा ं मी 
वनद्राधीन होतों. ती ओसिते तेव्हा ंसत्त्वाधीन होऊन जागृतीच्या अधीन होतों. ती सत्त्वोर्णमवह क्षीण होऊन 
िजोगुणोमीसिशीं मी नाना कमें करंू लागतों. अशा प्रकािें सािें कतृमत्व प्रकृतीच्या गुणाचंें आहे. आत्मा 
अकता आहे. तिी आपण मी झोपतों, मी जागतों, मी काम कितों असें वमर्थया आिोपण किीत असतों. त्याला 
अनुसरूनच पिमात्मा गुणभतृ म्हणावयाचा. एिव्हीं तो ति वनि  गुण आहे. पढुील पद तेंच सागंत आहे. 

 
८४०. णनर  गुि 

 
वनि  गुण म्हणजे गुणशून्य. मागें शून्य म्हणून एक नाम आलें  आहे. त्याचा आशय हाच. तो पिमात्मा 

आत्मपूणम आवण गुणशनू्य आहे. ववश्वातं जी काय घडामोड होते ती प्रकृतीच्या गुणानुसािच होत असते. ह्या 
सगळया जगद् व्याल घडामोडींचा य याच्यावि काहंीं एक पविणाम होत नाहीं, तो पिमात्मा वनि  गुण 
म्हणावयाचा. वायूच्या गुणानें समुद्रातं लहान मोठे तिंग उठतात, पिंतु आकाशातं ते उठंू शकत नाहींत. 
कािण तें आकाश जल-शून्य आहे. अवत सूक्ष्म आहे. पिंतु शब्दरूप स्पंद वतथें वह उठतात. पिमात्मा त्या 
आकाशाहून वह सुसूक्ष्म आहे. त्याच्या ठाईं इवलीशी वह हालचाल कोणत्या वह कािणानें होऊं शकत नाहीं. 
ती हालचाल, तो स्पंद, तो ववकास सवम गुण-जवनत होय. आवण आत्मतत्त्व हें केवळ वनस्ष्क्रय वनःस्पंद 
वनि  ववकाि आहे. कािण तें गुणशून्य आहे. गुण आवण त्यांचीं कमें याचंा संपकम  त्याला केव्हावंह होऊं शकत 
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नाहीं. तें जि गुणवववशष्ट झालें  ति तें जगातंील इति वस्तंू प्रमाणेंच नश्वि ठिेल. पण तें ति शाश्वत आहे. तें 
षड् भाव-िवहत आहे. “जायते अस्स्त वधमते ववपविणमते अपक्षीयते वम्रयते” असें म्हणता ंयेत नाहीं. आवण याचें 
कािण तें वनि  गुण आहें, प्रकृतीच्या गुणाचं्यापलीकडचें आहे, हें होय. गुणाचंें साम्राय य सवमत्र आहे, त्यातूंन 
देव दानव मानव कोणीच सुटलें  नाहीं. “न तद् अस्स्त पृस्र्थवया ंवा वदवव देवषुे वा पनुः । सत्व ंप्रकृवतजैि  मुक्तं 
यद् एवभः स्यात वत्रवभि  गुणःै ।” हे गुण म्हणजे च यमपाश होत. यातूंन मुक्त फक्त एक आत्मतत्त्व आहे. त्या 
गुणाधाि पिंतु वनि  गुण आत्मतत्त्वाचंें नमन मवहम्नातं असें केलें  आहे : 

 
बहलरजसे णिश्वोत्पिौ भिाय नमोनमः 
प्रबलतमसे तत् सुंहारे हराय नमोनमः । 
जनसुखकृते सत्त्िोणरक्तौ मृडाय नमोनमः 
प्रमहणस पदे णनस् िैगुण्ये णशिाय नमोनमः ॥ 
 

८४१. महान् 
 
पिमात्मा हा वनि  गुण असल्यामुळें  तो महान् होय. जें सगुण आहे तें सवक्रय आहे, जें सवक्रय आहे तें 

साकाि आहे, साकाि आहे तें सावयव आहे आवण सवम सावयव हें षड् भाव-ग्रस्त आहे. अशा सदोष व 
ववकािशील वस्तूला महान् म्हणता ंयेत नाहीं. ति जें वनि  दोष आहे आवण वनि  ववकाि आहे, तेंच महान् होय. 
म्हणून त्यालाच ब्रह्म अशी सजं्ञा आहे. वडील महान् म्हटले जातात, मुलगा लहान म्हटला जातो. कािण हें 
महान् होय, कायम हें सदैव लहानच म्हणावयाचें. हा व्यक्त ववश्वाकाि वकती वह मोठा वदसत असला तिी तो 
त्या अव्यक्ताहून लहान च म्हणावा लागेल. कािण तें अव्यक्त व्यक्ताचें मातृस्थान आहे. आवण तें अक्षि 
वपतृस्थान आहे. त्या अक्षिाच्या पलीकडे दुसिें कोणतें वह तत्त्व नाहीं म्हणून तेंच महान् होय. तें सवाधाि 
असल्यामुळें  त्यालाच ‘महतो महीयान्’ म्हटलें  आहे. हें ववश्व पाचंभौवतक आहे. पृथ वी आप तेज वायु आकाश 
हीं तीं पाचं भतूें होत. यातंील पवहलेंच तत्त्व पृथ वी म्हणजे मोठें म्हटलें  आहे. पिंतु या पाचंींत तें सवांत 
लहान आहे. उत्तिोत्ति तत्त्वें मोठमोठीं आहेत. आकाश त्या सवांत मोठें आहे. पिंतु मनोबवुद्ध-अहंकाि हीं 
तत्त्वें त्या आकाशाहून वह मोठीं आहेत. कािण तीं सुसूक्ष्म आहेत. पिंतु हीं तत्त्वें वकती वह सूक्ष्म आवण ववशाल 
असलीं तिी तीं गुणजवनत आहेत, गुणात्मक आहेत. प्रकाश-प्रवृवत्त-मोह-वश आहेत. म्हणून तीं समयाद 
आहेत, सीवमत आहेत. आत्मतत्त्वच गुणातीत असून तेंच एक महान् या पदवीस पात्र आहे. इति तत्त्वें 
सापेक्ष महान् आहेत, पण हें आत्मतत्त्व वनिपेक्ष केवल महान् होय. 

 
८४२. अधृप्त )अ-धृत, ‘अ’-धृत) 

 
न धृतः अधृतः । जो कोणीं धिलेला नाहीं तो म्हणावयाचा अधृत. पिमात्मा हा सवाधाि होय. पिंतु 

स्वतः तो वनिाधाि आहे. वनिाधाि म्हणजे य याला आत्मवभि दुसऱ्या कशाचा आधाि नाहीं असा. अधृतचा हा 
आशय स्पष्ट किण्यासाठींच पुढील पद ‘स्व’-धृत आलें  आहे. स्वधृत म्हणजे स्वाधाि. भागवतंात म्हटलें  
आहे- 

 
“ववश्वास कािण, अकािण जें स्वतः पैं” पिमात्मा हा ह्या ववश्वाचें कािण आहे खिा, पिंतु त्याला 

कोणी कािणभतू नाहीं. तो अकािण आहे, स्वयंभ ूआहे. 
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पिमात्मा हा महान् आहे, कािण तो अधृत आहे, स्वधृत आहे. जो पितंत्र आहे, पिाधीन आहे तो 
महान् कसा म्हणता ंयेईल? ‘महान् अधृतः स्वधृतः’ ही आनुपूवी हा आशय व्यक्त किीत आहे. 

 
“अ” नें धृत तो अ-धृत असा वह अथम किता ं येईल. अ हें नञ समासाचें द्योतक व्यावृवत्त-कािक 

अव्यय आहे. त्यानें धिलेला, म्हणजे अतद्-व्यावृत्तीनें जो वनवित केलेला, तो पिमात्मा अ-धृत 
म्हणावयाचा. वदेोपवनषदातं ठाईं ठाईं नेवत नेवत गान गाइलें  आहे :– 

 
एतद् िै तद् अक्षरुं गार्तग! ब्राह्मिा अणभिदन्तत 
अ-स्रू्लुं , अन्-अिु, अ-हस्िुं अ-दीघं, अ-लोणहतुं, 
अ-स्नेहुं, अच्छायुं, अ-तमः । बृहदारण्यक ३।८।८ 
 

यातंील अ-स्थूलावद प्रत्येक पद अ-घवटत आहे, अ-धृत आहे. आवण तें ब्रह्मवाचक आहे. म्हणून वह तो 
पिमात्मा अ-धृत म्हणावयाचा. “अक्षिाणा ंअकािोडऽस्स्म” या भगवद् वचनाप्रमाणें अ ही अक्ष ि-ववभवूत आहे. 
सवम वणममालेचा तो आवद आहे. आवण म्हणून समस्त वाङ्मयाचा वह. त्यानें म्हणजे पयायानें वाङ मयानें 
धािण केलेला म्हणनू वह पिमात्मा हा अ-धृत म्हणावयाचा. अशा प्रकािें अधृत पद वत्रधा व्युत्पावदलें  जाईल : 
(१) न धृत तें अधृत, (२) व्यावतमनानें धृत तें अधृत आवण (३) शब्द-शक्तीनें धृत तें अ-धृत. 

 
८४३. स्िधृत 

 
स्वने, आत्मना, धृतः इवत स्वधृतः । आपणच आपल्याला धािण कितो म्हणनू तो पिमात्मा स्व-धृत 

आहे म्हणावयाचा. धािक तत्त्वें अनेक आहेत. पृर्थवी ही वह एक धािकच आहे. सवम जीवाचंी ती धानीच होय. 
म्हणून वतला धिणी, धिा म्हणतात. पिंतु ती नुसती धािकच नाहीं, धृत वह आहे. वतला शषेानें धािण केलें  
आहे. हा व्यक्त ववश्वकदंब य या अव्यक्ताच्या भवूमकेवि फुलला आहे ती अव्यक्त भवूमकाच तो शषे होय. 
आवण तोच स्वधृत होय. त्याला दुसऱ्या कुणीं धािण केलेलें  नाहीं. तो स्वाधाि आहे. तो स्वप्रवतवित आहे. 
अशषे व्यक्ताकाि मावळल्या नंति जो शषे िाहतो तो अव्यक्त संज्ञाचंा पिमात्माच अधृत आवण स्वधृत होय. 
त्याला दुसऱ्या कोणाचा आधाि नाहीं, पण तोच सवांचा आधाि आहे. हपड-ब्रह्माडंातं सवमत्र हेंच आढळून 
येतें. इंवद्रयाचंा आलंब मन. मनाचा आलंब प्राण. प्राणाचा आलंब जीवात्मा. हें झालें  हपडातं-ब्रह्माडंातं वह 
तेंच. सवम भतूाचंा आलंब महाभतूें. पचं महाभतूाचंा आलंब प्रकृवत. प्रकृतीचा आलंब पिमात्मा. आत्मा-
पिमात्मा हा दुसऱ्या कोणावि अवलंबून नाहीं. तो स्वाधाि, स्वालंब आहे. जगातंील सवम तत्त्वें दुसऱ्या 
तत्त्वानंा आधाि देतात आवण स्वतः वह दुसऱ्या तत्वाचंा आधाि घेतात. तीं त्या आपल्याहून सुसूक्ष्म व व्यापक 
तत्त्वाचं्या ठाईं प्रवतवित असतात. पण पिमात्मतत्त्वच एक असें आहे कीं जें ‘स्व ेमवहस्म्न’ प्रवतवित आहे. तो 
पिमात्मा आपल्याच बळावि प्रवतवित आहे. तो पिावश्रत नाहीं, स्वावश्रत आहे. म्हणून तो म्हणावयाचा 
स्वधृत. 

 
स्वधृतचा आणखी वह एक वगेळा पण वविोधी नसलेला अथम संभवतो. स्व म्हणजे स्वजन. स्वजनानंीं 

म्हणजे भक्तानंीं जो आपल्या हृदयातं धिला आहे तो भगवान् स्वधृत होय. अभक्तानंा तो कळतच नाहीं मग 
आकळणाि कुठून? वश होणाि कुठून? 
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८४४. स्िास्य 
 
सु शोभनं आस्यं मुखं यस्य सः स्वास्यः । य याचें आस्य म्हणजे मुख शोभन आहे तो म्हणावयाचा 

स्वास्य. जे पिाधीन असतात त्याचंी मुखमुद्रा शोभन िाहंू शकत नाहीं. कािण त्यानंा सदैव भय असतें. पिंतु 
जे स्वाधीन आहेत, त्यानंा तृष्णा भय क्रोध या ववकािानंा बवळ पडावें लागत नाहीं. पिमात्मा हा संपूणम स्वधृत 
स्वाधीन असल्यामुळें  त्याला कशाची तृष्णा नाहीं. तृष्णा नाहीं म्हणून तृष्णा-ववषय वमळववण्याची हचता, 
वमळाल्यावि तो जाईल वा कमी होईल याचें भय, गेल्यास वा कमी झाल्यास क्रोध इत्यावद ववकािाचंा स्पशम 
नाहीं. असा केवळ वनि  ववकाि असल्यामुळें  तो सदैव प्रसिवदन असतो. अनात्म ववषयाचंें हचतन किणािा 
जीव पिाधीन होतो. संग, काम, क्रोध, संमोह, स्मृवतववभं्रश आवण बवुद्धनाश अशा अनथम-पिंपिेला तो प्राप्त 
होतो. त्याचें मुख प्रसि िाहणाि कसें? तें अंतिातंील नाना ववकािासंिशीं नानावणाकृवत वडेेंववदिें होत 
िाहतें. िाक्षसाचंीं तोंडें सदैव वडेींववदिीं भयानक असतात. कािण िाक्षसाचंीं तोंडें म्हणजे काम, क्रोध, 
लोभाचें पुतळेच. उलट देव सवम सुमुख सुंदि. कािण दैवी गुणाचें ते अवतािच. पिमात्मा ति केवळ वनि  दोष 
सकळ गुणालंकिण. मग तो स्वास्य कसा बिें नसेल? जो स्वस्थ आहे, वनि  ववकाि आहे, नीिोग आहे तोच 
स्वास्य म्हणावयाचा. वनष्पाप बालक आवण महापुरुष याचं्या ठाईं वह स्वास्यता वदसून येते. इति स्रीपुरुषाचें 
चेहिे गोिेगोमटे वह ववकाि-ववकृत आवण भयावहच असतात. स्वास्र्थय आवण स्वास्यता याचें िहस्य 
स्स्थतप्रज्ञाच्या श्लोकातं गीतेनें ववशद केलें  आहे : “ववधेयात्मा प्रसादं अवधगच्छवत.” 

 
८४५. प्राग् िुंश 

 
वशंात प्राक् प्राग् वशंः । जो वशंाच्या आधींचा तो म्हणावयाचा प्राग् वशं. वशंाच्या आधीं कोण असतो? 

मूळ पुरुष. मुळापासूनच वशं-ववस्ताि होतो. म्हणून तो मळूभतू पुरुषच प्राग् वशं म्हणावयाचा. पिमात्मा हा 
असा या जगद्-वृक्षाचा मूळ पुरुष होय. त्याच्या पासूनच हा सवमतोवदश ववश्वववस्ताि झाला आहे. 

 
अथवा प्राक् प्राक् तनः वशंः प्राग् वशंः । अथवा वशंाचे दोन भाग केल्यास एक प्राचीन वशं व दुसिा 

अवाचीन वशं म्हटला जाईल. आपण जो हा ववश्वववस्ताि पाहतो आहों तो अवाचीन होय. अवाचीन म्हणजे 
व्यक्त क्षि. आवण जो अव्यक्त आहे, अक्षि आहे जो म्हणावयाचा प्राचीन. आपण काळाचे दोन भाग किीत 
असतो “अैवतहावसक व प्रागवैतहावसक.” तशाच सािखा हा ववभाग झाला. ववश्वाचा वजतका ववस्ताि आपण 
पाहंू कल्पंू शकतों तो सगळा अवाचीन होय. आवण जो आमच्या चममचक्षूच्या आवण कल्पनाचक्षूच्या वह 
पलीकडचा आहे तो प्राचीन होय. पिमात्मा हा उभयात्मक आहे, पण इथें तो आधीं प्राग्वशं म्हटला आहे. 
आवण तेंच योग्य होय. आधीं मोठ्याचें वन मुळाचेंच नावं घ्यायला पावहजे. अव्यक्त स्वरूप हें मूळ आहे. आवण 
तें अपविवमत वह आहे. अव्यक्ताच्या अफाट सागिातं व्यक्ताकाि हा तृणवत आहे. मग तृणाचें नावं आधीं 
घेणाि कीं सागिाचें? उघडच महान् वस्तुच आधीं डोळयांत भिणाि वन वतचाच उच्चाि होणाि. “प्राग् वशंो 
वशंवधमनः” या पदामंध्यें वह तसेंच झालें  आहे. आधीं प्राग् वशं मागाहून वशंवधमन. 

 
८४६. िुंशिधथन 

 
वशं ंवधमयवत इवत वशंवधमनः । जो वशं वाढवतो तो वशं-वधमन म्हणावयाचा. वृध् वध्म धातूचे दोन अथम 

होतात. – १ वाढवणें, २ तोडणें, तासणें दोन्ही अथांनीं पिमात्मा वशंवधमन आहे. हा सषृ्टीचा वले तो वाढवीत 
आहे म्हणनू तो वशंवधमन होय. सुप्त-गुप्त-चेतन दगडापासून सवमचेतन ब्रह्मदेवापयंत चौऱ्याशंी लक्ष योनींचा 
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ववस्ताि त्या पिमात्म्यानें आत्मशोधातं केला आहे. तो एकएका योनींतील सुखदुःखाचा आंबट गोड अनुभव 
घेत वजथें त्याला अमृतानुभव आला त्या मनुष्ययोनीपयंत आला आवण वतथेंच त्याचा वशं सुफळ होऊन 
कंुवठत झाला. कवणस येऊन तें पक्व झालें  म्हणजे यवगोधूमावद ओषधींचा अंत होतो. त्या कृताथम होऊन 
वाळतात. आत्मज्ञान हें सवमजन्म सफळ किणािें आवण म्हणून त्या सवम जन्मातूंन मुक्त किणािें, त्या 
सवमजन्माचंा अंत किणािें होय. आवण पिमात्मा हा केवळ ज्ञानस्वरूप असल्यामुळे, सवम साधनाचंाच 
फलरूप असल्यामुळें  तो सवम वशंाचा अंत किणािा होय. त्यानंति कोणता वह उच्चावच जन्म घेण्याचेंच 
प्रयोजन िाहत नाहीं. म्हणनू वशं खंुटवणािा या अथानें वह तो पिमात्मा वशंवधमन होय. संस्कृत वधमवक व 
मिाठी वाढी हे शब्द याच अथानें वध्म धातूपासून आलेले आहेत. बागंडी वाढणें या प्रयोगातं वह तो त्याच 
अथानें आलेला आहे. वशं-वधमन प्रमाणें तंतुवधमन हें नाम वह सहस्रातं अन्यत्र आलेलें  आहे. वतथें तें तंतु-
च्छेदन अशा अथानेंच घेतलें  आहे. वशवाय वाढ ही शवेटीं कुठें तिी थाबंायचीच असते. म्हणजे वतचा 
अवश्यंभावी पविणाम अन्तच होय. म्हणून वाढणें म्हणजे संपणें हा अथम सुव्यवस्स्थतच होय. तथावप आम्हालंा 
सृष्टीचा आवद आवण अंत वह वदसत नाहीं. वदसतो तो केवळ सृष्टीचा वृवद्ध-ववस्ताि. म्हणून त्या पिमात्म्याला 
म्हटलें  आहे प्राग् वशं आवण वशंवधमन. ह्या सवृष्टरूप मध्याच्या दोन्ही टोकानंा तो पिमात्मा आहे. त्याच्या 
पासूनच हा सृवष्ट-प्रिोह झाला असून त्याचें पयमवसान वह त्यातंच व्हावयाचें आहे. 

 
८४७. भारभृत् 

 
अनन्त (विाहावद) रूपेण भगूोलस्य भािं वबभर्णत इवत भािभतृ । पिमात्मा हा अनन्तशषेाच्या रूपानें 

ह्या पृथ वीचा भाि आपल्या डोक्यावि धािण करून आहे म्हणून तो म्हणावयाचा भािभतृ. ‘कोऽवतभािः 
समथानाम्’ या न्यायानें पिमात्म्यानें हा सगळा ववश्वाकाि धािण केलेला असला तिी तो त्याला काहंीं भाि 
नाहीं. झाडाला फुलाचा भाि होत नाहीं तसा ह्या ववश्वाचा पिमात्म्याला भाि नाहीं. तें त्याच्या डोक्याविील 
फूल आहे. शोभा आहे. पिंतु अनीश जीवाला तो भािच आहे. त्यानें तो भाि घेण्याचा प्रयत्न केला ति तो 
वचिडूनच जाईल. सवम सामर्थयम त्या पिमात्मशक्तीचें आहे. तीच ववश्वोत्पवत्तस्स्थवत-लय-समथम आहे. तें 
सामर्थयम दुसऱ्या कोणातं वह नाहीं. आम्ही वह जें काहंीं किायला समथम होतों तें वह सामर्थयम त्या पिेशाचेंच 
असतें. पिंतु आम्हालंा तें त्या शक्तीच्या अवतसूक्ष्मतेमुळें  आवण सवमव्यापकते मुळें  जाणवत नाहीं. भगवान् 
कृष्णानें गोवधमन-धािण केलें  तेव्हा ंसवम गोपाळानंीं आपआपल्या काठ्या त्याला टेकू म्हणून लावल्या होत्या. 
त्या सवांच्या निशक्तीच्या समुच्चयानें बनणाऱ्या बळाहून अवधक बळ वतथें कायम किीत होतें. तेंच नािायणीय 
बळ होय. तेंच ईश्विी बळ होय. त्याच सवमगत आवण सवावतविक्त शक्तीनें तो पवमत उचलला होता. त्या 
शक्तीचें नावं कृष्ण. तोच भािभतृ. प्रत्येक जीवानें एक देह धािण केला आहे. हा देहभाि कोण बिें धािण 
किीत आहे कोणी असद् वस्तु तो धािण करंू शकत नाहीं. कािण तो वदतो-व्याघात होय. कोणी 
अवचद् वस्तु धािण करंू शकत नाहीं. कािण अवचत हेतुमत असंू शकत नाहीं. कोणी अनानन्द वस्तु तो धािण 
करंू शकत नाहीं. कािण कोणी वह दुःखासाठीं झटत नसतो. तात्पयम देहभाि काय हकवा ववश्वभाि काय 
एका सच् वचदानंद पिमात्म् यानेंच धािण केलेला आहे. तें तवदति कोणाला शक्यच नाहीं. 

 
८४८. कणर्त 

 
कवथत हें नाम प्रवथत असें असावें. कवथत हा पाठ प्रामावदक असावा–जिी शकंिाचायांनीं तो तसाच 

घेतला आहे. गीतेंत आलेंच आहे– “अतोऽस्स्म लोके वदेे च प्रवथतः पुरुषोत्तमः” पिमात्मा लोकातं म्हणजे 
व्यवहािातं आवण वदेातं म्हणजे शास्त्रातं वह पुरुषोत्तम म्हणजे वतन्ही पुरुषातं उत्तम म्हणून प्रवथत आहे, 
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प्रवसद्ध आहे. पण “स्स्थतस्य गवतश  वचन्तनीया” या न्यायानें कवथत पदाचा ववचाि केला पावहजे. कवथत 
म्हणजे आख्यात, य याच्या ववषयीं काहंीं तिी ववधान केलें  गेलें  आहे असा–मग तें ववधान काहंीं का असेना. 
पिमात्मा हा वदे-प्रवतपावदत म्हटला जातो. वदेप्रवतपावदतच का?ं कािण इति ववषय अन्य शास्रें प्रवतपादंू 
शकतात पण पिमात्म्याचें प्रवतपादन वदेेति प्रमाणें करंू शकत नाहींत. वतथें प्रत्यक्ष वा अनुमान हें प्रमाण 
चालत नाहीं. पिंतु इथें कवथत पदानें वदेावदशास्त्र-प्रवतपावदत हा एवढाच अथम घ्यावयाचा नाहीं, ति 
वनरुपपद प्रयोगामुळें  सवम (-पद) प्रवत पावदत असा अथम घ्यावयाचा. तुम्ही कोणतें वह पद उच्चािा, त्याचा 
अथम पिमात्मा आहे. शब्दाचं्या नाम आवण धातु अशा दोन; नाम, धातु, उपसगम आवण वनपात अशा चाि; 
अथवा नाम, सवमनाम, ववशषेण, वक्रयापद, वक्रयाववशषेण, शब्दयोगी, उभयान्वयी आवण उद् गािवाची अशा 
आठ जावत कस्ल्पल्या जातात. त्या सवांनीं पृथ क् पृथक् वा संभयू जो अथम व्यक्त केला जातो तो सवम एका 
पिमात्म्याचेंच कथन कितो, सिळ वा पयायानें. जसे सवम जलौध समुद्रालाच वमळतात त्याप्रमाणें सवम पदें 
सिळ वा पयायानें त्याचें कथन वा प्रवतपादन किीत असतात. कािण सवम पदाचंा आवण अथाचा आश्रय एक 
सद् वस्तु च असू ंशकते. अगदीं शशश्रृंग म्हटलें  तिी त्याला सते्तचा आधाि आहे. ससा आहे आवण शृगंवह 
आहे. शशशृगं नसलें  म्हणनू काय झालें? 

 
८४९. योगी 

 
जो युक्त आहे तो योगी म्हणावयाचा. पण युक्त कुणाशीं? स्वरूपाशीं. सवम जीव हे ववयोगी आहेत. 

त्याचंा आपल्या स्वरूपाशीं ववयोग झाला आहे. सत वचत आनंद हें आहे त्याचंें स्वरूप. पण ते अवभमानी बनून 
मी अमुक वणम जावत कुल आकृवत िंग वस्र ववद्या नातें इत्यादींचा आहे असें म्हणत असतात. मी ब्राह्मण, 
ऋग् वदेी, देशस्थ, ऊंच, गोधूमवणम, मध्यम वयाचा, वदेवदेान्तशास्री, अमक्याचा पुत्र, अमक्याचा वपता 
इत्यावद म्हणवीत असतो. पण असें म्हणतानंा वस्तुतः मी ववयोगी होत असतो, आपल्या वनजरूपास पािखा 
होत असतो. अनात्मवस्तूचा आपल्यावि आिोप करून घेत असतों. मला जन्मच नाहीं, मग नामरूप गुणकमम 
कुठलें? मी ना पुत्र ना वपता. हे सगळे अनात्म-संबंध होत. ते घेऊन मी सुखदुःखाचें ओझें का ंवाहावें? असे 
भािवाही होण्यातं काय हंशील? हावसल काहंींच नाहीं, पण अज्ञानामुळें  जीव भािवहन किीत असतो आवण 
कंुथत असतो. पिंतु योगी म्हणजे स्वरूपयोगी यातूंन मुक्त असतो. त्याला हें कसलेंच ओझें नाहीं. त्याचा 
देहगेहाशीं सबंंध मद्यप्याचा जसा आपल्या वस्राशीं तसा असतो. एखाद्या दारू वपऊन हझगून पडलेल्या 
माणसाच्या अंगावि वस्र दैवयोगानें असलें  ति असतें, नसलें  ति नसतें. त्याची शुद्ध त्याला नाहीं. वपसें 
नेसलें  कीं नागवें लोकीं येऊन जाणावें? योगी हा तसा सदैव ‘आत्मन्येव आत्मना तुष्ट’ असतो. त्याला देह 
गेहाची शुद्ध नसते. असा योगी हा पिमात्मस्वरूपच होय. पिमात्मा ति ववदेहच आहे. त्याचा देहाशीं दुरून 
वह संबंध पोंचत नाहीं. म्हणून पुढील पदातं त्याला योगीश म्हटलें  आहे. योगीश म्हणजे योग्याचंा िाजा, 
सवोच्च योगी. 

 
८५०. योगीशः 

 
योवगना ं ईशः योगीशः । योग्याचंा ईश तो योगीश म्हणावयाचा. योग्याचंा ईश या पदाचे दोन अथम 

होऊं शकतील. १ योग्याचंा वशिोमवण २ योग्याचंा आिाध्य. पिमात्मा हा दोन्ही अथांनीं योगेश आहे. 
पिमात्मा हा केवळ आत्मवनि असल्यामुळें  मुळीं अनात्मस्पशमच त्याला नसल्यामुळें  तो योवगवशिोमवण होय. 
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लघुत्िमारोग्यमलोलुपत्िुं 
ििथ-प्रसादः स्िर-सौििुं िं । 
णनद्राल्पता मूिपुरीषमल्पुं 
योग-प्रिृचि प्रर्माुं िदन्तत ॥ 
 
अथात देहाचें आिोग्य ही योगाची पवहली पायिी होय. इस्न्द्रयें प्राण आवण मन याचंें ववशत्व ही 

मधली पायिी होय. आवण देहासकट ववश्वाची ववस्मृवत व केवळ आत्मवनभतृता उफम  समावध ही अस्न्तम 
पायिी होय. पिमात्मा हा सदैव या योग वनद्रेंत वनमग्न आहे, समावधस्थ आहे. म्हणनू तो योगीश म्हणजे 
योवगवशिोमवण म्हणावयाचा. आवण तोच योग्याचंें, साधकाचंें आिाध्य वह होय. कािण तोच पिम आदशम 
आहे. म्हणनू वह तो योगीश म्हणजे योवगजनाचंें पिम ध्येय म्हणावयाचा, उपास्य म्हणावयाचा. प्रजा आपल्या 
योगके्षमासाठीं िाजाकडे पहात असते, त्या प्रमाणें सगळे योगी योगीशाकडे आपल्या “योग” - के्षमासाठीं 
पाहत असतात. नखाचं्या गंुडाळया आवण जटाचं्या चुंबळी असें योग्याचें प्राचीन दशमन बीभत्स आहे. अवाचीन 
दशमन क्लृप्तनख व क्लृप्तकेश असें सुमृष्ट िाजस आहे. पण हीं दोन्ही बाह य आहेत. अन्तस्तत्त्व वगेळेंच 
आहे. तें आहे आत्मवनिता. ती वजथें वजतक्या माते्रनें आहे वतथें वततका योग आहे. योगीशाच्या ठाईं योगाची 
पूणम मात्रा असते आवण म्हणनू तो योगेश वह म्हणवतो. 

 
८५१. सिथकामद 

 
सवान् कामान् ददावत वा द्यवत वा इवत सवमकामदः । जो सवम काम पुिवनू जीवाचे सवम काम खंवडत 

कितो तो सवमकामद म्हणावयाचा. काम म्हणजे अवभलाष. जीवाचें समग्र जीवन अवभलाषमय च आहे, 
काममयच आहे. हकबहुना काममयता हेंच जीवन आहे. य याला कसलावह काम नाहीं तो कामोपलब्धीचें 
साधन हा देह धािण किीलच कशाला? सािाशं जीव म्हटला म्हणजे तो कामाथी असावयाचाच. हा कामच 
नसावा असा वह एक काम आहे आवण त्यालाच मुमुक्षा असें म्हणतात. सािाशं, काममुस्क्त केव्हावंह शक्य 
नाहीं. शक्य व इष्ट आहे केवळ कामशुवद्ध. ती जि जीव किीत गेला ति तो काममुक्त होतो. कामनेचें स्वरूप 
नीट समजून घेणें जरूि आहे. त्यावशवाय ती वनयवमत वनयंवत्रत आवण वनि  मूवलत होणाि नाहीं. जोंवि वतचें 
वैयर्थयम पटलें  नाहीं तोंवि ती सुटत नाहीं. य या क्षणीं तें पटतें त्या क्षणीं वतची वमठी गळून पडते आवण जीव 
तींतून मुक्त होतो. असें अनात्ममात्रा ववषयीं जेव्हा ंहोतें तेव्हा ंकेवळ आत्मवनि झालेला पुरुष सवमकाममुक्त 
होतो. त्यालाच आत्मकाम वा आप्तकाम म्हणावयाचें. ही दशा एकाएकीं बळेंच आणता ं येत नाहीं. 
कामोपभोग, तज्जवनत सुख-दुःखानुभव, तदुत्थ ववषादोदय, शास्राध्ययन, गुरुबोध आवण आत्मप्रतीवत या 
क्रमानें काम-वनवृवत्त होते आवण जीवाला शावंतलाभ होतो. या कृताथम जीवनाची जी शास्रीय पविकल्पना 
वतचें नावं आहे वणाश्रमधमम. तद् द्वािा पिमात्मा हा सवमकामद झाला आहे. अथात तद् द्वािा तो सवम काम 
पुिवतो आवण त्या कामातूंन जीवाला सोडववतो. पुढील पद आश्रम एवढ या साठींच आलें  आहे. 

 
८५२. आश्रम 

 
आ हकवचत श्रम्यते अस्स्मन् इवत आश्रमः । वजथें जीव बेताचा पविश्रम करून सफल होतो तो 

म्हणावयाचा आश्रम, पिमात्मा हा आश्रमस्वरूप आहे. या आश्रमातं जीवाला आपले सवम काम वसद्ध करून 
घेता ंयेतात. या आश्रमाची काय कल्पना आहे? नदीला घाट असले म्हणजे ती सुखगाह य होते. वतचा यथेष्ट 
उपयोग होतो. त्याप्रमाणें जीवनाला वह बन्धन पावहजे, वशस्त पावहजे म्हणजे तें सुखावह होतें, सुफल होतें. 
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श्रम हा श्रम नाहीं, जि मन वनवान्त असेल, ववश्रान्त असेल. मनाला ववसावंा देण्याची ही युस्क्त म्हणजे 
आपलें  दैनंवदन जीवन, आपला आयुष्यक्रम स्वैि न ठेवता ंवनयमबद्ध ठेवणें होय. सवम आश्रमाचंें हें साि आहे. 
“काय करंू कसं करंू” ही हचताच श्रम होय. ती गेली म्हणजे श्रम हा खेळ आहे, ववनोद आहे. आश्रमधमानें 
जीवनाला असें आनन्दमय करून सोडलें  आहे. जीवाच्या ववकासाला अनुसरून शास्रकािानंीं वणमधमाची व 
आश्रमधमाची योजना केली आहे. स्वाभाववक वृत्तीला अनुसरून वणमधमम आवण स्वाभाववक वयोववकासाला 
अनुसरून आश्रमधमम कस्ल्पलेले असल्यामुळें  शिीि कायम-व्यापतृ व मन वचन्तामुक्त िाहतें आवण स्वाभाववक 
ववकास होऊन जीवन सफळ होतें. एखादें वन जसें स्वाभाववक ववकास पावनू यथा काल अंकुवित, पल्लववत, 
पुस्ष्पत आवण फवलत होतें त्या प्रमाणें (चतुि ) आश्रमधमानुसाि वागून मनुष्य-समाज वह होतो. हा धममच 
सूक्ष्म वनिीक्षणानें आवण जीवनाच्या खोल वचन्तनानें वैवदक ऋषींनीं चतुिाश्रमातं व्यवस्थावपला आहे. ही 
आश्रम-व्यवस्थाच आश्रम होय. आवण ती सत्यमलूक, सत्य-प्रधान आवण सत्य-फला असल्यामुळें  पिमात्म-
स्वरूप होय. 

 
८५३. श्रमि 

 
श्राम्यवत इवत श्रमणः । जो सुखवनःस्पृह होऊन पिमाथासाठीं झटतो तो म्हणावयाचा श्रमण. वस्तुतः 

जो म्हणनू आश्रम-धमम पाळतो तो प्रत्येकच ब्रह्मचािी गहृस्थ वानप्रस्थ वा सनं्यासी श्रमण होय. कािण, 
प्रत्येक जण काहंीं तिी प्राप्तव्य प्राप्त करून घेण्यासाठीं झटत असतो, श्रमत असतो. पण त्या सवांत य याला 
पिम अथाचें स्वच्छ ज्ञान आहे आवण त्यासाठीं य यानें आपलें  सवम जीवन समर्णपले आहे असा जो सनं्यासी 
तोच श्रमण म्हणून प्रवथत आहे. कािण सवांत श्रेि प्राप्तव्यासाठीं सवांत अवधक पविश्रम तोच कितो. म्हणनू 
श्रमण ही पदवी त्याचीच. इति श्रमतात पण श्रम-फलापासून ववंचत िाहतात म्हणनू ते नुसते श्रमी होत. 
ज्ञानावाचंनू केलेला सवम श्रम व्यथम होय. उलट ज्ञानवनिायोग्यता लाभावी म्हणून केलेला प्रत्येक श्रम 
साथमक होय. चािी आश्रमाचंी योजना ज्ञानवसद्धीसाठींच आहे. सत्यज्ञान म्हणजेच आत्मज्ञान हें त्याचें कें द्र 
असून त्या भोवतीं चाि आश्रमाचंीं चाि वतुमळें  आहेत. ब्रह्मचयाश्रम हें दूिस्थ वतुमळ आहे ति सनं्यासाश्रम हें 
वनकटस्थ वतुमळ आहे. आवण म्हणून संन्यासाला सवांत अवधक मान. त्याचें गौिव सवावधक. सत्याचा शोध 
म्हणजे पिम अथाचा शोध होय. त्यासाठीं य यानंीं आपलें  जीवन समर्णपत केलें  आहे असें वैवदक अवैवदक 
तपस्वी श्रमण पदवीस पात्र आहेत. श्रमण पद त्यासवांचें समावेशक आहे. वैवदकावैवदक श्रमणाचंा उल्लखे 
श्रमण-ब्राह्मण अशा जोड नावंानें केला जातो. इथें श्रमण पदातं सवांचाच समावशे आहे वैवदक जैन बौद्ध 
आवण अन्य. “सो ब्राह्मणो सो समणो स वभक्खु” या धम्मपदाच्या वचनातं वदेानुयायी, वजनानुयायी आवण 
बुद्धानुयायी यानंा क्रमानें ब्राह्मण श्रमण व वभक्षु म्हणून सबंोवधलें  आहे. तथावप सत्याचा शोध आवण त्यासाठीं 
जीवन-समपमण हें सवमत्र समानच आहे. म्हणून ते सगळेच श्रमण होत. पिमात्मा हा श्रमण म्हटला आहे. 
कािण श्रमण श्रमनू जें वमळवतात तें आत्मज्ञान त्यानें सहजच वमळववलें  आहे. तो वह सािखा श्रमतच आहे, 
पण काहंीं वमळवण्यासाठीं नव्हे ति श्रमणें हेंच जीवन आहे, जीवनाधाि आहे, महान् सत्य आहे म्हणून. जीव 
ज्ञान नाहीं म्हणून श्रमत असतो, ईश्वि ज्ञान आहे म्हणनू श्रमत असतो. तुम्ही ज्ञानी असा ंकीं अज्ञानी, श्रम 
अपविहायमच आहे. 

 
८५४. क्षाम 

 
श्रमण पदानंति क्षाम पद आलें  आहे. तें सुचववतें कीं श्रमण हा क्षामच असावयाचा. क्षाम म्हणजे 

क्षीण. जो हपडपोषक आहे तो अज्ञान व वनि  दय ससंािी जीव क्षाम कसा होणाि? तो गलेलठ ठच 
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असावयाचा. पिंतु य यानंा पिमात्म्याचा ध्यास लागला आहे आवण त्यासाठीं जे आपली देहेस्न्द्रयमनोबवुद्ध 
चंदनाप्रमाणें घासत आहेत ते मुमुक्षु, ते श्रमण क्षामच असावयाचे. गोिक्षनाथ आपल्या दोह्यातं वशष्यानंा 
तोतयाची व गुरूची खूण सागंतात : 

 
मोटे मोटे कुल्हे राते राते नेत । नचह रे पूता गुरुसों भेंट ॥ 
दुबरे दुबरे गात णनमथल णनमथल नेत । भई रे पूता गुरुसों भेंट ॥ 
 

बेटा, मोठ या मोठ्या ढंुगणाचंा व ताबंड् या ताबंड्या डोळयाचंा साधु भेटला म्हणजे समजून चल कीं हा गुरु 
नव्हे. पिंतु तुला जि कृशकाय व वनममल दृष्टीचा सत्पुरुष भेटला ति समजून चल कीं भेटला िे भेटला गुरु! 
महाभाितातं वह ब्राह्मणाचें म्हणजे ब्रह्मपिायण ववज्ञात्या परुुषाचें वणमन असेंच आलें  आहे. 

 
“येन केनवचदाच्छिः येन केनवचदावशतः । यत्रक्वचनशायी च तं देवा ब्राह्मणं ववदुः ॥” असा ब्राह्मण 

“कृश” व “धमावन-संतत” च असावयाचा, क्षामच असावयाचा. महावीि, बुद्ध हे श्रमण असेच क्षाम होते. 
त्यानंीं देहाचा पडदा, य याच्या आड तो अत्यतं क्षाम, केवळ ववदेह पिमात्मा उभा आहे, पाि वझिवझवित 
करून टाकला होता. पिमात्मा हें महाभतू आहे. तें य याला झडपतें त्याचा तें अस्स्थपंजि करून सोडतें. 
म्हणून त्याला क्षाम म्हणजे क्षीण किणािा म्हटलें  आहे. “तत किोवत तद् आचष्टे इवत वणवच पचाद्यवच कृते 
संपिः क्षामः” असें भाष्य शकंिाचायांनीं केलें  आहे. म्हणजे क्षाम हें कममवण नव्हे ति कतमवि अ प्रत्यय, लावनू 
वसद्ध केलेलें  रूप होय. क्षाम किणािा म्हणून क्षाम हा त्याचा अथम. पिमात्मा हा क्षाम वह आहे आवण क्षाम 
किणािा वह आहे, म्हणून तो क्षाम म्हणावयाचा. 

 
८५५. सुपिथ 

 
“आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपणो वायुवाहनः” या श्लोकाधांत एक ववकासक्रम, एक पविणवत सूवचत 

केलेली आहे. ब्रह्मचयम गाहमस्र्थय वानप्रस्थ आवण संन्यास या चाि आश्रमातं आचायोपासन अवतवथसेवा 
अध्यात्महचतन आवण प्रयाणसाधना यासाठीं जीवनभि श्रमून क्षाम व्हायचें पविग्रहाचें व आसक्तीचें सवम ओझें 
फेकून देऊन हलकें  व्हावयाचें आवण मग देहपजंिातूंन सुटून ज्ञान व वैिाग्य या दोन सुंदि पंखानंीं 
पिमात्म्याच्या लहिीवि आपल्याला लोटून द्यायचें, केवळ तदधीन होऊन िहायचें हें वैवदक जीवन-दशमन 
या श्लोकाधांत आलें  आहे. सुपणम हें पद उपवनषदाच्या पुढील सुप्रवसद्ध वचनातं आलें  आहे. “(द्वौ) सुपणौ 
सयुजौ सखायौ, समानं वृकं्ष पविषष्वजाते । तयोि  एकः वपप्पलं स्वादु अवत्त, अनश्र्नन् अन्यो अवभचाकशीवत 
॥” या देहरूप एकाच वृक्षाच्या आश्रयानें दोन जुळे भाव एक सासंाविक व दुसिा असासंाविक िाहतात. 
त्यानंाच सुपणम म्हटलें  आहे. (सुपणम म्हणजे गरुड) सुपणम का?ं का ंकीं ते गगन-ववहािी आहेत. या वृक्षावि 
ते कायमचे िाहणािे नाहींत. काहंीं काळासाठीं वसतीस आलेले आहेत. ते जुळे आहेत इतकें च नव्हे ति ते 
सनाम आहेत, सखे आहेत. एक फळभक्षी आहे, दुसिा केवळ साक्षी आहे. असें मोठें मार्णमक रूपक 
उपवनषदाच्या विील श्लोकातं आलें  आहे. ज्ञान झालें  कीं सासंाविक भाव नाहींसा होतो व उितो तो केवळ 
असासंाविक वनत्य शुद्ध बदु्ध मुक्त भाव. तो भाव आपल्याच ठाईं स्वानंद-गगनातं मुक्त ववहाि किीत िाहतो. 
तो पंजिबद्ध होऊन िाहत नाहीं. तसा तो िाहत नाहीं म्हणून सुपणम म्हणावयाचा. पंजिस्थ िावहल्यास तो 
सुपणम न म्हटला जाता ंअपणम वा अपक्षच म्हटला जाईल. “शोभनावन पणावन छन्दावंस संसाितरुरूपेण अस्य 
इवत सुपणमः” असें भाष्य शकंिाचायांनीं केलें  आहे. पण इथें आचायम ‘द्वौ सुपणौ’ हें उपवनषद् वचन ववसिले 
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आहेत असें वदसतें. त्यांचें लक्ष ‘छन्दावस यस्य पणावन’ या गीतावचनाकडे आहे. तेंच त्यानंीं उद् धृत वह केलें  
आहे. 

 
८५६. िायु-िाहन 

 
वायुि  वाहनं अस्य इवत वायु-वाहनः । वायु य याचें वाहन आहे तो म्हणावयाचा वायु-वाहन. पिमात्मा 

हा वास्तववक सवमव्यापी आहे. त्याला वाहनाची गिजच नाहीं. पिंतु जीवमात्र उपहत असल्यामुळें  त्याला 
वाहनाची गिज असूं शकते. इथें जीवरूपानें देही झालेला जो पिमात्मा त्यालाच वायुवाहन म्हटलें  आहे. का ं
कीं सामान्यतः प्राणाबिोबिच चैतन्य लोप पावतें, असा आपला अनुभव आहे. जोंवि प्राण आहे तोंवि तें 
चैतन्य, तो जीव देहातं वास्तव्य करून आहे असें आपण म्हणतों. वस्तुतः चतैन्याच्या मागोमाग, जीवाच्या 
मागोमाग प्राण व इस्न्द्रयें जातात. पिंतु त्याची स्पष्ट खूण प्राण-प्रयाणच होय. म्हणनू त्याला वायु-वाहन 
म्हणावयाचें. आवण या स्थूल दशमनाला अनुसरूनच ईशोपवनषदातं वह आलें  आहे. ‘वायुः अवनलं अमृतम्’ 
म्हणजे तो प्राणवायु तो प्राणात्मा जीव त्या वनःस्पंद अमृत तत्त्वातं, पिमात्म्यातं लीन होवो. समाधींत 
प्राणापान व हृदयगवत सवम बदं असते पिंतु तिी वतथें जीवात्मा सुखरूप असतो. अथात तो वायुवश नाहीं ति 
प्राणेस्न्द्रयेंच तद् वश आहेत. िाजा वनघाला म्हणजे त्याचा लवाजामा वह वनघतो, पिंतु लवाजमा वनघाला 
म्हणजे िाजा वनघालाच असे नव्हे. असें जिी असलें  तिी य या अथीं प्राण गेले म्हणजे जीव गेला असें आपण 
म्हणतों त्या अथीं तो वायु- वाहन होय. वस्तुतः घटाकाश मठाकाशातं ववलीन होत नाहीं तें एकच एक 
अखंड आहे. पण उपाधीमुळें  आपल्याला जन्म-मृत्यूचा भास होतो. तद् वत प्राण रूपानें जीव चळवळ किीत 
असतो ती त्या वनःसंपद अमृतातं, त्या पिमात्मरूप महावायूंत ववलीन होवो, असें म्हटलें  जातें. वस्तुतः ही 
भाषा उपावधकस्ल्पत आहे. तथावप जोंवि उपावध आहे तोंवि ती भाषा वह िाहणािच. म्हणून तो पिमात्मा, तें 
वनरुपावध चतैन्य वायु-वाहन म्हणावयाचें. 

 
८५७. धनुर  धर 

 
धनुः धाियवत इवत धनुि  धिः । जो धनुष्य धािण कितो तो धनुि  धि म्हणनू प्रवसद्ध आहे. धनुष्य ति 

इति वह धािण किणािे धनुि  धि होतेच, पण िाम धनुि  धि म्हणून जो प्रवसद्ध आहे तो त्याच्या यज्ञिक्षणाथम 
धनुि  धािणामुळें  होय. केवल धममपालनासाठींच जो शस्र धािण कितो तो शस्रधािी ईश्विी अवताि होय. 
ईश्विाचें अवताि-कायम धममसंस्थापन हें आहे. आवण त्यासाठींच जो शस्त्र धािण कितो तो ईश्विाचें कायम 
किणािा होय. धमम-संस्थापनेसाठीं केवल शस्रच धािण किावें लागतें असें नाहीं, ति तें त्यागावें वह लागू ं
शकतें. म्हणनू शस्र-धािण वा शस्र-संन्यास ही वक्रया महत्त्वाची नाहीं, हेतु महत्त्वाचा आहे. त्या हेतूच्या 
वसद्धीसाठीं य याची प्रत्येक वक्रया आहे तो धमात्मा ईश्विी अवताि होय. िाम असा होता. त्यानें म्हटलें  आहे 
:– 

 
नाहुं अर्थपरो देणि लोकुं  आिस्तुमुत्सहे । 
णिणद्ध माुं ऋणषणभस् तुल्युं केिलुं  धमथमाणश्रतम्  ॥ 
 
म्हणून “िामः शस्रभतृा ं अहम्” असा भगवद् ववभवूत म्हणून प्रभ ु िामचंद्राचा गौिव झाला आहे. 

पिशुिाम वह शस्रभतृा ंविः होता. पिंतु ब्राह्मण असल्यामुळें  शस्र-धािण हें त्याचें वणीय कतमव्य नव्हतें. दुसिें 
त्यानें एकवीस वळेा ंय या क्षवत्रय वनि  मलूनाच्या मोवहमा केल्या त्या धम्यम म्हणता ंयेत नाहींत. म्हणनू तो भगमव 
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िाम शस्र-ववद्येंचा पिम आचायम असला तिी “िामः शस्रभतृा”ं या वचनानें त्याचा उल्लेख झालेला नाहीं. 
वशवाय त्याला वह िाघव िामानें, धनुि  धि िामानें प्रणामानें व प्रभावानें तेजोभगं करून तपियेचा आपला 
वणमधमम पाळायला पाठवनू वदलें  आहे. धनुि  धि िामाची ही वह धमम-संस्थापनाच होय. पिमात्मा हा असा 
‘पवित्राणाय साधूना ंववनाशाय च दुष्कृता ं।’ धनुि  धि आहे. 

 
८५८. धनुर  िेद 

 
“धनुि  धिो धनुि  वदेो दण्डो दमवयता दमः” हा श्लोकाथम संबंधच दण्डनीवतपि आहे. दण्डनीवत 

म्हणजे काय? दण्डनीवत म्हणजे हहसा नव्हे, ति स्वैि हहसेचा प्रवतबंध दण्डनीवत होय. समाज हा बहुमुखी 
आवण इष्टावनष्ट अनेक प्रवृत्तींचा आश्रय असतो. त्यातंील अवनष्ट प्रवृत्तींचें वनयमन व वनयंत्रण आवण इष्ट 
प्रवृत्तींचें संगोपन व संवधमन किणें हा धममशास्राचा व िाजनीतीचा ववषय आहे. धममशास्र हें त्याबाबतचें 
तय ज्ञमत होय. तें कायदे कानू किणािें अंग आहे. िाजनीवत हें त्याची अंमलबजावणी किणािें अंग आहे. 
अशी ही वद्वदल व्यवस्था आहे. पैकीं अंमलबजावणी कितानंा जी अपविहायम हहसा किावी लागते वतचें नावं 
दण्ड होय. ती वनयमानुसाि व पविवमत असते आवण वववशष्ट हेतूच्या वसद्धीसाठीं असते. वतला धममज्ञाचंी 
संमवत व सामान्य जनाचंी मान्यता असते. हहसा ही अहहसाच होऊन जाते. इथें अहहसा म्हणजे हहसेचा 
अभाव नव्हे ति अल्पभाव होय, अहहसातुल्यता होय. आदशम अहहसेचाच आहे, पण तो अमलातं आणतानंा 
य या मयादा येतात त्याबाबत अगवतकता आहे. य यानंा हा सामावजक धमम वह पाळता ंयेत नाहीं, ते अहहसेची 
गोष्ट च बोलंू शकत नाहींत. पण य यानंीं हा सामावजक धमम उत्तम प्रकािें पाळला आहे आवण य यानंा अनुत्तम 
धमम अहहसामय सनं्यास पाळावयाचा आहे त्यानंा कोणत्या वह समाजातं तशी मोकळीक असतेच. आज ही जे 
Conscientious objectors कान्शन्सस आब् जेक्टि  स आहेत, त्यानंा त्या कायद्यातूंन मुक्त किण्यातं 
आलेलें  आहे. पिंतु जे मयावदत अहहसेचा सामावजक धमम वह पाळंू शकत नाहींत त्या अपिाधी लोकानंा 
संन्यासातं स्थान नाहीं. ती अवतसामावजक गवत आहे. हें सवम जो जाणतो तो धनुि  वदे होय शस्त्रास्त्रें त्याचंा 
वववनयोग आवण मयादा जाणणािा होय. “धनुि  ववद्या ं ववेत्त इवत धनुि  वदेः” पिमात्मा हा धमम-संस्थापक 
असल्यामुळें  तो सहजच धनुि  वदे म्हणजे दण्ड-नीवतज्ञ म्हटला आहे. 

 
८५९. दण्ड 

 
पिमात्मा हा दण्डस्वरूप आहे. कािण त्याला सवम प्रजाचंें शासन किावयाचें आहे. त्यानंा 

धमममागांवि चालवावयाचंें आहे, अधमममागापासून वािायचें आहे. हा दण्ड ज्ञान आवण करुणा याचं्या पोटीं 
उत्पि झाला आहे. जें काय श्रेय व्हायचें आहे तें धमाचिणापासूनच होय. हें वनवित ठाऊक असल्यामुळें 
आवण य यानंा हें ज्ञान नाहीं त्यांच्या कळवळयामुळें  सवमत्र दण्डशस्क्त प्रवृत्त होत असते. आई बाप आपल्या 
मुलानंा, गुरु आपल्या वशष्यानंा, िाजा आपल्या प्रजेला, देवदेवता प्रावणमात्राला शासन किीत असतात. 
अमुक कि, तमुक करंू नकोस. असें केल्यास तुझें भलें  होईल. तसें केल्यास तुझें अकल्याण होईल, असें 
सागंून तसें वागायला त्यानंा पे्रवित किीत असतात आवण तसें न वागल्यास त्यानंा दण्ड होत असतो. हा 
दण्ड वजतका अप्रत्यक्ष आवण सहज वततका तो अवधक पविणामकािक होतो. अग्नीला हात लावल्यास तो 
भाजतो. म्हणजे मयादा-उल्लंघन होताचं त्याचें शासन वमळतें. त्यातं ववलंब नाहीं. हातोहात अपिाध आवण 
दण्ड होत असतो. पण ही भौवतक गोष्ट झाली. सामावजक गोष्टींत िाजपुरुष अपिाध शोधील आवण दण्ड 
किील तेव्हा ं तो व्हायचा. नैवतक गोष्टींत ति तो त्याचा त्यालाच कळायचा. त्याचें प्रायवित्त्य त्यानेंच 
घ्यायचें. अशा स्थूल सूक्ष्म वन सूक्ष्मति दण्डाच्या पिी आहेत. पण मयादा-भगंाबिोबि दण्ड हा ठेवलेला च 
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आहे. अपिाधावाचंनू दण्ड नाहीं. पण धमाचें नीट ज्ञान नसल्यामुळें  अथवा असून वह मोहामुळें  जीवाच्या 
हातून सतत प्रमाद होत िाहतो, अपिाध होत िाहतो, पाप होत िाहतें. आवण त्याचें शासन वह अथातच 
वमळत असतें. आिोग्याच्या वनयमाचं्या भगंाखेिीज िोगोद् भव होत नाहीं, तसा धमममयादाचंा भगं 
झाल्याखेिीज दण्ड होत नाहीं. दण्ड य या अथीं भोगावा लागत आहे त्याअथीं धमममयादाभगं झाला आहे, हें 
उघड आहे. मग तो कशास्वरूपाचा वा केव्हा ंझाला हा तपशील आपल्याला न का कळेना. म्हणून मनुष्याचें 
कतमव्य हें कीं त्यानें धममज्ञान करून घ्यावें व तदनुसाि धमाचिण किावें आवण हेंच वनत्य वनिंति किीत 
िहावें. दण्डातूंन सुटण्याचा दुसिा मागम नाहीं. 

 
८६०. दमणयता 

 
दण्ड आहे वतथें दण्डावधकािी हा असलाच पावहजे. मातावपता, गुरु, िाजा, देवदेवता हे सगळे 

दण्डावधकािी होत. याचं्या द्वािा तो दमवयता पिमात्मा उन्मागमगामी लोकाचंें दमन किीत असतो. “दण्डो 
दमयता ं अस्स्म” असें दण्डाचें ववभवूतत्व गीतेनें गाइलें  आहेच. पण तो दण्ड अव्यक्त आहे. व्यक्त आहे 
दमवयता. म्हणनू तो वह पिमात्मस्वरूपच होय. वस्तुतः धमम म्हणजे कायदा हाच शासन किीत असतो. 
त्याची अंमलबजावणी तेवढी िाजा किीत असतो, आपल्या सेवकाकंिवीं किवीत असतो. पण ही 
िाजव्यवस्था नसेल ति िाय य चालावयाचें नाहीं. म्हणनू धममसवंवधान, धममशास्ता आवण धममशासनतंत्र हें 
समग्रच पिमात्मस्वरूप म्हटलें  आहे. त्यालाच इथें “दण्डो दमवयता दमः” या पदत्रयीनें संबोवधलें  आहे. 
धममतत्त्व वनि  गुण आहे, संववधान सगुण आहे आवण शास्ता व शासनतंत्र साकाि आहे. बीज, प्रिोह आवण 
फल हा जसा एकाच तत्त्वाचा ववस्ताि आहे तसा “दण्डो दमवयता दमः” हा वह एकाच ववचािाचा ववस्ताि 
आहे. एकाच ववचािाची तीं तीन अंगें होत. त्याचंा पिस्पिातं समावशे होतो आवण आवश्यकतेप्रमाणें त्याची 
गणना एकानेक होते. कुठें नुसतेंच दण्ड पद येईल, कुठें दमवयताच येईल. कुठें, दमच येईल. कुठें 
“दमवयता दमः” अशीं दोन पदें येतील, कुठें, “दण्डो दमवयता दमः” अशीं वतन्ही येतील. पण सवमत्र ववचाि 
एकच आहे. ववचािाचीं अंगें अनेक असलीं तिी तो एक समग्र आहे, हें लक्षातं घेतलें  म्हणजे कोणतें अंग 
उल्लेवखलें  आहे वा कोणत्या अंगाला महत्त्व वदलें  आहे ही बाब गौण ठिते. जाळयाचें कोणतें वह अंग स्पर्णशलें  
तिी संबधं जाळें  स्पर्णशलें  जातें व कर्णषलें  जातें. ववचािाचें वह तसेंच आहे. 

 
८६१. दम 

 
दण्डसंववधान, दण्डधि आवण दण्डनवक्रया या क्रमाचा वनदेश “दण्डो दमवयता दमः” हा पदक्रम 

किीत आहे. तदनुसाि दम म्हणजे दमनवक्रया. वक्रया महत्त्वाची आहे. संववधान आहे, शास्ता आहे पण त्याचें 
शासन, त्याची अंमलबजावणी जि होत नसेल ति तें िाय य असून नसून सािखेंच. त्याला िाय य म्हणता ंयेत 
नाहीं. कािण “िाय यं वकम्? आज्ञाफलम्” िाजाजे्ञचें पालन होणें हेंच िाय य होय. नाहीं ति दारूबंदीचा 
कायदा किायचा आवण त्याचा अंमल मात्र कुठेंच नसावयाचा, याला का िाय य म्हणायचें? हें िाय य नसून 
िाय याचें सोंग होय. धमाचें पालनच सवांत महत्त्वाचें आहे. तें झालें  म्हणजे कृतकृत्यता झाली. 

 
पठकाः पाठकाशै्चि ये िंातये शास्र-णिंततकाः । 
सिे व्यसणननो मूखा यः णक्रयािान् स पन्ण्डतः ॥ 
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शास्राजे्ञचें, वदेाजे्ञचें पविपालन महत्त्वाचें आहे, नुसतें शास्राचें पठन पाठन वा वचन्तन व्यथम आहे. 
“वदेस्योपवनषत सत्य,ं सत्यस्योपवनषद् दमः” वदेशास्राचें िहस्य सत्य होय आवण त्या सत्याचें वह िहस्य 
दम म्हणजे इस्न्द्रयवनग्रह होय. इस्न्द्रयवनग्रहाधीन प्रजे्ञची स्स्थिता आहे आवण प्रज्ञास्थैयाधीन सत्योपलस्ब्ध 
आहे. म्हणून सवांत महत्त्वाची गोष्ट दम होय, इस्न्द्रयवनग्रह होय. य याच्यातं काहंीं दम नाहीं त्याच्यातं काहंीं 
िाम नाहीं. म्हणूनच गीतेंत स्स्थतप्रज्ञाच्या श्लोकातं वािंवाि “वश े वह यस्येस्न्द्रयावण तस्य प्रज्ञा प्रवतविता” 
असा वनष्कषम काढला आहे. असें हें इस्न्द्रयशासन सवांत महत्त्वाचें आहे. ते जो कितो तो िाजा होय. म्हणनू 
चाणक्यानें म्हटलें  आहे. “िाय यमूलं इस्न्द्रयजयः” स्वतः िाजाच दारू वपतो त्याच्या िाय यातं दारूबंदी 
होणाि कशी? यथा िाजा तथा प्रजा. म्हणून दम पावहजे. तोच पिमात्मा. 

 
८६२. अपराणजत 

 
न पिावजतः अपिावजतः । य याला कोणीं पिावजत केलें  नाहीं तो अपिावजत म्हणावयाचा. जो दान्त 

आहे, दमवन्त आहे त्याच्यावि कोणाची हुकूमत चालंू शकत नाहीं. पिंतु जो इस्न्द्रयाधीन आहे त्यावि शब्द 
स्पशम रूप िस गन्ध हे ववषय हुकूमत चालवतात. असा इस्न्द्रयाधीन जीव कुिंग मातंग पतंग मीन भृगंवत 
ववषय-लोलुप होऊन तदधीन होऊन बसतो, पिाभतू व पिावजत होऊन बसतो. पिंतु जो वजतेस्न्द्रय आहे, 
वववजतात्मा आहे, ‘तो स्वावमत्वें ववषयीं वते’. तो सवम व्यवहािातं स्वतंत्रपणें वागत असतो. त्याची बुवद्ध 
इस्न्द्रयें असन्मागानें जात नाहींत. म्हणनू तो अपिावजत म्हणावयाचा. 

 
कातता-कटाक्ष-णिणशखा न लुनन्तत यस्य 
णिंिुं, न णनर  दहणत कोप-कृशानु-तापः । 
कर्तषन्तत भूणर णिषयाश  िं न लोभ-पाशैर  
लोकियुं जयणत कृत्स्नणमदुं स धीरः ॥ 
 
भतृमहिीच्या या श्लोकातं म्हटल्याप्रमाणें असा ववधेयात्मा धीि पुरुष सवमत्र अपिावजत िाहून 

वत्रभवुनववजयी होतो. पुढील सवमसह पदानें तेंच सावंगतलें  आहे. 
 
ववश्वातं य या सत्ता आहेत त्यातं सवांत विचढ सत्ता म्हणजे देवाचंी. त्याचंा अवधपवत इदं्र तो 

कोणाला वह आपल्याहून विचढ होऊ देत नाहीं. अथात आपल्या इस्न्द्रयववषयाचा अवतक्रम कोणी करंू 
लागल्यास त्याला तो आपल्या मािसेनेनें पिास्त कितो. निननािायण ऋषींना वह त्यानें असेंच एकदा 
आपली मािसेना पाठवनू हजकायचा प्रयत्न केला. पिंतु तो आत्मवनि नािायण मदनाच्या पंच बाणानंीं, 
त्याच्या प्रलोभनानंीं जिा वह चळला नाहीं उलट हंसला आवण, त्यानंाच उवमशी देऊन इन्द्राला लवज्जत केलें . 
म्हणून तो पिमात्मा सदैव अपिावजतच होय. 

 
८६३. सिथसह 

 
सवान् सहते जयवत इवत सवमसहः । जो सवांना हजकून घेतो तो म्हणावयाचा सवमसह. इथें सह हा 

धातु प्राचीन वैवदक अथानें आला आहे. आज सह धातु, सहन किणें, प्रवतकाि न किता ंस्वीकािणें अशा 
अथानें वापिला जातो. वैवदक अथाचाचा तो एक वभि प्रकाि आहे. निनािायणापुढें देवने्द्रानें पाठववलेल्या 
सुिसुन्दिींनीं नाना हावभाव केले पण त्याचा त्या ऋषीवि काहंीं एक पविणाम झाला नाहीं. त्याचें वचत्त 
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आकृष्ट झालें  नाहीं, व्यवथत झालें  नाहीं, मोवहत झालें  नाहीं. अथात तें अववकृत िावहलें . याचा तिी अथम 
काय? ऋषीनें तें सािें सहन केलें , वगळून टाकलें , वजिवनू टाकलें . त्यापासून होणािी अपेवक्षत वववक्रया 
होऊं वदली नाहीं, हाच. वस्तुतः हेंच हजकणें होय, पिास्त किणें होय. य यानें ती मािसेना पाठववली होती ती 
अकृतकायम होऊन पित त्याच्याकडे गेली. पित गेली इतकें च नव्हे, ति नािायणानें वदलेली उवमशी हा 
अनुग्रह घेऊन गेली. कोणा पक्षकािानें न्यायाधीशाकडे लाच म्हणनू एक सोन्याची सुिई पाठववली. त्यानें ती 
ित्नजवडत करून त्याच्याकडे पित केली. तसें हें झालें . न्यायाधीशाची वनि  लोभता आत्मतृप्तता आवण 
उदािता असे उत्तिोत्ति उत्कषम यातूंन प्रकट झाले. तसेंच तें नािायणाच्या उदाहिणातंवह झालेले वदसून 
येतात. नािायणाप्रमाणें भगवान् बदु्धाच्या माि-ववजयातं ही खुबी, हा वनि  ववकाितेचा प्रकषम आढळत नाहीं. 
सुभावषत आहे- ‘अक्रोधेन जयेत क्रोधं, असाधंु साधुना जयेत । जयेत कदयं दानेन, सत्येनालीकवावदनम् ॥” 
पिमात्मा वह असाच सवमसह म्हणजे सवमजयी आहे. त्यानें आपल्या वनि  ववकाितेनें आत्मवनितेनें आवण 
उदाितेनें सवांना हजकून घेतलें  आहे. य याला जें हवें त्याला तें तो देत आहे, पण त्याला त्याची स्पृहा नाहीं, 
हेवा नाहीं. असा तो समुद्रवत ववतृष्ण आत्मतृप्त आवण महोदाि असल्यामुळें  सवमसह होय. 

 
८६४. णनयतता 

 
“दण्डो दमवयता दमः ।” या पदत्रयी प्रमाणेंच “वनयन्ता वनयमो यमः” ही पदत्रयी आहे. यम् आवण 

दम् या धातंूच्या अथांत जो काय भेद असेल तेवढाच. दण्ड् वा दम् धातु हा मुख्यतः िाजनीतीचा शब्द आहे, 
यम् हा मुख्यतः आध्यास्त्मक के्षत्रातंील शब्द आहे. असें असलें  तिी दोन्ही धातु पिस्पिाऐंवजीं वापिले 
जातात. वनयन्ता पद आत्म-वनयमन सुचववतें, दमवयता पद पि-दमन सुचववतें. वनयन्ता हा आपलें  वनयमन 
वववशष्ट वनयमानंीं किीत असतो. ते वनयम स्थूल असतात. त्याचंें जें सूक्ष्म तत्त्व ते यम म्हटले जातात. या 
यम-वनयमाचंी पविगणना आवण व्याख्या पतंजलीनें आपल्या योगसूत्रातं केली आहे. या यम-वनयमाचंा 
वववकेपूवमक अवलंब किावा. मनूने त्याबाबत पुढील प्रमाणें मोलाची सूचना देऊन ठेवली आहे. 

 
यमान् सेिेत सततुं न णनत्युं णनयमान् बुधः । 
यमान् पतत्यकुर  िािो णनयमान् केिलान् भजन् ॥ 
 
अशा वववकेशीलतेनें जो यम-वनयमाचं्या योगें आत्म-वनयमन कितो तोच वनयन्ता म्हणावयाचा. 

असा वनयन्ता आपल्या देहेस्न्द्रयमनोबदु्धींना सन्मागावि चालवनू सुखरूप वनजधामास पोंचतो. पिमात्मा हा 
ति सदैवच वनजधामीं वास्तव्य करून सुखरूप आहे. म्हणून तो सहजच वनयन्ता होय. आम्हीं ससंािाटवींत 
भटकलों आहों. आम्हालंा आत्म-वनयमन करून तें वनजधाम गाठंावयाचें आहे. अशा वनयतं्याला च 
उपवनषदातं िथी म्हटलें  आहे. 

 
आत्मानुं रणर्नुं णिणद्ध शरीरुं रर्मेि तु । 
बुचद्ध तु सारचर् णिणद्ध मनः प्रग्रहमेि िं ॥ 
इन्तद्रयाणि हयान् आहुः णिषयान् तेषु गोिंरान् । 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

८६५. अणनयम )णनयम) 
 
वनयमयवत इवत, वनयम्यते अनेन इवत वा, वनयमः । जो वनयमन कितो वा य याच्या योगें वनयमन केलें  

जातें तो वनयम म्हणावयाचा. वनयन्ता हा वनयमाचं्या साहाय् यानें आत्मवनयमन किीत असतो. पैकीं यम हे 
ज्ञानागंभतू असल्यामुळें  वनत्य आहेत. वनयम हे वजतक्या अंशानें आवण जोंवि यमोपयोगी म्हणून आवश्यक 
वततक्या अंशानें व तोंवि सेव्य होत. शम दस शौच सतंोष स्वाध्याय ईश्वि-प्रावणधान हे वनयम म्हणून 
सावंगतलें  आहेत. याचं्या बिोबिच अनेक उपवनयम वह कस्ल्पले जातील ते सवम वनयमच म्हणावयाचे. 
गाधंींच्या एकादश व्रतातं आपल्याला ते वदसून येतात. 

 
अचहसा सत्य अस्तेय ब्रह्मिंयथ असुंग्रह । 
शरीरश्रम अस्िाद सिथि भय-िजथन ॥ 
सिथ धमीं समानत्ि स्िदेशी स्पशथ-भािना 
हीं एकादश सेिािीं न्त्िें व्रतणनश्चयें ॥ 
 
अहहसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचयम अपविग्रह हे पाचं यम होत. उिलेले वनयमोपवनयम. हे वनयमोपवनयम 

देशकाल-पविस्स्थवत-सापेक्ष आहेत. त्याचंी संख्या, स्वरूप आवण त्याचंें महत्त्व आवश्यकतेप्रमाणें बदलेल. 
ववनोबा त्यातं अवनन्दा हें एक नवें व्रत, नवा उपवनयम जोडत आहेत. अशा प्रकािें वनयमोपवनयम 
चंद्रकलेप्रमाणें पविवतमनशील आहेत, पिंतु यम हे चन्द्रवत सदै व स्स्थि स्थायी आहेत. शकंिाचायांनीं यम 
वनयम हीं पदें अयम अवनयम अशीं वह कस्ल्पलीं आहेत. पण तशी कल्पना किण्याचें खास प्रयोजन नाहीं 
आत्मा आत्मज्ञान यानंा यम वनयम अवविोधी असल्यामुळें  तशी कल्पना किण्याची गिज नाहीं. तसें किणें 
ओघाच्या ववरुद्ध वह आहे. कृवत्रम वह. म्हणनू वनयम हा आत्मज्ञानोपकािक म्हणून पिमात्मस्वरूप म्हटला 
आहे. 

 
८६६. अयम )यम) 

 
यमयवत इवत यमः । जो यमन म्हणजे अत्यंत व्यापक असें वनयमन कितो तो यम म्हणावयाचा. 

पिमात्मा या ववश्वाचें जें वनयमन किीत आहे तें स्थूल दण्ड घेऊन जसे शासक कितात तसें किीत नाहीं. तो 
सुसूक्ष्म हकबहुना अव्यक्त तत्त्वाचं्या योगें वनयमन किीत आहे. तीं जीं सूक्ष्म तत्त्वें तींच यम होत. अहहसा 
सत्य अस्तेय ब्रह्मचयम अपविग्रह हीं तीं तत्त्वें होत. याचंें उल्लंघन केल्यानें जीव दुःखभाक् होतो. त्याचंें 
पविपालन केल्यानें तो दुःखसंयोगापासून बचावतो. इथें वकिकोळ दुःखाचा ववचाि नाहीं. इथें दुःख म्हणजे 
दुःखमात्र. मुख्य दुःख म्हणजे देहयोगच होय. त्या देहयोगानें जीव सुखदुःखाचंा अनुभव किीत असतो. तीं 
दोन्ही वह इथें दुःखच समजावयाचीं आहेत. कािण तीं दोन्ही वह स्पशमजच आहेत, ववषयेस्न्द्रयसवंनकषांतूनच 
उत्पि होत आहेत. आवण खिें सुख हें स्वतंत्र असतें, तें ववषयेस्न्द्रय-पिाधीन नसते. 

 
बाह यस्पशेंष्िसक्तात्मा णितदत्यात्मणन यत् सुखम्  । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्रुते ॥ 
 
हें अस्पशमज आत्मसुख य यायोगें हस्तगत होतें तो यम होय. हा पिम आनन्दमय आहे. कािण तो सवम 

अनात्म धमांचा अन्तक आहे. यम म्हणजे अन्तक, मृत्यु असें आपण मानतों. त्यामुळें  तो भयंकि अशी कल्पना 
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केली गेली आहे. पण तो अन्तक अनन्ताचा का अन्त किणाि आहे? जें अववनाशी आत्मतत्त्व वतथें त्याची 
मात्रा चालत नाहीं. हकबहुना त्या आत्मतत्त्वाचा लाभ करून देणें आवण तवदति सवांची हावन किणें हेंच ति 
त्याचें कायम आहे. अशा वहतकत्याला का ं भ्यावें? तो ति अध्यात्मववदे्यचा महान् आचायम आहे. नवचकेता 
त्याच्या कडे गेला होता आवण त्यानें त्याच्या पासून ती हस्तगत केली. कठोपवनषदातं ही आख्यावयका 
आली आहे. तेव्हा ं यम म्हणजे सवम दुःखाचंा अन्त किणािा अध्यात्मववदे्यचा पिम गुरु तो पिमात्मा होय. 
आवण त्याला पोंचवणािे जे धमम ते वह पयायानें यमच होत. फळावरून च ति झाडाची ओळख होते. बदामाचें 
फळ धिणािें झाड बदामच तद् वत. पण संयमस्वरूप पिमात्म्याचें फळ य याला येतें तो वृक्ष यम च होय. 
आवण तो वह पिमात्मस्वरूपच होय. 

 
८६७. सत्त्ििान् 

 
सत्त्वने युक्तः सत्त्ववान् । जो सत्त्वानें युक्त तो सत्त्ववान् म्हणावयाचा पण सत्त्व म्हणजे काय? सत्त्व 

म्हणजे सत त्व,ं चागुंलपणा, भलेपणा, वनिा. सत्त्वपिीक्षा या शब्दप्रयोगातं आपल्याला तो त्या अथानें 
आढळतो. जो आपल्या ब्रीदाला जागतो, प्राण गेला तिी तें सोडीत नाहीं तो सत्त्ववान् म्हणावयाचा. 
वशवबिाजा सत्त्ववान् होता. शिणागताला अभय देणें हें त्याचें ब्रीद होतें आवण तें त्यानें स्वतःचें मासं देऊन 
िाखलें . याचा अथम, तो आपल्या अंगीकृत कायापासून, कतमव्यापासून, आपल्या धमापासून ढळला नाहीं. 
अशाला म्हणतात सत्त्ववान्. अग्नीचा धमम उष्णता. तो केव्हा ं वह तो सोडत नाहीं. वमठाचा धमम खािटपणा, 
तो तें केव्हावंह सोडत नाहीं. त्याप्रमाणें जो आपलें  सत्त्व सोडीत नाहीं तो सत्त्ववान् म्हणावयाचा. हें सत्त्व 
सत्त्व- गुणाच्या उत्कषानें माणसाच्या ठाईं येतें. म्हणून वह त्याला सत्त्व म्हटलें  आहे. तमोगुण जडता आहे, 
िजोगुण अस्स्थिता आहे. सत्त्वगुण प्रकाश आहे. वतथें तमोगुणाची जड़ता नाहीं, पण स्स्थिता आहे. वतथें 
िजोगुणाची चंचलता नाहीं, पण वक्रयाशीलता आहे. आवण प्रजे्ञची प्रभा ति आहेच आहे. त्यामुळें  सत्त्व हेंच 
बळ होय. सत्त्वातं प्रज्ञा, भावना आवण आिोग्य याचंा म्हणजे सवम इष्ट तत्त्वाचंा संगम आवण समुच्चय आहे. 
याहून अवधक कायमक्षमता, अवधक मोठें बळ दुसिें कोणतें असूं शकेल? या सत्त्वाचावह आश्रय तो वनि  गुण 
पिमात्मा असल्यामुळें  तो सत्त्ववान् म्हणावयाचा. आवण सत्त्ववान् च त्याला प्राप्त करून घेऊं शकतो. 
म्हणूनच म्हटलें  आहे “वनत्यसत्त्वस्थो भव.” 

 
८६८. साणत्त्िक 

 
सावत्त्वक म्हणजे सत्त्वगुणमय, सत्त्वगुणप्रधान. ही सवृष्ट म्हणजे तै्रगुण्य होय. तो स्रष्टा पिमात्मा 

वनस् त्रगुण्य आहे, वनि  गुण आहे. तिी तो सावत्त्वक म्हटला आहे. कािण िजोगुण-कायम जें सवृष्टववसगम, 
ववश्वोत्पवत्त तें एक टोक आहे. तमोगुण-कायम त्यासृष्टीचा संहाि हें दुसिें टोक आहे. आवण या दोहोंच्या 
दिम्यान आहे सत्त्वगुण-कायम सृवष्टस्स्थवत. ती आम्हालंा प्रत्यक्ष व इष्ट आहे. म्हणून आमच्या दृष्टीनें सत्त्वच 
प्रधान आहे. तेव्हा ंसवृष्टस्स्थतीची जी अवधदेवता तीच आमची ववशषेतः उपास्य म्हणावयाची. वतलाच इथें 
सावत्त्वक म्हटलें  आहे. त्या सत्त्वमूतीला च भगवान् ववष्णु असें पाविभावषक नावं आहे. पण आम्हालंा 
गुणोपासना किायची आहे कीं वनि  गुणोपासना? उपासना ति सद् वस्तूची किायची आहे, आवण ती सद् वस्तु 
आहे वनि  गुण. पिंतु या गुणप्रवाहातं केवळ वनि  गुणाची उपासना कशी किायची? इथला अणुिेणु गुणमय 
आहे. तुमचीं देहेस्न्द्रयमनोबुवद्ध गुणमय आहेत. अशा या गुणाचं्या प्रवाहातं वनि  गुणाचें दशमन कसें व्हायचें? तें 
दशमन सत्त्वगुणातंच होऊं शकतें. देह तमोगुणाचा पुतळा, इस्न्द्रयें मन िजोमय आवण बुवद्ध तेवढीं सत्त्वस्पृष्ट 
आहे. त्या बवुद्धरूप सत्त्वाणूची शुवद्ध म्हणजे सत्त्व-शुवद्ध होय. ती झाली म्हणजे वतथें त्या वनि  गुणाचें प्रवतहबब 
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पडतें. तें पडावें म्हणनू जो प्रयास किावयाचा तीच साधना होय, उपासना होय. ही सत्त्वशुवद्ध प्रत्येक गोष्ट 
सास्त्वकच सेवन किायची या वनियातूंन होते. सत्त्वोदय सत्त्ववृवद्ध आवण सत्त्वोत्कषम या क्रमानें ती पूणम होते. 
जेव्हा ंपूणम होते तेव्हा ं“सत्त्वशुद्धौ रुवा स्मृवतः” या वचनाप्रमाणें साधकाला रुव म्हणजे कायमचा आवण स्मृवत 
म्हणजे आत्मप्रत्यय होतो. साधक ववज्ञानी होतो. वनि  गुण पिमात्मा अशा प्रकािें सत्त्वातं प्रकटत असल्यामुळें 
तो सावत्त्वक म्हटला जातो. 

 
८६९. सत्य 

 
सत्य म्हणजे सत्यस्वरूप. अस्ग्न जसा सष्ण्य स्वरूप आहे तसा पिमात्मा हा सत्यस्वरूप आहे. 

सवांचा मूल आधाि तें सत्य आहे. सवांचा म्हणजे वतन्ही पुरुषाचंा. माझ्या समोि जो वदसतो आहे त्याचा, जो 
वदसत नाहीं त्याचा आवण जो वदसतो वा वदसत नाहीं म्हणजे म्हणतो त्याचा वह. तें सत्य म्हणजे तो 
सत्स्वरूप पिमात्मा ती सद् वस्तु तंू तो वन मी या वतन्ही पुरुषाचंा आधाि आहे. आवण हें अदै्वत, हें ऐक्य जो 
पाहतो त्याला सत्याचें दशमन झालें , पिमात्म्याचा साक्षात्काि झाला म्हणावयाचें. सवम उपासकाचंी अवभलाषा 
हीच असते. म्हणून त्याचंी सनातन प्राथमना आहे :– 

 
णहरण्मयेन पािेि सत्यस्याणपणहतुं मुखम्  । 
तत् त्िुं पूषन् अपािृिु सत्यधमाय दृष्टये ॥ 
 
हे ववश्वपोषका, या ववश्वाचें जें सत्य आहे तें या मोहक मायेच्या मुखवट्यानें झाकंलेलें  आहे. तो 

मुखवटा दूि सारून आपलें  तें सत्य मुख मज सत्याच्या उपासकाला, सत्यच य याचा धमम आहे आवण सत्यच 
य याचें कमम आहे, त्या मला दाखव. 

 
हा सत्यदेव कसा आहे? सत्य हेंच त्याचें स्वरूप आहे. त्याचें नावं वह सत्यच आहे आवण रूप वह ‘स’ 

आवण ‘त्य’ असेंच आहे. सािाशं, नाम रूप गुणकमम सवम सत्यच आहे त्याचें. त्या सत्यदेवाचें कमम म्हणजे ही 
सृवष्ट होय. ही वह सत्यच आहे. कािण ती सत्यमलूक, सत्यस्वरूप आवण सत्यफल आहे. एथपयंत ति 
ठीकच आहे. पण या सत्याचें आिाध्य वह सत्यच आहे म्हणून पुढील पद आलें  आहे–सत्यधमम-पिायणः. तो 
पिमात्मा सत्यस्वरूप आहे इतकें च नव्हे ति सत्योपासक वह आहे. तोच देव आहे. तोच भक्त आहे आवण 
नाम म्हणजे उपासना वह तोच आहे. 

 
८७०. सत्यधमथ-परायि 

 
सत्यधममः पिायणं यस्य सः सत्यधमम-पिायणः । सत्यधममच पिम अयन म्हणजे गवत आहे य याची तो 

सत्यधमम-पिायण म्हणावयाचा. सत्य हें स्वतः अनन्त आहे आवण म्हणून त्याचा शोध वह अनन्तच आहे. गंगेचें 
प्राप्तव्य सागि आहे. तो वमळाल्यावि वह ती जशी सागिाला वमळतच िाहते त्याप्रमाणें सत्यच य याचें प्राप्तव्य 
आहे आवण सत्याचा शोध य याचा सतत चालूच आहे तो म्हणावयाचा सत्यधमम-पिायण. जोंवि सत्याहून 
वगेळें  आपलें  जीवन वशल्लक आहे तोंवि तें त्या सत्याच्या शोधासाठींच आहे हें उघड आहे. म्हणून 
देहेस्न्द्रयमनोबदु्धीचा प्रवाह सतत सत्यावभमुख वाहता ठेवणें म्हणजे सत्यधमम-पिायणता होय. 
अवभषेकपात्रातंील सवम जलहबदु जसे एकवटून अखंड धािाप्रवाह वशवावभषेक किीत िाहतात त्या प्रमाणें 
आपल्या सवम शक्तींचा एकवटलेला जीवनौघ सत्याला अखंड समर्णपत होत िाहतो, आपल्या जीवनाचा एक 
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अंश वह आवण एक क्षणभि वह इतित्र जात नाहीं तेव्हा ंसत्यधमम-पिायणता साधली म्हणावयाची. अवभषेक-
पात्राचा हा दृष्टातं जसा पिायणता म्हणजे काय तें ववशद कितो तसा दीप य योतीचा दृष्टातं वह गीतेंत आला 
आहे :– 

 
यर्ा दीपो णनिातस्र्ो नेङ गते सोपमा स्मृता । 
योणगनो यत-णिंिस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ 
 
पिमात्मा हा असा अखण्ड आत्मसमावधस्थ आहे. म्हणनू तो सत्यधममपिायण म्हटला आहे. ‘सत्यः 

सत्यधममपिायणः हीं दोन पदें तो पिमात्मा आत्मस्वरूप व आत्मवनि आहे असें सागंत आहते. बाह्याथम जोंवि 
तुमचें अवभलवषत आहे तोंवि भय आहे. तोंवि अपूणमता आहे. पिमात्मा हा वनि  भय आवण पविपूणम आहे. 
वैवदक धमम म्हणजे सत्यधमम होय. सत्यच साध्य आवण सत्यच साधन. वदेोपवनषदें इवतहास पुिाणें यातं 
पिोपिीनें या सत्याचा च मवहना गाइला आहे. 

 
१. “एकुं  सत् ।” –िेद् 
२. “सत्येन लभ्यः ।” –उपणनषत् 
३. “सत्येषु यणततव्युं िः 

सत्युं णह परमुं बलम्  ।” –महा-भारत. 
 

८७१. अणभप्राय 
 
अवभपे्रयते इवत अवभप्रायः । काय वाक् मनः-प्रवृवत्त य याला उदे्दशून चालतात तो पिमात्मा अवभप्राय 

म्हणावयाचा. काय वाक् आवण मन हे तीन कमम-पथ आहेत. आमच्या सवम वक्रया या तीन मागांनीं चालतात. 
त्या कोणत्या िोखानें चालतात? त्याचंें अस्न्तम गन्तव्य काय असतें? वक्रया म्हटली म्हणजे वतला हेतु 
आलाच. एक वडेा सोडून वदला ति प्रत्येकाच्या कृतीला काहंीं उदे्दश्य असतो. वडे्याच्या वह कृतीला उदे्दश 
असतो, पण तो आम्हालंा समजत नाहीं आवण त्याला वह. पण त्याचें वह वागणें वनरुदे्दश वा वनिवभप्राय असू ं
शकत नाहीं. तात्पयम प्रत्येक जीवन म्हणजे एक सावभप्राय कममच आहे. तात्पयम प्रत्येक व्यस्क्त समाज ववश्व 
या एकापेक्षा ंएक मोठ्या संस्था आहेत आवण त्याचंें जीवन सावभप्राय आहे. प्रत्येक जण आपआपल्या हेतूनें 
जगत आहे. पण त्या सवांचें अस्न्तम प्रयोजन एकच असतें. ते प्रत्येकाला स्पष्ट कळत नाहीं. कािण तें 
ववश्वप्रयोजन आहे. त्या ववश्वप्रयोजनाचें अंगभतू असें तें व्यक्तींचें प्रयोजन असतें. त्याला वास्तववक स्वतंत्र 
अथम नसतो, पण व्यस्क्त तशी कल्पना किीत असते. वतच्या त्या वृथा अहंकािाला पूणम वाव देऊन 
ववश्वप्रयोजन वसद्ध होत असतें. घड्याळातं अनेक लहान मोठीं चक्रें  आपआपलें  काम किीत असतात. त्याचंें 
आपलें  वववशष्ट काम असतें. पण तीं सगळीं वगेवगेळीं आवण आपापतः असबंद्ध वाटणािीं कामें घड् याळाच्या 
मुख्य कामाचीं अंगभतूच असतात. तद् वत या ववश्विचनेचें आहे. वतचा अवभप्राय तो पिमात्मा आहे, त्याची 
इच्छा आहे. त्याच्या इच्छेनें तुम्ही इच्छा किता,ं कामें किता.ं पण त्या कमांचें फळ त्या पिमात्म्याच्या हातातं 
आहे. तुमच्या हातातं नुसतें किणेंच आहे. आवण तेंच किावयाचें आहे. कशासाठीं? पिमात्म्यासाठीं. म्हणनू 
तो पिमात्मा म्हटला आहे अवभप्राय. 
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८७२. णप्रयाहथ 
 
वप्रयं अहमवत इवत वप्रयाहमः । जें जें वप्रय आहे त्याला त्याला जो पात्र होय तो म्हणावयाचा वप्रयाहम. 

जगातं वजतक्या म्हणून वप्रय वस्तु आहेत त्यातं सवांत वप्रय आपला आत्मा आहे. त्याहून अवधक वप्रय कोणी 
नाहीं. त्याला वप्रय म्हणण्यातं स्वािस्य नाहीं. कािण तो जि वनजात्माच आहे. वप्रयावप्रय वनजेति वस्तूला 
म्हटलें  जातें म्हणनू वनजवस्तूला वप्रयाहम म्हणावयाचें. तो स्वात्मा सवम वप्रय वस्तंूत पात्र होय. सवम वप्रय आपण 
त्यालाच अपमण किीत असतों. आपला देह हा आपल्याला फाि वप्रय आहे. इतका कीं त्यालाच आपण आत्मा 
मानून बसतों. सवम वप्रयोपचाि त्याला किीत असतों. म्हणजे तो वप्रयाहम झाला. पिंतु हा असा देह वह 
अनेकदा ंमाणसाला नकोसा होतो. तो गताथम होतो. त्याच्या पासून माणसाला सुखाची आशा िाहत नाहीं 
आवण मग तो आत्महत्या करून बसतो. तो देह फेकून देतो. याचा अथम असा झाला कीं त्या देहाहून वगेळा 
असा दुसिाच वप्रय आहे, य याच्या साठीं हा देह होता. तो जो देहवभि स्वात्मा, य याच्यासाठीं हा देह आवण 
देहानुबद्ध सािें माणसाला वप्रय होतें, तो च वप्रयाहम होय. मतेै्रयी-याज्ञवक्य-संवादातं हा ववषय ववशद झाला 
आहे. त्याचे रुवपद आहे :  

 
- “आत्मनस्तु कामाय सव ंवप्रयं भववत” तात्पयम तो सवांचा वनजात्मा असणािा पिमात्मा हाच वप्रयाहम 

होय. त्याच्यासाठींच सािें वप्रय होतें. “न वा अिे पत्युः कामाय पवतः वप्रयो भववत, आत्मनस्तु कामाय पवतः 
वप्रयो भववत । न वा अिे जायायाः कामाय जाया वप्रया भववत, आत्मनस्तु कामाय जाया वप्रया भववत ।” 

 
८७३. अहथ 

 
“वप्रयाहो ऽहमः वप्रयकृत प्रीवतवधमनः” या वप्रयप्रवाहातं मधेंच अहम पद आलें  आहे बेटासािखें. 

वप्रयाहमहून वगेळा त्याचा आशय आहे, हें उघड आहे. कोणता तो आशय? अहम हें पद वनरुपपद आहे. त्यामुळें 
सवाहम असा त्याचा आशय प्रतीत होतो. तो पिमात्मा वप्रयाहम ति आहेच पण जें जें वप्रयति आहे त्याला वह तो 
अहम आहे, पात्र आहे. कािण तो स्वतः वप्रयतम आहे. सवम कल्याणाचंें तो वनधान आहे. सवम मंगलाचंें माहेि 
आहे. कािण, तो सवाधाि सद् वस्तु आहे. सवम अहम, सवम मूल्य आहे त्या सद् वस्तूचें. सत नसेल ति सािें 
मूल्य त्या सत चें असत होणाि. मिायला टेकलेल्या माणसाला कशातं गोडी वाटत नाहीं, कािण “आप मुए 
पीछे डूब गई दुवनया” आपण मेल्यावि आपल्याला जग मेलेंच! त्याचा उपयोग कोणता? सद् वस्तु आत्मा 
असेल ति त्याच्या आधािानें सािें जग आहे. तो नसेल ति काहंींच नाहीं. म्हणून तो पिमात्मा सवाहम होय. जें 
काय मूल्य आहे तें सािें त्याचें आहे. असताला मुळीं काहंीं मूल्यच नाहीं. स्वप्नातंल्या आिाला आवण हािाला 
काय हकमत? आि वगळील म्हणून भय नको हकवा हाि वमळाला म्हणून हषम नको. पण सद् वस्तु जि 
वमळाली, आपला आत्मा जि उपलब्ध झाला ति मग काय वमळायचें िावहलें? सािेंच वमळालें . म्हणनू तो 
पिमात्मा अहम होय. “नासतो ववद्यते भावो नाभावो ववद्यते सतः । उभययोिवप दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस् 
तत्त्वदर्णशवभः ॥” 

 
८७४. णप्रयकृत् 

 
वप्रयं किोवत इवत वप्रयकृत । जो आपलें  वप्रय कितो तो वप्रयकृत म्हणावयाचा. पिमात्मा हा असा 

जीवाचा वप्रयकृत म्हणावयाचा. पिमात्मा हा असा जीवाचा वप्रयकृत आहे. तो आपलें  वप्रय किीत असतो. 
पिका माणसू आपलें  वकतीसें वप्रय किणाि? जोंवि त्याचा काहंीं स्वाथम साधत असेल तोंविच तो आपलें  भलें  
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किील. म्हणजे त्याचें अनुकूल वतमन हें वस्तुतः आम्हालंा अनुकूल नसून त्याला स्वतःलाच तें अनुकूल 
असतें. आईबाप हे पुत्रावि वनिपेक्ष पे्रम कितात असें समजलें  जातें. पिंतु त्यातं वह स्वाथम मुळींच नसतो असें 
म्हणता ं येत नाहीं. पुत्र आपल्याला सद्गवत देईल, जगातं आपलें  नावं चालवील, संकटातं व्याधींत 
वाधमक्यातं आपल्याला साहाय्य किील अशी अपेक्षा त्याचंी असते. म्हणजे हें वह पुत्रावि पे्रम नसून 
आपल्याविच पे्रम म्हटलें  पावहजे. सािाशं जगातं कोणी कोणाचा वप्रयकता नाहीं जो तो आपला वप्रयकता 
आहे. म्हणनू हा जो सवांचा वनजात्मा पिमात्मा तोच एक वप्रयकृत होय. तो आपल्यावि जें पे्रम किीत 
असतो, आपलें  जें वप्रय किीत असतो तें स्वभाव म्हणून किीत असतो. त्याचें कुठलें  वनवमत्त वा कािण नाहीं. 
तो अकािण, अहैतुक आपलें  वप्रय किीत असतो. म्हणून तो म्हणावयाचा वप्रयकृत. हा जो हृदयस्थ वप्रयकृत 
पिमात्मा त्याला अस्ग्नरूपानें यज्ञकंुडातं वैवदक ऋवष पिोपिीनें आळवीत आले आहेत. ते त्याला म्हणतात : 

 
स नः णपतेि सूनिे अगे्र सूपायनो भि । 
सिंस्िा नः सुअस्तये ॥ 
 
हे (जीवनाची ऊब देणाऱ्या) अस्ग्नदेवा बाप मुलासाठीं जशा वनत्य नवीन चागंल्या गोष्टी घेऊन येतो 

तशा आमच्यासाठीं घेऊन ये आवण आमच्या के्षमासाठीं सदैव आमच्या जवळ िहा. अशा प्रकािें आमचा 
योगके्षम चालववणािा तंू आमचा वप्रयकृत आहेस. 

 
८७५. प्रीणत-िधथन 

 
पिमात्मा हा वपतृवत वप्रयकृत आहे तसा तो पुत्रवत प्रीवत-वधमन वह आहे. तो पुिाण पुरुष पिमात्मा 

आम्हालंा िक्षण पोषण आवण वशक्षण देऊन आमचें वप्रय किीत असतो. इकडे वचिंजीव जीव आपल्या 
बाललीलींनीं, तरुण पिाक्रमानंीं आवण वृद्ध तपोज्ञानानें त्या पिमात्म्याच्या आमच्यापासूनच्या आशा सफळ 
करून त्याची प्रीवत वाढवीत असतो. हा जो प्रीवत वाढववणािा जीवात्मा आहे तो कोण आहे? तो वह 
पिमात्माच आहे. मानव-समाजाच्या आशा त्याच्या येत्या वपढ्या सफल किीत असतात. अशा प्रकािें मानव-
समाज, हकबहुना हा समस्त ववश्वाकाि अनावद कालापासून ववकास पावत आला आहे. मागील वपढी पुढील 
वपढीला िक्षण पोषण वन वशक्षण देऊन वप्रयकृत होत असते आवण येती वपढी आपल्या मागील वपढ्यानंा 
आपल्या आदशावभमुख पिाक्रमानंीं सतंोषवीत त्याचं्या आशा पल्लववत किीत िाहते. हेंच प्रीवत-वधमन होय. हें 
प्रीवत-वधमन किणािा कोण आहे? मानवाचा तो अमि आशावान् आत्मचंडोलच होय. जीवात्मा कधींच वनिाश 
होत नाहीं. तो आपल्या उवद्दष्ट कायांत या जन्मीं सफळ झाला नाहीं ति पुढील जन्मीं त्याचा ध्यास घेऊन तें 
कायम तो तडीस नेतो. समाज आवण व्यस्क्त दोहोंच्या वह बाबतींत आपण हें पाहतों. भित आवण भगीिथ याचंीं 
उदाहिणें हीं व्यस्क्त आवण समाज याचं्या अमि आशचेीं उदािणें होत. हा जो आवशि द्रवढि बवलि आत्मा 
तोच प्रीवत-वधमन होय. तोच पिमात्मा. 

 
८७६. णिहायस-गणत 

 
“ववहायस-गवत” पासून नवीन श्लोक (९४ वा) सुरंू होत आहे. या श्लोकातं अस्ग्न आवण सूयम या 

दोन तेजाचंा प्रामुख्यानें ववचाि केला आहे. पूवाधांत अग्नीचा आवण उत्तिाधांत सूयाचा. तेज इथून वतथून 
एक आहे पण त्याचें जे ववशषे आववि भाव ते अस्ग्न आवण सूयम इथें उल्लवेखले आहेत. ववहायसगवत हें पद 
उभयानंा समान आहे. “ववहायस आकाशः गवतः यस्य सः ववहायस गवतः ।” ववहायस म्हणजे आकाश हें 
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य याचें गवत म्हणजे पयमवसान आहे तो म्हणावयाचा ववहायस-गवत. तेजोरूप पिमात्मा हा ववहायस-गवत 
आहे. अग्नीच्या ऊध्वमगामी य वाला आकाशातं उठतात, वतथेंच त्या चळवळ कितात आवण शवेटीं वनमतात 
वह वतथेंच. म्हणून तो ववहायस-गवत होय. अस्ग्न हा मूळचा वदव्य. तो आमच्या दािाशीं अवतवथ म्हणून आला 
आहे. तो ‘अवतवथि  दुिोणसद्’ आहे. त्याची आम्हाला चागंली बडदास्त िाखली पावहजे. आम्ही जेव्हा ं
स्वगांत त्याच्या कडे जाऊं तेव्हा ं तो आमची सोबत आवण सोय किील. तोच आमचा पथ-प्रदशमक आहे. 
त्याला त्या ववहायसाच्या पिमानन्दाच्या, सवम वाटा ठाऊक आहेत. म्हणनू आम्ही त्याला म्हणतों : हे 
देदीप्यमान प्रभो, ववश्वातंील सवम वाटा तुला ठाऊक आहेत. आम्हालंा सिळ वाटेनें वनजधामाकडे त्या 
पिमानन्दाकडे घेऊन चल, आड वाटापंासून आमचें वनवािण कि. तुला आम्ही नम्र वाणीनें पनुः पुनः 
ववनवीत आहोंत. ववहायस-गवत म्हणजे अव्यक्तगवत. पिमात्मा हा अव्यक्त-गवत आहे. तो त्याच्या कमाचा 
आवण ज्ञानाचा प्रतीक आहे. एवढ्याच साठीं वतिडीसमोि गृह्यास्ग्न घेऊन चालतात. त्याचा पढुचा प्रवास 
यथाकमम यथाश्रुत व्हावयाचा आहे. ह्याचें तें द्योतक आहे. वचद् रूप पिमात्मा ववहायस- गवत म्हणजे 
अव्यक्तगवत आहे. आवण तद् रूप च असलेला जीवात्मा वह, त्याचें प्रतीक अस्ग्न ववदु्यत सूयम रूप तेजवह, 
ववहायस-गवतच आहे. 

 
८७७. ज्योणत 

 
द्योतते इवत य योवतः । जें स्वयं प्रकाशमान होय तें तेज म्हणजे य योवत. जगातं जीं सगळीं तेजें आहेत 

तीं स्वयपं्रकाशमान नाहींत. तीं पेटवावीं लागतात, त्यानंा इन्धन पुिवावें लागतें. पिंतु आत्मय योवत अशी 
आहे कीं ती पेटवावी लागत नाहीं. हकवा वतला इधंन वह पुिवावें लागत नाहीं. “तेल न बाती बुझ नहीं 
जाती–आत्मय योवत” वदव्याला तेलवात लागते, तो पेटवावा लागतो आवण तेलवात संपली वा मोठा वािा 
आला कीं तो ववझतो. अस्ग्न ववदु्यत सूयम हीं वतन्ही सािखींच. अग्नींत साधें तेलवात वा सनकाडी हें पेटवण 
असतें आवण तें पेटवनू द्यावें लागतें. ववजेंत सूयांत त्याऐवजीं धातंूचे अणु जळतात इतकें च. आवण 
कालान्तिानें हीं सगळीं ववझतात वह. पिंतु आत्मय योवत ही अशी नाहीं. तें वनविन्धन वनविद्ध वा अय वावलत 
तेज आहे, जें कधींच ववझत नाहीं. “न तद् भासयते सूयो न शशाङ्को न पावकः” ती स्वयंप्रकाश आत्मय योवत 
सूयम चदं्र अस्ग्न यानंीं प्रकावशत होत नाहीं ति आकाशगत सूयावद तेजें अन्तविक्षगत चन्द्र-ववदु्यतावद तेज 
आवण भलूोकींचीं दीप-प्रदीपावद भौम तेजें त्या आत्मय योतीच्या प्रकाशानें प्रकावशत होत आहेत : “तस्य 
भासा सवमवमदं ववभावत”. सवम ज्ञान य याच्या योगें होतें तो जो ज्ञाता, तो जो उपलब्धा तोच य योवत होय. त्या 
य योतीनें हें सािें जग पेटलें  आहे. “तेजोवभिापूयम जगत समगं्र भासत तवोग्राः प्रतपस्न्त ववष्णो” असें जें 
अजुमनानें म्हटलें  आहे तें ह्याच य योतीला उदे्दशनू. सवम वदशा सवम काल सवम वस्तु या वचदग्नींत जणूं पेटून 
उठल्या आहेत. त्या जणूं सािख्या जळत आहेत. पाजळत आहेत. ववश्ववणवा पेटवनू ती मौज पाहणािा जो 
पिमात्मा तोच य योवतबा होय. त्याचें तें ववश्वरूप आम्हालंा अनाकलनीय व असह्य आहे. म्हणून आम्ही 
त्याला ववनववतों. “अदृष्टपूवम हृवषतोऽस्स्म दृष्ट  वा भयेन च प्रव्यवथतं मनो मे । तदेव मे दशमय देव रूपं प्रसीद 
देवशे जगन्-वनवास ॥ वकिीवटनं गवदनं चक्रहस्तं इच्छावम त्वा ं द्रष्टुमहं तथैव । तेनैव रूपेण चतुि  भजेुन 
सहस्रबाहो भव ववश्वमूते ॥ त्या उग्र ववश्वरूपाचें जें सौम्य चतुि  भजु रूप तें म्हणजे हा आमच्या घिीं 
यज्ञकंुडातं मंदमंद हसणािा अस्ग्न होय. तोच य योवत.” 
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८७८. सुरुणिं 
 
सु शोभना रुवचः दीस्प्तः यस्य सः सुरुवचः । शोभन आहे य याची रुवच म्हणजे दीस्प्त तो म्हणावयाचा 

सुरुवच. अस्ग्न हा सप्तवजह्व म्हटला आहे. काळी वनळी लाल वपवळी वहिवी ढवळी वन वचत्रवववचत्र अशी 
अग्नीची सप्तवणम य वाला आपण पाहतों. सूयमवकिणाचंा सप्तिंगी वपसािा इन्द्रधनुष्य वह आपल्या दृष्टीचें 
ववलोभन होऊन बसलें  आहे. अशाच प्रकािें ववजेच्या चमका वन चन्द्राच्या कला वह आपलें  मन हिण करून 
घेतात. प्रत्येक कलेची शोभा काहंीं न्यािीच असते, प्रत्येकीची चमक काहंीं सिच असते. अशा प्रकािें भौम 
वदव्य व आन्तविक्ष तेजाचे हे आववि  भाव सुरुवच होत. ही भौवतक तेजें सुरुवच म्हणजे वविोचमान, अत्यन्त 
दीस्प्तमन्त, आहेतच पिंतु य या तेजाचीं हीं प्रकाशनें होत तें तेज सवांत सुरुवच होय. कािण तें अणुिेणूंत 
वविाजमान आहे. त्यानेंच हें सवम ववश्व प्रकाशमान आहे. त्याची चमक काहंीं न्यािीच आहे. तें तेज सूयाप्रमाणें 
वदवसाचं वा चन्द्राप्रमाणें केवळ िात्रींच अथवा अग्नीप्रमाणें केवळ जवळच अथवा सूयाप्रमाणें दूिच 
वविोचमान होणािें नाहीं. तें वनत्य वनिंति वन अत्रतत्र सवमत्र वविोचमान आहे. हकबहुना त्या तेजाच्या नाना 
वणाकृवत म्हणजे हें ववश्व होय. वसनेमाला चलच् वचत्रपट म्हणतात. वास्तववक तो य वलच् वचत्रपट आहे. 
प्रकाशाच्या त्या चालत्या बोलत्या आकृवत आमच्या समोिील पटफलकावि प्रके्षवपत होत असतात. ववदु्यत-
प्रवाह थाबंला कीं त्याचंें अदशमन होतें. अथात प्रकाश-तिंगमयच त्या आहेत. त्याप्रमाणें हें सािें ववश्व 
नानावणाकृवत वचद् ववलास मात्र होय. य या वचदग्नीचे हे सािे िंगतिंग तो सुरुवच म्हणावयाचा. 

 
८७९. हुतभुक 

 
हुतं भङु क्ते इवत हुतभकु् । जो हवन केलेलें  खातो तो म्हणावयाचा हुतभकु् । अग्नींत हवन होतें 

म्हणून तो अस्ग्न हुतभकु् होय. यज्ञाग्नींत सवमधा आवण होमद्रव्याचं्या आहुवत होवमल्या जातात. हा बाह य 
स्थूल अस्ग्न होय आवण तीं होमद्रव्यें वह स्थूलच होत. पिंतु याहून एक वगेळा शािीि अस्ग्न आहे. त्या 
जठिाग्नींत वह अिाच्या आहुवत द्याव्या लागतात. हा आयुि  होम आयुष्यभि चालत िाहतो. यातं होवमलीं 
जाणािीं अिें वह स्थूलच आहेत आवण तीं पविवमत आहेत. या स्थूल सूक्ष्म यज्ञाग्नीहून आवण जाठिाग्नीहून 
वगेळा व आगळा एक वचदस्ग्न आहे. त्यातं या साऱ्या ववश्वाचा होम होत आहे. अस्ग्न हा सवमभक्षक म्हटला 
जातो. पण तो वायलूा जाळंू शकत नाहीं, आकाशाला जाळंू शकत नाहीं. पण अस्ग्न नुसता जाळणािा नाहीं, 
जाणणािा वह आहे. या जाणण्यालाच जाळणें वा भवक्षणें असें लक्षणेनें म्हटलें  जातें. आवण म्हणनू त्याला 
‘जातवदेाः’ म्हटलें  आहे. “जातमातं्र ववेत्त इवत जातवदेाः” तो वचदस्ग्नच असा जातवदेाः आहे. त्यालाच 
सवमभक्षक म्हणावयाचें. आवण तोच हुतभकु् आहे. त्यालाच अनुलक्षून गीतेंत म्हटलें  आहे : 

 
“भोक्तारुं यज्ञ-तपसाुं सिथलोक-महेश्वरम्  । 
सुहृदुं सिथभूतानाुं ज्ञात्िा माुं शान्ततमृच्छणत ॥” 

 
देहें प्राणें मनें जें काहंी आम्ही कितों तें सवम या वचदग्नींतच होवमलें  जातें. ते सवम तप त्याच्याच साठीं होत 
असतें. जाग्रतस्वप्नसुषुस्प्त या वतन्ही लोकाचंा तो महेश्वि आहे. अध्यक्ष आहे. तो सवम भतूाचंा समान सुहृत 
म्हणजे सवांचें समान भलें  इस्च्छणािा आहे. त्याला जाणल्यानेंच शास्न्तलाभ होतों. मुळाला पाणी वदलें  
म्हणजे सवम झाड तुष्ट पुष्ट होतें. त्याप्रमाणें या हुतभकु् पिमात्म्याचें यजन केलें  म्हणजे सािें ववश्व यवजलें  
जातें. सवमजग त्याचेंच हवन किीत असतें. पण त्याची जाणीव त्याला नाहीं. 
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८८०. णिभु 
 
ववभववान् भववत इवत ववभःु । जो ववभवशाली होय तो ववभ ु म्हणावयाचा. जीव वन जगत हीं 

उपावधवववशष्ट आहेत. म्हणून तीं एकदेशी होत. पिमात्मा हा वनरुपावध असल्यामुळें  तो ववभ ुम्हणजे सवमव्यापी 
आहे. जीव वववशष्ट अवभमान बाळगून सकुंवचत झाला आहे. पिंतु य यानें असा कुठलाच अवभमान वा अहंकाि 
बाळगला नाहीं त्याला मयादा कुठली? घिाला चाि हभती आहेत, वि छप्पि आहे खाली जमीन आहे म्हणनू 
तें घि म्हटलें  जातें. त्याच्या ह्या मयादा आहेत, पविसीमा आहेत. त्यामुळें  त्याला लाबंी रंुदी खोली आहे. 
मोजमाप आहे. पिंतु वजथें ही उपावध नाहीं त्या आकाशाला हभती नाहींत, पविवमवत नाहीं. तें असीम आहे, 
अपाि आहे. त्याच्या वैभवाला पािावाि नाहीं. म्हणून तें ववभ ु म्हटलें  जातें. घटाकाश वन मठाकाश असा 
त्याचा तुकड़ा पडत नाहीं. तें घटमठाचं्या आंत बाहेि अखंड एकच एक सचंलें  आहे. पिमात्मा वह तसाच 
आहे “तो एकवट एकला । िचला ना वेंचला । आवद-अंतीं संचला । अनन्तपणें ।” असें ज्ञानदेवानें त्या 
पिमात्म्याचें ववभतु्व वर्णणलें  आहे. आकाश तत्त्वच ववभ ुआहे असें नाहीं. अस्ग्न तत्त्व वह तसेंच आहे. आवण इथें 
“हुतभकु् ववभःु” असा अनुक्रम असल्यामुळें  ववभ ुपदानें अस्ग्नवत ववभतु्व अवभपे्रत आहे, असें म्हणावयाचें. 
उपवनषदातं म्हटलेंच आहे : 

 
अन्ग्नर  यरै्को भुिनुं प्रणिष्टो 
रूपुं रूपुं प्रणतरूपो बणहश  िं । 
एकस् तर्ा सिथभूताततरात्मा 
रूपुं रूपुं प्रणतरूपो बणहश  िं ॥ 
 
हें ववश्व म्हणजे त्या वचदग्नीचा प्रकाश होय. या ववववध तेजोमतूींतून आतं बाहेि तो एकच एक 

तेजोमय प्रभ ुसंचला आहे. तोच सवमव्यापकत्वामुळें  ववभ ुम्हटला आहे. 
 

८८१. रणि 
 
पूवाधांत अस्ग्नस्वरूप तेजाचा प्रामुख्यानें ववचाि आला आहे. इथून पुढें उत्तिाधांत सूयमरूप तेजाचा 

ववचाि होत आहे. “िववि  वविोचनः सूयमः सववता िववलोचनः” ‘िौवत िावयवत इवत िववः’ जो िव कितो िव 
किायला लावतो, तो िवव म्हणावयाचा. ‘वमत्रो जनान् यातयवत बु्रवाणः’ अशी श्रुवत प्रवसद्धच आहे. तो 
जगन्-वमत्र सूयम पूवाचलावि येऊन जणूं सवम लोकानंा हाकंा माितो. उठा, जागे व्हा, आपआपल्या 
कतमव्यास लागा, असेंच जणू ंतो उच्च िवानें सागंत सागंत वफित असतो, (आपलें  कतमव्य किीत असतो) 
आवण वफित वफित सागंत असतो. सूयोदयाबिोबि सािें जग जागें होतें आवण त्याचें बोलणें चालणें सुरू 
होतें, हें आपण प्रत्यहीं पाहतच आहों. त्यामुळें  तो उघडच िवव आहे. हाकंािे किणािा आहे आवण हाकंािे 
किवणािा वह आहे. सूयोदयाबिोबि वदशा फाकंतात, वािा वाहंू लागतो, जळें प्रसि होतात, झाडाचंी पानें 
उघडतात, फुलें  उमलतात. पक्षी वकलवबल करंू लागतात. गाई गुिें हंबितात, सािें जग जगूं लागतें. “सूयम 
आत्मा जगतस् तस्थुषश  च” सूयम हा या चि व अचि सृष्टीचा प्राण होय, हें दशमन सूयोदयाबिोबि आपल्याला 
होतें. पण हा िवव म्हणजे बोलका बोलतानंा ति काहंीं वदसत नाहीं मग तो िवव कसा? जो वजतका विचा 
अवधकािी वततकी त्याची वक्रया सूक्ष्म आवण कमम म्हणजे वक्रयाफळ मोठें असें आपण जगातं पाहतों. साधा 
वशपाई आिडा-ओिडा कितो, धावपळ कितो. त्याचा वविि नायक त्याला हलकें च तोंडी हूकूम देतो. 
त्याचा वह वविि दलपवत त्याला लेखी आज्ञा देतो. त्याचा वह वविि सेनापवत योजना कितो. प्रधानमंडळ 
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कायमवनिय कितें. िाजा संकल्प मात्र कितो. अशा प्रकािें विवि वक्रया सूक्ष्म व कायमक्षमता तीव्र होत गेलेली 
आपण पाहतों. पिमात्म-शक्तीच्या बाबतींत हें वकती तिी पटीनें अवधक लागू आहे. म्हणून िवीला हाकंािे 
किण्याची गिजच नाहीं. तो नुसता येतो आहे असें कळलें  कीं कायम होतें. बाहेि जसा तो िवव आहे तसा तो 
अंतिातं वह आहे. त्याचा तो आदेश गाधंीसािखे महात्मे ऐकतात. 

 
८८२. णिरोिंन 

 
ववशषेेण िोचते इवत वविोचनः । जो सवावतविक्त तेजानें तळपतो तो म्हणावयाचा वविोचन. वजतके 

ग्रह तािका नक्षत्रावद तेजःपुजं आपण पाहतों त्या सवांत सूयम हा अवतशय देदीप्यमान आहे. म्हणून तो 
वविोचन म्हणावयाचा. एकच व्यस्क्त असते, पण-वतला अनेक नातीं संभवतात. ती पतु्र, पवत, वपता, भ्राता, 
काका, मामा इत्यावद नात्यानंीं नाना पिी संबोवधली जाते. त्याचप्रमाणें तो पिमात्मा आवण त्याचे आववि  भाव 
वह. तो ववश्वान्ति  यामी पिमात्मा सूयमरूपानें जगाला जागववतो म्हणनू तो िवव म्हटला आहे. तो पिमात्मा 
अंति  यामीरूपानें प्रत्येक जीवाला सदसत वनवडून सागंत असतो. म्हणून वह तो िवव होय. हें पाप आहें, हें 
करंू नको. हें पुण्य आहे, हें कि, असें तो प्रत्येक जीवाला सागंत असतो. हा अवत सूक्ष्म आवाज कोणीवह बंद 
करंू शकत नाहीं. तो पिमात्मा हा असा बोलका आहे म्हणून तो िवव म्हटला आहे. तसा तो पिम प्रकाशक 
आहे म्हणनू तो वविोचन होय. सूयम वदवसा ं तळपतो पण िात्रीं तो मावळलेला असतो. िात्रीं चंद्र आपली 
चंवद्रका पसिवनू िाय य किीत असतो, पण वदवसा ंतो वनस्तेज होतो. पिंतु पिमात्म-तेजाला अशी वदवस 
िात्र ठाऊकच नाहीं. तो सदैव तळपतच आहे. अहोिात्र वनिंति तोच एक तळपतो आहे. म्हणून तो 
म्हणावयाचा वविोचन. वजतकीं तेजें आहेत त्या सवांना उदयास्त आहेत, कलाक्षयवृवद्ध आहे पिंतु आत्मतेज 
हें असें आहे कीं त्याला चयापचय नाहीं, उदयास्त नाहीं. तें वनत्य पविपूणम आवण वनिन्ति प्रकाशमान आहे. 
म्हणूनच त्याला वविोचन म्हणावयाचें. बालसूयम िवव आहे, ति प्रौढसूयम वविोचन होय. म्हणून लोगोपाठ िवव 
व वविोचन हीं पदें आलीं आहेत. 

 
८८३. सूयथ 

(सूतेः सुितेर  िा सूयथ शब्दो णनपात्यते) 
 
सूयमवत इवत सूयमः । जो जगाला पे्रिणा देतो तो सूयम म्हणावयाचा. जगाच्या या प्रचंड यंत्राला कोण 

बिें चालना देत आहे? कोणती बिें ती पे्रिक शस्क्त आहे? कोळसा तेल वायु वीज हे एकापेक्षा ंएक तिल 
वविल आवण अक्षय असे शस्क्तस्रोत आहेत. दगडी कोळशाचें भाडंाि अद्याप कैक दशकें  पुिण्या इतकें  असलें  
तिी हळंू हळंू ते सपंुष्टातं येणाि. तेलाचें वह तसेंच. िॉकेल पेरोल इत्यावद खवनज तेलें  जिी भिपूि असलीं, 
त्याचंीं नवीं नवीं भाडंािें म्हणजे वववहिी सापंडत असल्या, तिी त्यावह कालन्तिानें आटणािच. इन्धन-वायु 
म्हणजे गसॅ वह तसाच ववपुल असला तिी तो साठंवनू ठेवता ंयेत नाहीं. बिाचसा ति उडूनच जातो. वीज वह 
हवी वततकी वनर्णमता ंयेत असली आवण वतचा साठंा करून ठेवण्याचा प्रश्न नाहीं तिी वतची वनर्णमवत सुलभ 
नाहीं. पिंतु या सवम शस्क्तस्रोताचंा मलू स्रोत सूयम-शस्क्तच आहे. सूयाच्या ठाईं जें अणसु्फोटन प्रवतक्षण होत 
आहे त्या पासून या सूयममालेंतील सवम ग्रहोपग्रहानंा शक्तीचा पुिवठा होत आहे. हा सूयमरूप मलू शस्क्तस्रोत 
वह कधीं तिी आटणािच आहे पण तो कल्पान्त मानवाच्या कल्पनेला वह सुदूिच आहे. त्यामुळें  सूयमशस्क्त 
अनन्त आहे असें म्हणायला हिकत नाहीं. या अनन्त आवण अपविवमत शक्तीनें हें ववश्वचक्र चाललेलें  आहे. 
आमचें ववश्वचक्र म्हणजे आमची ही सूयममाला. इति मालेचें आम्हालंा तादृश ज्ञान नाहीं. म्हणून हा जो या 
ग्रहमालेचा चालक सूयम तोच आमचा चालक म्हणावयाचा. त्याला अनुकूल जें जीवन तेंच सफळ होणाि. 
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म्हणून सूयोपासना हाच आमचा धमम. सूयोपासना म्हणजे सूयाला अघ्यम देणें नव्हे, ति सूयमशक्तीचा 
अवधकातं अवधक लाभ करून घेणें होय. जो िात्रीं जागनू वदवसा ंझोप काढतो तो सूयमशक्तीच्या ववरुद्ध 
वागतो. वनसगाच्या ववरुद्ध वागतो. असा प्रवतकूल व्यवहाि व्यक्तीच्या समाजाच्या आवण त्याचं्या वहताच्या 
नाशास च कािण होतो. सवम अनथांचे मूळ हा अधमम म्हणजे सूयोपासनेची अनास्था च होय. सूयम भौवतक 
आवण त्याची उपासना वह भौवतक म्हणूं नये. कािण या भौवतकतेच्या मुळाशीं अवतभौवतक आहे. तेंच पुढील 
नामातं सववता म्हणून सबंोवधलें  आहे. 

 
८८४. सणिता 

 
बाह्य ववश्वातं जो सूयम म्हणववला तोच अन्ति  ववश्वातं सववता म्हटला आहे. ब्रह्माण्डाची चालना सौि 

शस्क्त किते ति वपण्डाची चालना सववतृ-शस्क्त किते. आवण नीट पावहलें  म्हणजे लक्षातं येतें कीं हपड वन 
ब्रह्माडं आवण त्याचं्या चालक शस्क्त सववता वन सूयम ह्या तत्त्वतः एकच आहेत. देह वन ववश्व ह्या त्याचं्या बाह्य 
उपावध तेवढ्या वभि आहेत. त्यावह वभि आकािानेंच. प्रकािानें त्यावह एकिावशच आहेत, पाचंभौवतक 
आहेत. दोहोंच्या वह ठाईं चालक तत्त्व एकच आहे. तें अवतभौवतक तत्त्व आध्यास्त्मक आहे. ह या अवतभौवतक 
आध्यास्त्मक चालक तत्त्वाचेंच आम्ही, गायत्रीमंत्रातं आवाहन किीत असतों. “तत सववतुि  विेण्यम् । भगो 
देवस्य धीमवह । वधयो यो नः प्रचोदयात ॥” त्या सववतृ-देवाचें तें विेण्य तेज आपण ध्याऊं या. अशा साठीं कीं 
तेणेंकरून आपल्या सगळया बुवद्धशस्क्त प्रचोवदत व्हाव्यात, संजीववत व्हाव्यात. वपण्डांत आवण ब्रह्माण्डातं 
कायासाठीं जी शस्क्त लागते ती य याच्या पासून येते त्या मूळ शस्क्तस्रोताला जो ववसितो तो आत्मघात 
करून घेतो. अशानंाच उपवनषदानंीं “आत्महनः” म्हटलें  आहे. हे तेजोववमुख लोक अन्धतमातं जाऊन 
पडतात अशी त्याचंी गवत वर्णणली असून त्यानंा असुयम म्हणजे असूयम म्हटलें  आहे. त्याचेंच वतसिें रूप आहे 
असुि. 

 
असुया नाम ते लोकाः अतधेन तमसाऽऽिृताः । 
ताुंस् ते पे्रत्याणभगच्छन्तत ये के िंात्महनो जनाः ॥ 
 
या असुिाचंा दैत्याशंीं वन िाक्षसाशंीं काहंीं संबधं नाहीं. जे सूयोपासक ते सुि, जे वदव्योपासक ते देव. 

जे तसे नव्हेत ते असुि, अदेव. हा अध्यात्मयोग सूयाला पिमात्म्यापासून अवगत झाला आवण त्याच्यापासून 
तो जगातं प्रसाि पावला, मानवी प्रजेंत प्रसतृ झाला आहे, असें गीतेंत म्हटलें  आहे. त्याचा आशय हाच कीं 
भौवतक तेजवह आध्यास्त्मक तेजाचाच प्रकाश होय, जडाचें मूल चेतन होय. चेतनापासूनच हें सािें चिाचि 
वा जडाजड जगत प्रसवलें  आहे, म्हणून त्या चेतनाला म्हणावयाचें सववता. 

 
८८५. रणिलोिंन 

 
िववि  लोचनं यस्य सः िववलोचनः । िवव म्हणजे सूयम हा य याचा डोळा आहे, तो म्हणावयाचा 

िववलोचन. “अस्ग्नि  मूधा, चक्षुषी चन्द्रसूयो” अशी श्रवुत आहे. अस्ग्न हें त्या पिमात्म्याचें मुख असून चन्द्र व 
सूयम हे त्याचे नेत्र होत. सूयाला नेत्राची पदवी वदली याचें कािण काय? कािण हें कीं तो पिमात्मा सवमसाक्षी 
आहे. त्याचें हें सवमसावक्षत्व या जगातं उत्कटत्वानें सूयाच्या ठाईं वदसून येतें. तो या वत्रभवुनाला, भवूम 
अन्तविक्ष आवण आकाश यानंा, प्रकावशत कितो. 
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यर्ा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नुं लोकुं  इमुं रणिः । 
के्षिुं के्षिी तर्ा कृत्स्नुं प्रकाशयणत भारत ॥ 
 
असें गीतेंत स्पष्टच म्हटलें  आहे. म्हणजे के्षत्रज्ञ पिमात्म्याला िवीचीच उपमा वदली आहे. 

मोिोपंतानंीं वह आपल्या केकावलींत पिमात्मा हा सवमसाक्षी िववलोचन आहे असें म्हटलें  आहे, त्याचें वह इथें 
सहज स्मिण होतें. त्यानंीं म्हटलें  आहे - ‘नसेन वदसलों कसा? नयन सवमसाक्षी िवव ।’ पिमात्मा हा सवम 
शस्क्तमान् आहे. त्याच्या त्या सवमशस्क्तमते्तचें यथाथम उपमान या जगातं सापंडणें शक्यच नाहीं. पण 
वदग् दशमनापुितीं सूयावद उपमानें घेतलीं जातात. एकटा सूयम नेत्र म्हणावा ति तो वदवसाचं पाहतो. पण 
पिमात्मा ति िातं्रवदवस वनिंति साक्षी आहे. म्हणनू श्रुतीनें ‘चक्षुषी चन्द्र-सूयो’ म्हटलें  आहे. त्यातं केवळ 
डोळे दोन असतात म्हणून चन्द्र-सूयम या दोन य योवत उल्लवेखलेल्या नाहींत, पिमात्म्याचें सवमसावक्षत्व 
एकट्या सूयानें द्योवतत होत नाहीं म्हणून ‘चक्षुषी चन्द्रसूयो’ म्हटलें  आहे. सूयम समग्र ववश्वाला प्रकावशत 
कितो खिा, पण सवम काळ वदवसापं्रमाणें िात्रीं वह तो प्रकावशत कितो असें म्हणता ंयेत नाहीं. हें वैगुण्य दूि 
किण्यासाठीं चन्द्र वह जोडीस वदला आहे. म्हणजे तो पिमात्मा या समग्र स्थळाचा तसा समग्र काळाचा 
साक्षी आहे. उपमा ही केव्हा ंवह एकदेशीच असणाि. पण वतचा आशय व्यापक घ्यावयाचा. तसा तो घेतला 
म्हणजे िववलोचन म्हणजे सवमसाक्षी सनातन साक्षी असा अवभप्राय लक्षांत येतो. 

 
८८६. अनतत 

 
नास्स्त अन्तः यस्य सः अनन्तः । देशतः आवण कालतः य याला अन्त नाहीं तो म्हणावयाचा अनन्त. 

पिमात्मतत्त्व हें वदक् काल वनवमत इत्यादींनी अपविस्च्छि असल्यामुळें  तें अनन्त होय. पिमात्मतत्त्व हें 
मुलखावगेळें आहे. मुलखावगेळें म्हणजे लोक- ववलक्षण. या लोकाचें जें जें लक्षण तें तें त्याला लागू होत 
नाहीं. त्याहून तें वगेळें  च आहे. सान्तता वा अन्तवत्ता हें आहे जगाचें लक्षण. जगातं अशी कोणती वस्तु आहे 
कीं वजला स्थल कालाचीं बन्धनें नाहींत, जी कायमकािण-भावानें-वनगवडत नाहीं? स्थल, काल आवण 
कायमकािण भाव याचंें फवलत म्हणजे हा ससंाि आहे. या तै्रगुण्यातूंन मुक्त अशी एक वह वस्तु, लहान वा 
मोठी दाखवता ंयावयाची नाहीं. पिंतु पिमात्मतत्त्व याहून अगदीं वगेळेंच आहे. त्याला देशाचें बन्धन नाहीं. 
म्हणजे तें इथें आहे वन वतथें नाहीं असें म्हणता ं यावयाचें नाहीं. त्याला कायमकािण भावाचें बन्धन नाहीं. 
म्हणजे अमुक एका कािणापासून तें झालें  वा त्यापासून अमुक एक कायम झालें  असें म्हणता ंयेत नाहीं. हें 
वत्रववध लक्षण य याला लागू होतें तें लहान वा मोठें सािें अन्तवत आहे, सान्त आहे. पिमात्मा तद्-ववलक्षण 
असल्यामुळें  तो अनन्त म्हणावयाचा. 

 
“अनन्तश  चास्स्म नागानाम्” म्हणून य या ववभतूीचा उल्लेख गीतेनें केला आहे, वजच्या नावंानें 

अनन्तचतुि  दशी साजिी होते, ती ववभवूत अनन्तनाग वह वस्तुतः या अनन्ताहून वगेळी नाहीं. या अनन्त 
आत्मतत्त्वाचें तें रूपकिण आहे. उपासनेसाठीं कस्ल्पलेलें  तें आलंबनमात्र आहे. कािण “देहवतंास अव्यक्तीं 
सुखें बोध घडेवच ना” तळाशीं अव्यक्त िावहलें  आहे म्हणून शषेानें हें ववश्व धािण केलें  आहे अशी आवण 
असल्याच अन्य उत्पे्रक्षा कवींनीं केल्या आहेत. त्याचंें तात्पयम न समजल्यामुळें  लोक भ्रातं झाले आहेत. 
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८८७. हुतभुक 
 
“हुतं भङु क्ते इवत हुतभकु् यज्ञास्ग्नः” या व्युत्पत्तीनें मागील ९४ व्या श्लोकातं हुतभकु् पद येऊन गेलें  

आहे. इथें तें पित आलें  आहे तें “हुतं होमं भनुस्क्त िक्षवत इवत हुतभकु् यज्ञ-गोप्ता” अशा व्युत्पतीनें 
घ्यावयाचें. िामानें धुनि  बाण धािण करून ववश्वावमत्राच्या यज्ञाचें िक्षण केलें . हें अैवतहावसक सत्यच नाहीं, तें 
आध्यास्त्मक सत्यवह आहे. तो हृदयस्थ पिमात्मा आमचे सत्य संकल्प तडीस नेत असतो. तो आम्हालंा सत्य 
संकल्पाचंी पे्रिणा देतो, संकल्प-साधनेचें बळ देतो, आवण वसवद्ध देऊन कृतकृत्यता वह तोच देतो. इतकें  सवम 
किणें म्हणजे हुतभकु् त्व होय, यज्ञ-िक्षण होय. 

 
सवम गोष्टींचें मूळ वनजात्माच आहे. अग्नीपासून जसे स्फुहलग वनघतात त्या प्रमाणें आत्मशक्तीपासून 

सवम संकल्प उठत असतात. हे संकल्प वटकून िाहतात आवण शवेटीं सफळ होऊन कृतकृत्य होतात. या 
सवांमागील धािक आवण पोषक शस्क्त तो आत्माच असतो. तो आत्मा आत्मदशमनाववध सवक्रय िाहतो. हें 
आत्मदशमन वनत्यनवें होत िाहतें, त्याला अन्तच नाहीं. अन्त नाहीं याचें कािण आत्मशस्क्त ही स्वतःच अनन्त 
आहे. अमुक एक दशमन अस्न्तम आहे असें म्हणताचं येत नाहीं. त्यामुळें  आत्मदशमन होऊन होतच िाहणािें 
आहे. गंगा सागिाला वमळून वह प्रवतक्षण वमळतच आहे. आत्मशस्क्त अवतन्त्य आहे. त्या शक्तीचें दशमन 
वतच्या कायावरून होतें. पण अमुक एक कायम अस्न्तम, अमुक एक पिाक्रम चिम असें म्हणताचं येत नाहीं. 
जें एकाला शक्य झालें  नाहीं ते दुसिा करून दाखववतो आहे. अशा प्रकािें आत्मदशमनाची ही पे्रिणा आवण 
सफलता वनिन्त आहे, अनन्त आहे. िडािची कल्पना आजवि मानवाला नव्हती. पण जी मानवाला ठाऊक 
नव्हती ती वटवाघळाला अनावद कालापासून अवगत आहे आवण तदनुसाि त्याचा संचाि अप्रवतहत चालू 
आहे. अशा प्रकािें आत्मदशमनाची इच्छा आवण दशमनें अनन्तच आहेत. हें जें हुत आहे, हा जो जीवनयज्ञ आहे 
त्याचें िक्षण तो पिमात्मा किीत आहे. म्हणून तो म्हटला आहे हुतभकु्. 

 
८८८. भोक्ता 

 
पिमात्मा हा हुतभकु् म्हणजे यज्ञगोप्ताच नाहीं नुसता, ति तो यज्ञभोक्ता वह आहे. वदेाभ्यास, तप, 

दान, यज्ञ याचं्या रूपानें होणािी जी सगळी साधना ती अखेि कोणाला पोंचते? सगळया नद्या जशा अखेि 
समुद्रालाच वमळायच्या तशा सगळया साधना अखेि आत्मदेवाला च पावायच्या. त्यानंा अन्य गवत नाहीं. असें 
असल्यामुळें  तो पिमात्मा भोक्ता म्हटला आहे. सवम धममकमांचें फळ त्यालाच समर्णपत होतें. सवम मागम जसे 
शवेटीं मुक्कामाला च पोंचायचे, तसे सवम उद्योग त्यालाच प्राप्त व्हायचे आहेत. म्हणनू तो पिमात्मा या सवम 
साधनाचंा भोक्ता म्हटला आहे. गीतेंत म्हटलेंच आहे- 

 
भोक्तारुं यज्ञ-तपसाुं सिथलोक-महेश्वरम्  । 
सुहृदुं सिथभूतानाुं ज्ञात्िा माुं शान्ततमृच्छणत ॥ 
 

वतथेंच पनुः स्पष्ट आदेश वह वदला आहे- 
 
यत् करोणष यद् अश्राणस यज जुहोणष ददाणस यत् । 
यत् तपस्यणस कौततेय तत् कुरुष्ि मदपथिम्  ॥ 
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कावयक वावचक मानवसक जी कोणती लहान मोठी वक्रया आम्ही करंू ती सवम पिमेश्विाला समपावयाची 
आहे. वतचा भोक्ता तो पिमात्मा आहे. याचें स्वच्छ भान जि आम्हालंा िावहलें  ति आमच्या हातून अनुवचत 
गोष्ट कधीं तिी घडेल का? आमच्या मनोवृत्तींचा वह तो पिमात्मा साक्षी आहे, म्हणजे भोक्ता आहे हें जि 
आमच्या पक्कें  लक्षातं िावहलें  ति मग आम्ही कोणाववषयी दुि  भावना दुि  वासना कशी िाखंू? असत संकल्प 
कसा करंू? पिमात्मा हा भोक्ता म्हटल्यानंति कोणत्या वह कममफळाची अवभलाषा आपण बाळगणें म्हणजे 
त्या कममफळाचा भोक्ता होऊं पाहणें होय. याचा गीतेनें वनषेध केला आहे- 

 
कमथण्येिाणधकारस् ते मा ललेषु कदािंन । 
मा कमथललहेतूर  भूर  मा ते सङ्गो ऽस्त्िकमथणि ॥ 
 

८८९. सुखद )अ-सुख-दः) 
 
सुखं ददावत इवत सुखदः । अथवा असुखं द्यवत खण्डयवत इवत असुखदः ॥ जो सुख देतो तो सुखद 

म्हणावयाचा. हें पद “असुखदः” असें वह घेतलें  तिी अथम तोच. जो असुख खंवडतो तो असुखद म्हणावयाचा. 
असुख म्हणजे दुःख हें सहज आहें, सुख प्रयत्नसाध्य आहे असें मानलें  जातें. दुःखासाठीं कोणीवह जीव 
प्रयत्न किीत नाहीं सवम जीव सुखासाठींच झटत असतात. पिंतु वस्तुतः सुखासाठीं झटण्याची गिज नाहीं. 
कािण सुख हा जीवाचा स्वभावच आहे. तें सहज आहे. झटायचें तें दुःख-वनवािणासाठीं. त्यालाच सुखाचा 
उद्योग म्हटलें  जातें. पण हा ववपयासच नव्हे काय? म्हणून च म्हटलें  आहे “प्रतीकािं व्याधेः सुखवमवत 
ववपयमस्यवत जनः ।” पिमात्मा हा सुखद आहे याचा अथम तो सुखरूपच आहे. जसजसा जीव अतत त्याग 
किीत जातो तसतसें त्याला सुख होत जाते. संपूणम अतत्त्याग, संपूणम अनात्म-त्याग म्हणजेच पूणम सुख. असें 
सुख हें सहज आहे, स्वाभाववक आहे, हकबहुना स्वरूपच आहे. आवण असें असल्यामुळें  तो पिमात्मा सुखद 
म्हटला आहे. 

 
पिमात्मा हा स्वभक्तजन-सुखद आहे असें वह सहजच म्हणता ंयेईल. “न मे भक्तः प्रणश्यवत” अशी 

त्याची प्रवतज्ञाच आहे. आवण त्यातं नवल कसलें? जो अग्नीच्या वजतका जवळ िाहील वततका त्याचा 
अंधकाि, त्याचें शीत आवण भय अवधक दूि होईल हें उघडच आहे. त्याप्रमाणें जो पिमात्म्याचा वजतका 
आश्रय घेईल, वजतका त्याच्या सवंनध िाहील वततका तो अवधक सुखी होईल. हें सागंायला का पावहजे? 

 
पिमात्मा हा स्वभक्तजन-सुखद आहे. तसा तो अभक्तजन-असुखद वह आहे. जो अग्नीची अभस्क्त 

किील, त्याच्यापासून दूि िाहील, त्याला अधंकाि शीत आवण भय याचंी बाधा ही होणािच. त्याप्रमाणें जो 
पिमात्मापासून दूि दूि जाईल, त्याची अभस्क्त किील त्याला दुःख हें ठेवलेलेंच आहे. अशा प्रकािें तो 
पिमात्मा असुख-द वह आहे. असा एकूण तीन प्रकािें हा शब्द लावता ं येतो. सुख-द, असुख-द (द्यवत) 
आवण असुख-द. सुखद पद वह असुख-द पदाप्रमाणें वद्वववध लावल्यास ‘सुखं द्यवत अभक्ताना ंवैभव ंवक्षणोवत 
इवत सुखदः’ चवथा प्रकाि होईल. हे सवमच अथम त्या पिमात्म्याला लागू आहेत. कािण, तुकािामानें 
म्हटल्याप्रमाणें ‘जें जें बोला तें तें साजे या ववठ ठला’. 
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८९०. नैकज 
 
न एकजः अनेकजः । अनेकजः चें च दुसिें रूप नैकजः. अनेक हा नव समास आहे खिा, पण त्यातं 

एकाचा वनषेध वततका नाहीं वजतका बहुत्वाचा बोध आहे. नैक पदातं बहुत्वाचा वततका बोध नाहीं वजतका 
कोणा एकाचा वनषेध आहे. 

 
पिमात्मा हा नैकज आहे म्हणजे तो कोणा एका पासून वसुदेवापासून झाला आहे असें म्हणता ंयेत 

नाहीं. याचा अथम तो अनेकापंासून झाला आहे असें नव्हे, ति तो स्वयंभ ूआहे असा समजावयाचा. तो एका वह 
पासून झालेला नव्हे, म्हणून नैकज. 

 
अथवा नैकज म्हणजे अमुक एका पासून झालेला म्हणंता येत नाहीं. त्याच्या संभवाला अनेकाचंें 

वकती एकाचंें साहाय्य झालेलें  आहे असा अथम. दत्ताते्रयानें चोवीस गुरु केले होते. त्याचं्यापासून त्याला ज्ञान 
झालें . तसें पिमात्म्याचें ज्ञान कोणा एकाच पासून होईल असें नाहीं. त्यासाठीं अनेकाचें पाय धिाव े
लागतात. शास्र गुरु आवण आत्मा याचं्या द्वािा तें ज्ञान प्राप्त होतें. शास्रातं आधीं त्या पिमात्म्याचें ज्ञान 
वमळतें. पण त्या शास्रज्ञानातं पिोक्षता आहे. त्यातं काहंीं संशय आवण अवनिय वह िाहंू शकतो. तो संशय 
आवण अवनिय गुरुमुखानें जातो. अनुभवी गुरूच्या शब्दातं वजवतंपणा असतो, प्रत्यक्षता असते. पण ही 
प्रत्यक्षता वह स्वानुभतूीहून वगेळीच िाहते. जेव्हा ंमनुष्याला त्या गोष्टीचा स्वानुभव येतो, तेव्हाचं त्याला पूणम 
ज्ञान होतें. म्हणून पिमात्मा म्हणजे त्याचें ज्ञान, हें नैकज म्हणावयाचें. शास्रावरून कळलें  गूळ गोड असतो. 
गुरूनें सावंगतलें  खा. मी तो खाल्ला, तेव्हा ंमला पूणम व पक्कें  ज्ञान झालें . हाच नैकज. हेंच ववज्ञान. 

 
८९१. अग्रज 

 
अगे्र जायते इवत अग्रजः । अग्रज म्हणजे सवांच्या आधीं जन्मलेला. मागाहून झालेला तो अविज 

म्हणावयाचा. जो पाठचा असतो त्याला म्हणावयाचें अनुज. असे हे तीन शब्द आहेत-अग्रज अविज आवण 
अनुज. िाम हा अग्रज होता. अग्रजालाच पूवमज असें वह म्हटलें  जातें. पण अग्रज आवण पूवमज यातं वह सूक्ष्म 
भेद आहे. अग्रज म्हणजे लगेच आधींचा. आवण पूवमज म्हणजे आधींचा खिा पण मध्यंतिीं इति वह आणखी 
कोणी होऊन गेलेला असला, एकावधक अतंि असलें  म्हणजे मग तो पूवमज म्हणावयाचा. िामाचे सगळे भाऊ 
िामाला अविज आहेत. पिंतु भिताला िाम हा अग्रज आहे ति लक्ष्मण-शत्रुघ्नानंा तो पूवमज आहे. िामाला 
भित, भिताला लक्ष्मण आवण लक्ष्मणाला शत्रघु्न अनुज होय. िामाला अनुज एकटा भित, ति अविज 
लक्ष्मण-शत्रुघ्न होत. म्हणजे तीन अैवजीं चाि शब्द आहेत हे : अग्रज आवण पूवमज, अनुज आवण अविज. 
िाम लक्ष्मण भित शत्रुघ्न हीं चािी त्याचंीं उदाहिणें होत. िाम भिताग्रज पण लक्ष्मण-पूवमज. भित िामानुज 
पण लक्ष्मण शत्रुघ्न िामाविज. ह या दृष्टीनें पाहता ं “बोध्यं िामानुजयोि  दृष्टान्तेन” या साम्यसूत्रातंील 
िामानुजयोः हें पद हकवचत सदोष म्हणावें लागेल. भित िामानुज आहे पण लक्ष्मण िामाविज आहे. दोघानंा 
अविज पद लावता ं येईल, पण अनुजपद लावणें प्रशस्त म्हणता ं येणाि नाहीं. म्हणून िामानुजयोः ऐवजीं 
िामाविजयोः असा सुधाि सुचतो. पिमात्मा हा सवृष्टपूवमज आहे पण तो जीवाग्रज आहे. पिमात्मा काहंीं 
आमचा वपता नाहीं. तो आमचा भ्राताच आहे. य या चैतन्याचा तो झाला आहे. त्याच चैतन्याचे आम्ही वह 
झालों आहों. तो आमचा वडील भाऊ आहे. आम्ही त्याच्या पाठचे आहों. पाठचे एवढ याच साठीं म्हणावयाचें 
कीं तो अनावद आवण अनंत आहे. तो वनरुपावध आहे आम्ही सोपावधक म्हणनू सावद सान्त. आवण म्हणूनच 
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पाठचे. आवण आम्ही पाठचे म्हणूनच तो अग्रज म्हणावयाचा. एिव्हीं तो ना अग्रज ना पूवमज ना अविज. 
वस्तुतः तो ति अजच आहे. 

 
८९२. अणनर  णिण्ि 

 
न वनि  ववण्णः अवनि  ववण्णः । य याला वनि  वदे प्राप्त झाला आहे तो म्हणावयाचा वनि  ववण्ण. जो 

वनि  ववण्ण नव्हे तो अवनि  ववण्ण होय. पण वनि  वदे म्हणजे काय? हा एक फाि मार्णमक शब्द आहे. वश्लष्ट शब्द 
आहे. उपवनषदातं आवण गीतेंत तो आला आहे. “ब्राह्मणो वनि  वदंे आयात, नास्स्त अकृतः कृतेन” उपवनषद्. 
“तदा गन्तावस वनि  वदंे श्रोतव्यस्य श्रुतस्यच” गीता. वदेातं नाना सकाम कमें सावंगतलीं आहेत, यज्ञ 
सावंगतले आहेत. अथात हें जें सगळें सकाम कममकाण्ड त्याचेंच नावं वदे होय. या वदेातूंन सुटायला 
उपवनषदें गीता सागंत आहेत :– 

 
िैगुण्यणिषया िेदा णनस् िैगुण्यो भिाजुथन । 
णनर  द्वुंद्वो णनत्यसत्त्िस्र्ो णनर  योगके्षम आत्मिान् ॥ 
 
सािाशं, तै्रगुण्यातूंन सुटणें, संसािातूंन सुटणें याचें नावं वनि  वदे होय. हें केव्हा ंहोतें? जेव्हा ंऐवहक 

आवण आमुस्ष्मक भोगाचंें काहंीं कौतुक उित नाहीं तेव्हा.ं हा कौतुकाभाव ही ववतृष्णता, ही समता म्हणजे 
वनि  वदे होय. 

 
यािन् अर्थ उदपाने सिथतःसुंप्लुतोदके । 
तािान् सिेषु िेदेषु ब्राह्मिस्य णिजानतः ॥ 
 
ववज्ञानी ब्रह्मवते्याला वदेाचंें काय प्रयोजन? नदीच्या पात्रातं सवमत्र पाणीच पाणी झालें  असतानंा 

वझऱ्याचें काय काम? अशा या सवमत्र आवण सदैव समाधान पावलेल्या पुरुषाला कोणत्या गोष्टीचें कौतुक 
वाटायचें आहे. यालाच म्हणतात वनि  ववण्ण. पिंतु वनि  ववण्ण तो होणाि य याला आधीं सासंाविक गोष्टींचें 
कौतुक असेल. पिमात्म्याला असें वह कौतुक केव्हाचं वाटलें  नाहीं. म्हणून तो अवनि  ववण्ण म्हणावयाचा. जो 
जेवनू ढेकि देत आहे त्याच्या तोंडाला पचंपक्वािाचंें ताट वह पाहून पाणी सुटावयाचें नाहीं, मग आंबील 
पाहून कुठून सुटणाि? पिमात्मा हा सदैव पूणमकामच आहे. म्हणून तो अवनि  ववण्ण होय. त्याला वनि  वदे 
काय असतो तें माहीतच नाहीं. 

 
८९३. सदामषी 

 
सतः साधून् आमृष्यते क्षमते यः स सदामषी । सदा वनत्यं मृष्यते इवत वा सदामषी । अथवा न मृष्यते 

इवत अमषी; सदैव अमषी सदामषी । मृष धातु दोन अथांनीं येतो. एक अथम क्षमा किणें, दुसिा अथम धुणें, 
स्वच्छ किणें. पैकीं पवहल्या अथीं तो कमीच येतो आवण पुष्कळदां ति तो अकिणरूपानेंच असतो. 
उदाहिणाथम “अमषमशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहादेन न वववद्वषादिः ।” या प्रवसद्ध वचनातं तो तसा आला 
आहे. दुसऱ्या अथाचें उदाहिण “अघ-मषमण” हें प्रवसद्ध सूक्तनाम आहे. अघमषमण सूक्त म्हणजे पाप धुऊन 
टाकणािें सूक्त. 
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पिमात्मा हा सज्जनानंा क्षमा किीत असतो. त्यानंा सहन किीत असतो. कािण त्याचं्या हातून चकुा, 
अपिाध, पापें झालीं तिी तीं हेतुपुिःसि नाहींत, अजाणता ंहोतात. तीं झाल्याचें समजल्यावि त्याबद्दल ते 
पिात ताप कितात. त्या बद्दल प्रायवित्त कितात आवण अनेक सत्कमें करून त्याचंी वनष्कृवत कितात. 
त्यामुळें  पिमात्मा त्यानंा क्षमा कितो. 

 
पिमात्मा हा सज्जनानंाच क्षमा कितो, कािण सज्जन ईश्वि-कायम किीत असतात. जगाची स्स्थवत हें 

ईश्विी कायम आहे. जग चालावें या साठीं आवश्यक असलेली वृवत्त ववचाि आवण वतमन ईश्विाला आवडतें. 
तेंच सज्जनत्व होय. 

 
पण सज्जनाचं्या िक्षणासाठींच दुजमनाचंें पाविपत्य किणें आवश्यकच आहे. म्हणून ईश्वि तें वह किीत 

असतो. त्यामुळें  तो सदा अमषी आहे. तो दुजमनता क्षणभि वह सहन किीत नाहीं. वक्रयेची प्रवतवक्रया तत्काळ 
होतच असते. चागंल्याची चागंली वाइटाची वाईट. अशा प्रकािें जिी ईश्वि सज्जनानंा क्षमावन्त व दुजमनानंा 
शास्ता वाटला तिी वस्तुतः तो या वनग्रहानुग्रहाहून पि आहे. हा वनग्रहानुग्रह य याचा तोच करून घेत आहे. 
म्हणून तो पिमात्मा वैषम्य-नैघृमण्य दोषातूंन मुक्त आहे. तो सवमत्र सम आहे, सवमत्र क्षमाशीलच आहे. तो 
सज्जनासज्जनावंि समानच वृवष्ट कितो. सवांचें पापपुण्य समान धुऊन टाकतो म्हणून तो म्हणावयाचा 
सदामषी । 

 
८९४. लोकाणधिान 

 
लोकाना ंअवधिानं अवधकिणम् लोकावधिानम् । पिमात्मा हा या ववश्वाचें अवधिान आहे. अवधिान 

म्हणजे आधाि भवूम. हा आधाि वत्रववध आहे. वदक् काल आवण वनवमत्त. कोणती वह वस्तु घ्या वतला या 
वतहींचा आधाि हवाच. त्या वशवाय ती असूंच शकत नाहीं. कोणत्या तिी काळीं, कोणत्या तिी स्थळीं आवण 
कोणत्या तिी कािणापासून ती झालेली असते. हा वत्रववध आधाि त्या पिमात्म्याच्या ठाईं एकवटला आहे. 
तोच अव्यक्त अक्षि पिमात्मा सवम वनवमत्त आहे, तोच काळ आहे आवण तोच वदशा आहे. त्या अव्यक्त वन 
अक्षि तत्त्वाच्या ठाईं हा ववश्वाकाि, हे सगळे चतुि  दश लोक अवधवित आहेत. म्हणून त्याला म्हणतात 
ववश्वाधाि, म्हणून त्याला म्हणतात लोकावधिान. भागवतातं पिमेश्विाचें हें लोकावधिानत्व व्यक्त 
किण्यासाठीं ववश्वरूपाचें वणमन कितानंा त्याच्या तळपायाच्या ठाईं अमुक लोक आहे आवण शीषाच्या ठाई ं
अमुक आहे अशी चतुि  दश लोकाचंी कल्पना केली आहे. कुठें ती सप्त लोकाचंी व कुठें वत्रलोकाचंी केलेली 
आढळते. भीष्मस्तविाजातं वह तशी ती आली आहे, य याचें तात्पयम ववनोबानंीं मिाठींत नमोदशकातं संगृहीत 
केलें  आहे. 

 
णशरीं शृुंगारला स्िगथ उरीं आकाश मोकळें  । 
पदीं पैसािली पृथ्िी लोकरूपास त्या नमो ॥ 
 
हा व्यक्त ववश्वाकाि म्हणजे अव्यक्ताक्षि पिमात्म्याची मूर्णत होय. आवण मूर्णत म्हटली म्हणजे वतला 

नाना अवयव आलेच. ववश्वरूपाचे ते अवयव लोक रूपानेंच वणाव े लागतात. म्हणून तो पिमात्मा 
लोकावधिान म्हटला आहे. वनि  गुणापेके्षनें इथें नपुसंक हलग आलें  आहे. अथवा छन्दोनुिोधानें. नाहींति 
सदि पद लोकावधिानः असें पुंहल्लग आलें  असतें. 
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८९५. अद् भुत 
 
पिमात्मा हा एका बाजूनें लोकावधिान म्हटला असला तिी तो त्यासवम लोकाहूंन अगदीं वगेळाच 

आहे. म्हणून तो अद् भतु होय, लोक-ववलक्षण होय. लोकाचंें कोणतें वह लक्षण त्याला लागू होत नाहीं. 
त्याला व्यक्त म्हणावें ति तो त्याहून वगेळाच आहे. अव्यक्त म्हणावें ति तें व्यक्त सापेक्ष आहे. त्यामुळें 
त्याला अव्यक्तवह म्हणणें अ-यथाथम होईल. व्यक्ताव्यक्त म्हणावें ति तें असंबद्ध आहे व दै्वतरूप आहे. 
व्यक्ताव्यक्त दोन्ही नाहीं म्हणावें ति त्याचा वनषेध केल्यासािखें होईल, त्याची व्यास्प्त मयावदत 
केल्यासािखें होईल. सािाशं, कोणत्या वह प्रकािें त्याचें यथाथम वणमन किताचं येत नाहीं. मग त्याला अद्भतु 
नाहीं ति काय म्हणायचें? या अद् भतुाचे अवताि वह अद् भतुच आहेत. त्यानंा नि म्हणावें ति ते देव आहेत, 
देव म्हणावें ति निवत ते जन्मतात, कमे कितात, हें अद् भतुच नव्हे काय? निहसह हा अवताि सवम 
अवतािाचंें अद् भतुत्व प्रकट किणािा आहे. तो नि म्हणावा ति नि नाहीं, हसह म्हणावा ति हसह नाहीं 
उभयरूप म्हणावा ति तो त्या दोहोंहून वगेळा वन आगळाच आहे. तो दोन्ही नाहीं म्हणावें ति तें प्रत्यक्षाशीं 
ववसंगत आहे. अशा प्रकािें त्याचें यथाथम वणमन किताचं येत नाहीं. म्हणून तो अद् भतु. रुवाच्या समोि 
शखंचक्रगदापद् मधि तो भगवान् ववष्णु येऊन उभा िावहला. पण रुवाचे डोळे समाधींत लावलेले होते. 
त्याला तो आतं, हृदयातं वदसूं लागला. त्याला समजेच ना कीं तो प्रत्यक्ष पाहत आहे कीं स्वप्न पहात आहे? 
त्यानें डोळे उघडले तों समोि तो भगवान्. आपण आंत पावहलें  तें रूप हेंच म्हणून पित डोळे वमटले ति आतं 
पुनः तेंच. पुनः उघडले, समोि तेंच. असा तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष आवण उभयवभि काहंीं 
अद् भतुच आहे. म्हणूनच ति उपवनषदें वन गीता गातात “आियो वक्तः कुशलो ऽस्य लब्धा आियो ज्ञाता 
कुशलानुवशष्टः ॥” “आियमवत पश्यवत कविदेनं आियमवद् वदवत तथैव चान्यः । आियमवच् चनंै अन्यः 
शृणोवत श्रतु्वाप्येनं वदे नचैव कवित ॥” 

 
८९६. सनात् 

 
सनात हें एक अव्यय आहे. त्याचा अथम वचि, सदैव. जो वचिंतन आहे, सदैव आहे, सदैव आहेच 

आहे, त्याला सनात नाहीं ति काय म्हणावयाचें? सनात चें दुसिें रूप सनतकुमाि. सनक सनंदन सनात 
सनत कुमाि हे मुवनचतुष्क म्हणजे काल आज उद्या ंवन सदासवमदा हे जे कालाचे वभिावभि चाि प्रकाि तेच 
होत. ते पृथगात्म वदसून वह एकात्मच आहेत. य याला आपण उद्या ंम्हणतों तो उद्या ंआज होतो. य याला आज 
म्हणतों तो उद्या ंकाल होतो. य याला काल म्हटलें  तो काल आज होता वन पिवा ंउद्या ंहोता. सािाशं एकच 
एक अखंड एकरूप कालप्रवाह य यावि काल आज उद्या ंचे तिंग सतत उठत व फुटत िाहतात, तोच सनात 
होय. 

 
आज काल उद्या ं हे कालखंड जसे कस्ल्पत आहेत तसेंच पूवम पविम उत्ति दवक्षण हे वदक् खंड वह 

कस्ल्पतच आहेत. आवण कस्ल्पतच आहे सािा कायमकािणभाव जो ववश्वोत्पत्तीची उपपवत्त मानला जातो. जि 
काहंीं असेल, म्हणजे पिमाथमतः असेल, ति ती एक वचत सत्ता मात्र आहे. वतच्याविच देश काल वनवमत्त 
कल्पना केली जाते, वृथािोप केला जातो. हें असें महदभतु दशमन झालें  म्हणजे ववश्वरूप दशमनानें चवकत 
झालेल्या अजुमनाप्रमाणें आपल्या वह तोंडून उद् गाि वनघेल : “सनातनस् त्व ंपुरुषो मतो मे” सनातन तोच 
सनात. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

८९७. सनातनतम 
 
सनात म्हटल्यानंति पुनः सनातनतम म्हटलें  त्या पिमात्म्याला. हा मनाचा छंद आहे, वजभेचा 

चाळा आहे. तोंडातं खडीसाखिेचा खडा आपण टाकतों. पण कडाकडा चावनू खाऊन मोकळे होत नाहीं. 
त्या साखिेचा तो गोड िस वजभेवि घोळत िाहतों. मनानें तो आस्वादत िाहतों. ती गोडी जाणूं वजभेनेंच नव्हे 
ति सवेस्न्द्रयानंीं आम्ही चाखतों. ती गोडी जणूं वजभेंतून मनातं, मनातूंन हृदयातं पाझित िाहते आवण आमचें 
सवांग वनवववते, पवितृप्त किते. आवण मग जि ववचािलें  कीं काय कशी आहे खडीसाखि? ति उत्तितों वा, 
गोड; खूपच गोड ! हें जसें आपण वद्ववाि आवण सववशषे प्रशसंन कितों तसेंच इथें वह झालें  आहे. तो 
पिमात्मा सनात काय, सनातनतम आहे. असे सहजोद् गाि वनघाले आहेत. हा िसानुभावाचा उद् िेक झाला 
आहे. कल्लोळ उसळला आहे. वस्तुतः इथें तितम भावाला वाव कुठें आहे? प्राचीन वा अवाचीन, पुिातन वा 
नूतन, या ववशषेणानंा तितम भाव असूं शकतो. पिंतु सनातनाला, सवमकावलकाला तो कसा असणाि? 
सनातनातं न्यूनावधकता सभंवतच नाहीं. तिी वनत्याच्या संवईनें त्याला वह तम प्रत्यय जोडून वदला आहे. 
पूणम म्हणजे अन्यनू पूणमच. पिंतु त्या पूणाला वह आपण सपूंणम पविपूणम म्हणून म्हणतच असतों. त्यातंलाच हा 
प्रकाि. वनत्य म्हणजे सनातन शाश्वत. पण त्या वनत्याला आपण वनिंति पद जोडून देतों आवण वनत्यवनिंति 
असा प्रयोग कितों. वनत्यानें प्रवतवदनता ति वनिन्तिानें प्रवतक्षणता आवण त्याहून वह वनवबडता व्यक्त केली 
आहे. तशाच सािखा भाव सनातनतम पदानें घ्यावयाचा. तो पिमात्मा सनात म्हणजे सनातन आहे, तो 
सनातनतम आहे, लववनवमषाधमवह त्यावाचंून नाहीं. 

 
८९८. कणपल 

 
कवपल म्हणजे काळसि. कवपला गाय प्रवसद्धच आहे. उपवनषदातं आवण गीतेंत वह कवपल पद 

आलें  आहे. “ऋहष प्रसूतं कवपलं यस् तमगे्र ज्ञानैि  वबभर्णत जायमानं च पश्येत” असा उल्लेख उपवनषदातं 
आला आहे. “वसद्धाना ंकवपलो मुवनः” असा उल्लखे गीतेंत आला आहे. पवहला कवपल हा ब्रह्मदेव आहे, ति 
दुसिा साखं्याचायम महामुवन आहे. आवण हा इथला उभयरूप असून वशवाय वगेळाच आहे. ब्रह्मदेव हा 
पिमात्म्याचा एक आववि  भावच आहे. साखं्याचायम वह ववभवूतच आहे. पण इथें तो सवमसामान्य जीवरूप 
घ्यावयाचा आहे. जो कोणता जीव जन्मतो तो कवपल होय. तो अज्ञानशबल वा मायामवलन होऊनच जन्मत 
असतो. एिव्हीं स्वरूपतः ति तो अज आहे, वनत्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आहे. आवण असा तो आहे म्हणूनच तो 
पिमात्मस्वरूप म्हणावयाचा. म्हणूनच तो पिमात्माचें एक रूप होय. गीतेंत म्हटलेंच आहे : 

 
“ममवैाशंो जीवलोके जीवभतूः सनातनः” मागील सनात सनातनतमः या आनुपूवींत कवपल पद 

आलें  असून “जीवभतूः सनातनः” इथें वह सनातन पद आलें  आहे. तें विील अथाला पोषक आहे असें 
म्हणता ं येईल. मायामवलन असल्यामुळें  जीव कवपल आहे. तसा प्रत्येक जीव जन्मतः उल्बातूंन बाहेि 
पडल्यावि बाहेिच्या हवेंत हकवचत काळसि पडतो म्हणनू वह तो कवपल होय. जीव हा मूलतः ब्रह्मस्वरूप 
शुक्ल असून तो अज्ञानवशतः कवपल होतो. अस्ग्न वह तसाच मूलततः शुक्लोज्जवल आहे. पिंतु जगाच्या 
स्पशानें तो काळसि पडतो. म्हणून तो वह कवपल होय. अशा प्रकािें अस्ग्न वा पिमात्मा वस्तुतः अत्यन्त 
वनममल उय य वल असून त्याचें बाह य रूप मात्र काळसि वदसतें आवण त्यामुळेंच तो कवपल म्हटला जातो. 
वदसायला कवपल, असायला धवल असा हा पिमात्मास्ग्न आहे. शकंिाचायांनीं कवपल म्हणजे वडवानल 
असा अथम केला आहे. वडवानल काळा कस्ल्पला आहे. म्हणून तो कवपल. 
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८९९. कणप 
 
कवप हें एक ववभवूतमत सत्त्व आहे. जें जें ववभवूतमत सत्त्व आहे तें तें भगवद् ववभवूत होय असें गीता 

सागंते. पण ह्यासाठीं गीता हवी कशाला? वजथें वजथें काहंीं अद् भतु शस्क्त वा शोभा आढळते त्यानें मनुष्य 
प्रभाववत झाल्यावशवाय िाहत नाहीं. अद् भतुाचें मनुष्याला असें सहज आकषमण आहे. अशा स्स्थतींत 
वानिासािख्या पिाक्रमी प्राण्यानें तो प्रभाववत न झाला तिच नवल. जवमनीला पाय न लावता ंझाडावरून 
झाडावि उड् या घेत जाणािा जंगलाचंा य याला अडथळा नाहीं अशा शस्क्तशाली आवण युस्क्तशाली प्राणी 
वानिाचा निाला हेवा वाटल्यास नवल काय? निाला एक एक पाऊल टाकत जावें लागतें तो जमीन सोडंू 
शकत नाहीं. त्याला जंगल म्हणजे अंतिाय होय, मोठें ववघ्नच होय. पण वानिाला तें अन्तिाय नाहीं, ति 
उपाय आहे. जंगल म्हणजे त्याचें घिच. िहायला, खायला, हहडावफिायला जंगलाहून सोपें वन सुिवक्षत 
दुसिें काहंीं नाहीं. जगातं पूवीं शकेडों मलै जंगलेंचीं जंगलें  होतीं वन वानिाचंें साम्राय य होतें. वानिच 
वनिाज होता. पण निाला जंगल म्हणजे मंगल नव्हतें. त्याला तें भयंकि होतें. त्यानें जंगलें  तोडलीं आवण 
जाळलीं. तेव्हा ं कुठें तो भपूवत झाला. पण त्या अवधींत त्यानें वानिाचंी संख्या वन शस्क्त दोन्ही पावहल्या 
होत्या. आवण त्या दोहोंच्या वह योगें तो प्रभाववत झाला होता हे खास. आवण म्हणून अशा प्रभावी प्राण्याचें 
नावं त्यानें पिमात्म्याला वदलें . वानि हा ग्राम्य नाहीं, गृही नाहीं. तो ववजनातं अवनकेत िाहतो 
कंदमूलफलाशन कितो. अन्तिाय उल्लंघून जातो. पिमात्मा वह तसाच आहे. तो म्हटला आहे कवप. 

 
यतते इवत यवतः । तसा कपते प्लवते इवत कवपः जो सवम अडथळे उल्लंघून जातो तो म्हणावयाचा 

कवप. 
 

९००. अप्यय )अव्यय) 
 
अप्यय म्हणजे ववलय, प्रलय. पिमात्मा हा लूतावत म्हणजे कोवळयाप्रमाणें हा सृष्टीचा धागा 

आपल्यातूंन काढतो आवण पित कल्पान्ताच्या वळेीं तो वगळून घेतो. असा तो ववश्वाकािाला वगळून 
टाकणािा असल्यामुळें  त्याला अप्यय म्हणावयंाचें. त्याच्या ठाईं हा सबधं व्यक्त ववश्वाकाि अपीत होतो, 
ववलीन होतो. सूयोदयाला वृक्षाची छाया त्याच्या पासून वनघून लाबंवि पसिलेली असते. पण जसजसा सूयम 
चढत जातो तसतशी कमी कमी होऊन मध्याह नीं ती वृक्ष तळीं येऊन नाहींशी होते. सृवष्ट ही वह तशीच 
पिमात्म्याची छाया आहे. ती सृष्टु्यत्पत्तीच्या काळीं लाबंवि पसिलेली असते आवण कल्पान्तापयंत पसिते 
आवण पसिलेलीच िाहते. पिंतु जेव्हा ंकल्पान्त होतो तेव्हा ंती पित पिमात्म्याच्या पायातळीं येऊन नाहींशी 
होते. या नाहींसे होण्यालाच अपीवत, अप्यय म्हणतात. इथें य याच्या चिणीं ती सवृष्टरूप छाया ववसावते 
त्याला वह म्हणजे पिमात्म्याला वह अप्यय म्हणता ंयेईल. कािण अवधिानावाचंून कोणती वक्रया होऊं शकत 
नाहीं. आवण तें अवधिान इथें पिमात्माच आहे. म्हणूनच त्याला अप्यय म्हटलें  आहे. गीतेंत हा अप्यय शब्द 
प्रलय वा संहाि या अथानें आलेला आहे : 

 
भिाप्ययौ णह भूतानाुं श्रुतौ णिस्तरशो मया । 
त्ििः कमलपिाक्ष माहात्म्यमणप िंाव्ययम्  ॥ 
 
भवाप्यय म्हणजे आववि  भाव व वतिोभाव. अप्यय म्हणजे अप्ययकािी असा अथम न घेतला व केवळ 

अप्यय म्हणजे अपीवत, वतिोभाव म्हटलें  तिी काहंीं वबघडावयाचें नाहीं. कािण ववश्वाचा वतिोभाव म्हणजेच 
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पिमात्माववि  भाव होय, पिमात्म-दशमन होय. म्हणनू त्याला अप्यय म्हणणें योग्यच आहे. उलट पिमात्म्याचा 
वतिोभाव म्हणजे ववश्वाभास होय. 

 
अप्यय ऐवजीं अव्यय असावह पाठ संभवतो. आचायांचा पाठ अप्यय आहे. कल्पान्ते अस्स्मन् 

अवपयस्न्त जगस्न्त इवत अप्ययः । 
 

शतक दहािें 
 

९०१. स्िन्स्तद 
 
हा सबंध श्लोकाधम स्वस्स्तमय आहे. आवण इथूनच सहस्राचें दशम व शवेटचें शतक सुरू होत आहे. 

सहस्र सबधंच पावन आहे, पण हें कलश-शतक ववशषेतः पावन आहे. स्वस्स्तद आहे. 
 
स्वस्स्त ददावत इवत स्वस्स्तदः । जो स्वस्स्त देतो तो स्वस्स्तद म्हणावयाचा. पिमात्मा हा स्वस्स्त 

देणािा आहे. जें काय स्वस्स्त आहे, कल्याण आहे, भलें  आहे तें सािें त्याच्या पासून च वमळत असतें. पिका 
अवहत हचतंू शकतो, करंू शकतो. पिंतु कोणी आपलेंच अवहत हचतीत नाहीं, किीत नाहीं. आवण पिमात्मा 
ति सवांचा वनजात्मा आहे. सवमभतूात्म-भतू आहे, त्यामुळें  तो कोणाचें वह अवहत हचतंू शकत नाहीं, करंू 
शकत नाहीं. तो केवळ कल्याण च हचतंू शकतो, कल्याणच करंू शकतो. म्हणून तो म्हटला आहे स्वस्स्तद. 
मात वपता गुरु बन्धु हे सगळे आमचे आप्त आहेत आवण सहज स्वस्स्तद आहेत. पण ते वकती वह आप्त 
असले, वनकटचे असले तिी ते आपल्या वनजात्म्याइतके वनकटचे केव्हावंह म्हणता ं येत नाहींत. म्हणनू ते 
सगळे स्वस्स्तद असले वहतकते असले तिी आपल्या वनजात्मरूप पिमात्म्याहून अवधक स्वस्स्तद नव्हत. तो 
पिमात्माच खिा स्वस्स्तद आहे. कािण तो कधीं कुणाचें अवहत हचतंूच शकत नाहीं. माता वपता गुरु हे पिम 
वहतकते वह प्रसंगीं माणसावि उलटतात, पण आपला वनजात्मा आपला कधींच द्रोह किीत नाहीं, करंू 
शकत नाहीं. म्हणनू तो एक सवांतयामी पिमात्मा च स्वस्स्तद होय. 

 
९०२. स्िन्स्तकृत् 

 
जो स्वस्स्तद तोच स्वस्स्तकृत. बाप मुलाला िक्षण पोषण वशक्षण कामधंदा वन घिदाि देऊन त्याचें 

भलें  किीत असतो. कािण बापाची मुलाववषयीं आत्मभावना असते. तो त्याचा आदशम असतो. त्यातं तो 
आपलें  रूप पाहत असतो. आपलें  सुंदि रूप पाहत असतो. आपलें  उत्तम रूप पाहत असतो. आपली 
सफलता वन साथमकता पाहत असतो. आवण म्हणून तो स्वस्स्तद होतो. उलट मुलगा जाणतो वन मानतो कीं 
आपल्याला जें काहंीं लाभलेलें  आहे, हें सुंदि शिीि आवण तदनुगत सािे सुखोपभोग, तें सवम बापापासून 
वमळालें  आहे. म्हणून त्याला जेणें करून सुख होईल तें किणें हेंच आपलें  कतमव्य. मुळाच्या हसचनानेंच 
शाखापल्लव टवटवतात. आपण शाखापल्लव आहोंत वपता मूळ आहे. असें म्हणनू तो आजीवन वपत्राज्ञेंत 
वागत असतो, वपत्याच्या मिणोत्ति त्याचें श्राद्ध किीत असतो. त्याचें अवभलवषत म्हणजे आपलें  स्वस्स्त 
किीत असतो. अशा प्रकािें तो स्वस्स्तकृत होतो. आपल्याला रुवचकि व सुखकि वाटेल तें तो नाहीं किींत, 
ति जें वहतकि आहे, जें वपत्याला इष्ट होतें तें तो कितों, जें आपल्याला सुखकि आहें तें नव्हें. म्हणून तो 
स्वस्स्तकृत होय. मलूहसचन स्वस्स्त आहे, शाखापल्लव हसचन नव्हे. पिमात्मा हा सवांचे मूळ होय. म्हणनू 
त्याला जें अभीष्ट तें जो कितो तो स्वस्स्तकृत होय. पिमात्मा ति सहजच स्वस्स्तकृत आहे. कािण तो 
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अनात्मधमम कोणताच स्वीकािीत नाहीं. त्याप्रमाणें जो अनात्मधमापासून दूि िाहतो तो स्वस्स्तकृत होय. जो 
आत्मधमाचें अनुसिण कितो तो स्वस्स्तकृत होय. पिमात्मा स्वभावतःच स्वस्स्तकृत असल्यामुळें  वैवदक 
ऋवष पिोपिीनें त्याच्या पासून स्वस्स्तकामना कितात : 

 
“स्िन्स्त न इतद्रो िृद्धश्रिाः 
स्िन्स्त नः पूषा णिश्विेदाः । 
स्िन्स्त नस् ताक्ष  यो अणरष्टनेणमः 
स्िन्स्त नो बृहस्पणतर  दधातु ॥” 
 

९०३. स्िन्स्त 
 
पिमात्मा स्वस्स्त-द आहे, स्वस्स्त-कृत आहे हें काय सागंायला हवें? तो ति स्वयं स्वस्स्तरूप आहे. 

म्हणून त्याला स्वस्स्त म्हटलें  आहे. स्वस्स्त हें एक अव्यय आहे. तें नाम कसें झालें? पिमात्म्याची व्यास्प्त 
नामापुितीच नाहीं, तो शब्दाच्या सवम जावत व्यापून आहे. तो नाम आहे, तो वक्रया आहे. तो नाम, धातु, 
उपसगम वन वनपात आहे. तुम्ही शब्दाच्या जावत दोन वा चाि न कस्ल्पता ंआठ कस्ल्पल्या ति तो पिमात्मा 
नाम, सवमनाम, ववशषेण, वक्रयापद, वक्रया ववशषेण, शब्दयोगी, उभयान्वयी वन केवलप्रयोगी आहे. मग तो 
स्वस्स्त म्हटला म्हणून कुठें वबघडलें? तें अव्यय आहे, तसा पिमात्मा वह अव्ययच आहे. तो अव्यय स्वस्स्त, 
अक्षय कल्याण आहे. स्वस्स्त हें अव्यय “सु अस्स्त” या दोन पदाचंें बनलें  आहे. सु हा सुखाचा सकें्षप आहे, 
त्याचें आद्य अक्षि आहे. तो एक उपसगम आहे. आवण अस्स्त हें एक वक्रयापद आहे. अस्स्त म्हणजे आहे. सु 
अस्स्त म्हणजे सुख आहे. सुखाची भावना म्हणजे सुिवक्षततेची वनि  भयतेची भावना. ही अभीष्ट स्स्थवत 
दाखववण्यासाठीं जें वचह्न कस्ल्पलें  त्याचें नावं स्वस्स्तक. चािी वदशानंीं सुिवक्षत, सवमतो भद्र म्हणून तें  
असें काढलें  जातें. तें पिमात्म्याचें प्रतीक आहे. स्वस्स्त अव्ययाला स्वाथे क प्रत्यय जोडून स्वस्स्तक नाम 
बनववलें  आहे. पिमात्मा हा अकुतोभय आहे म्हणून तो स्वस्स्त होय. त्याच्यावि कोणाची कुदृवष्ट चालत 
नाहीं. आत्मवनिावि कोणत्यावह अनात्म वस्तूची सत्ता चालंू शकत नाहीं. पिमात्मा स्वस्स्त आहे. म्हणजे तो 
आत्मवनिारूप आहे. 

 
९०४. स्िन्स्तभुक 

 
यज्ञातं देवतेला उदे्दशून आहुवत द्यावी लागते. आवण होत्रावद ब्राह्मणानंा दवक्षणा. संतपमणयज्ञातं वह 

ब्राह्मणावदकानंा भोजन वदलें  जातें आवण दवक्षणा वह. अशा प्रकािें हवन भोजन आवण दवक्षणा हीं कोणत्या वह 
यज्ञाचीं प्रधान अंगें होत, मुख्य वववध होत. पिमात्म्याच्या प्रीत्यथम जो यज्ञ किावयाचा त्यातं स्वस्स्त हेंच हवन 
व स्वस्स्त हीच दवक्षणा. म्हणनू त्याला ववशषेेंकरून स्वस्स्तभकु् व स्वस्स्तदवक्षण म्हणावयाचें. 

 
स्िन्स्त न इतद्रो िृद्धश्रिाः 
स्िन्स्त नः पूषा णिश्विेदाः । 
स्िन्स्त नस् ताक्ष्योऽणरष्टनेणमः 
स्िन्स्त नो बृहस्पणतर  दधातु ॥ 
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हें जें स्वस्स्तवाचन त्याचाच तो पिमात्मा भोक्ता आहे. तोच त्याचा यज्ञ. प्रत्यक्ष यज्ञाग्नींत तादूंळ 
तीळ तूप होमून जो यज्ञ केला जातो तो द्रव्ययज्ञ होय. जो वाचेनेंच केला जातो तो वावचक होय. जो मनातंच 
भाववला जातो तो मानवसक म्हणावयाचा. हे वतन्ही स्वस्स्तयुक्त केले म्हणजे ते स्वस्स्तयज्ञ झाले. 
आवश्यकते प्रमाणें ते किावयाचे. द्रव्य उपलब्ध नसेल व तशी गिज नसेल तेव्हा ंकेवलं वावचक स्वस्स्तयज्ञ 
किता ंयेईल. त्याची वह शक्यता नसेल ति मनोमन मानवसक वह तो होऊं शकेल. आवण श्रद्धामय ति तो या 
वतन्हींवाचंून वह होऊं शकतो. पण स्थूल सूक्ष्म कोणती ना कोणती वक्रया ही यज्ञाला आवश्यक आहेच. 
अगदीं ज्ञानमय यज्ञ घेतला तिी तो वनस्ष्क्रय म्हणता ंयावयाचा नाहीं. पिमात्मा हा या सवमच यज्ञाचंा भोक्ता 
आहे. मात्र तो स्वस्स्तयुक्त असला पावहजे. 

 
“स्िन्स्त प्रजाभ्यः पणरपालयतताुं, 
तयाय्येन मागेि महीं महीशाः । 
गोब्राह्मिेभ्यः शुभमस्तु णनत्यम् , 
लोकाः समस्ताः सुणखनो भिततु ॥” 
 
सिेऽि सुणखनः सततु सिे स्नतु, णनरामयाः । 
सिे भद्राणि पश्यततु मा कणश्चत् दुःखमाप्नुयात् ॥ 
 
हें वह स्वस्स्तवाचनच होय. 
 

९०५. स्िन्स्त-दणक्षि 
 
स्वस्स्त एव दवक्षणा यस्स्मन् यस्य वा, स स्वस्स्त-दवक्षणः । स्वस्स्तवचन हीच य यातं वा य याची दवक्षणा 

होय तो स्वस्स्त-दवक्षणम्हणावयाचा. यजनीय देवता प्रसि व्हावी म्हणून आपण यज्ञ कितों. त्या यज्ञातं 
यज्ञदेवतेला हवव देतों हें योग् यच आहे, पण होत्रावह ब्राह्मणानंा दवक्षणा कशासाठीं? हा मध्यस्थ हवाच 
कशाला? यजमानच यज्ञ किीत असला तिी त्याला तय ज्ञाची मन्त्रज्ञ व तन्त्रज्ञ ब्राह्मणाची, वक्रया-
वसद्धीसाठीं आवश्यकता असते. त्याची ही मध्यस्थता त्यानें लादलेली नाहीं, आम्हीं मावगतलेली आहे. 
सुइणीची गिज बाळंत होणािणीला असते, सुइणीला नव्हे. ती जी ऐनवबकट प्रसंगीं मदत किते वतचें मोल 
होऊं शकत नाहीं. पण कृतज्ञतेनें वतला यथाशस्क्त कांहीं द्रव्य वदलें  जातें. ही काहंीं मजुिी वा मोबदला नव्हे. 
मजुिी मोबदला याचंें प्रमाण ठिववणें शक्य असतें. इथें तें शक्य नाहीं. इथें तें श्रद्धादेय आहे. त्याचेंच नावं 
दवक्षणा. दवक्षणा वकती वदली जाते याचें महत्त्व नाहीं, पण कशी वदली जाते याचें फाि महत्त्व आहे. ती 
श्रदे्धच्या, कृतज्ञतेच्या, पे्रमादिाच्या पाण्यातं वकती वभजलेली आहे याचें वनिवतशय महत्त्व आहे. अशी ही 
दावक्षण्याची खूण दवक्षणा य या यज्ञातं वदली जात नाहीं तो यज्ञ तामस होय. असें गीता म्हणते. अथात य यातं 
श्रद्धा नाहीं, त्याग नाहीं, कृतज्ञता नाहीं, गौिव नाहीं तो यज्ञ होऊं शकत नाहीं. दवक्षणा वभक्षा नव्हे, तें 
मानदेय आहे. तें गौिवपूवमक द्यावयाचें आहे. अशी ही दवक्षणा काहंीं वह होऊं शकेल. एक तुलसीदल वह 
होऊं शकेल. पण त्या तुलसीदलाचें तोलमोल अदवक्षणेच्या खंडोगणती सोन्यानाण्याला यावयाचें नाहीं. 
पिमात्म्याच्या यज्ञातं स्वस्स्त शब्दच दवक्षणा आहे. “स्वस्स्त सवम-भतेूभ्यः” असें म्हटलें  म्हणजे सवम दवक्षणा 
वमळाली. स्वस्स्त शब्द हाच हवव, स्वस्स्त शब्द हीच दवक्षणा. असा तो पिमात्मा स्वस्स्तभकु्, स्वस्स्तदवक्षण 
आहे. स्वस्स्तच देवता, स्वस्स्तच दवक्षणा, स्वस्स्तच मंत्र, स्वस्स्तच तंत्र, स्वस्स्तच फल. असें हें स्वस्स्तसूक्त 
इथें पूणम झालें . 
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९०६. अरौद्र 
 
न िौद्रः अिौद्रः । जो िौद्र नव्हे तो अिौद्र म्हणावयाचा. िौद्र कशाला म्हणावयाचें? जें जीवाला 

िडवतें तें िौद्र होय. आत्मववषयक अज्ञान, तज जवनत काम आवण कमम हीं माणसाला िडवत असतात. 
म्हणून तीं िौद्र होत. सवम असुि संपद्, दम्भ दपम अवभमान क्रोध पारुष्य हा सगळा अज्ञानवगम िौद्र होय. 
मनुष्य जीं काम क्रोध लोभ-पे्रवित कमें कितो तीं सगळीं िौद्र होत. त्याचें पविणाम, तद् द्वािा सपंावदलेली 
सत्ता संपवत्त संस्कृवत, िौद्र होत. तद् द्वािा होणािी गवत निकावद उघडच िौद्र होय. सािाशं अज्ञान, ववकाि, 
िोग आवण भोग ही सपूंणम मावलका िौद्र होय. पिमात्मा या सवांतून मुक्त आहे. कािण अज्ञानाचा पविणाम जें 
शिीि त्यातूंनच तो मुक्त आहे. शिीिाबिोबिच जन्म मृत्यु जिा व्यावध इत्यावद अनथम-मावलका येते. 
शिीिाबिोबिच हा सािा ससंाि येतो, प्रपंच येतो आवण तें पिमात्मपतत्त्व ति “प्रपंचोपशमं शान्तं वशव ं
अदै्वतम्” आहे. म्हणून तें अिौद्र होय. वैिाग्य जीवाला कडू वाटतें, संसाि गोड वाटतो. पण संसािाचें 
गोडपण हें ववषािी पण सुंदि फळासािखें, ति वैिाग्याचें कडूपण हें कडू पण संजीवनी सषधीसािखें आहे. 
पण हें ज्ञान जीवाला नसतें. त्यामुळें तो फसत असतो. या फसवणकुींतून गुरु सोडववतात. पिमाथम-मागम हा 
वदसायला िौद्र आहे पण पविणामतः तो सुखकि आहे. म्हणून तो पिमात्मा अिौद्र म्हणावयाचा. सौम्य का ं
नाहीं म्हटला? अिौद्र का?ं त्यातं हेतु आहे. हेतु हा कीं तो वदसायला िौद्र च आहे, पण िौद्र समजंू नये; 
कािण पविणामीं तो अमृत आहे, हसववणािा आहे, हें प्रकट व्हावें. “यत तद् अगे्र ववषवमव पविणामे 
ऽमृतोपमम्” असा आहे पिमाथम-मागम. म्हणून तो म्हटला आहे अिौद्र. 

 
९०७. कुण्डली 

 
अिौद्रः कुण्डली चक्री ववक्रम्यूर्णजत-शासनः । शब्दावतगः शब्दसहः वशवशिः शवमिीकिः ॥ हा संपूणम 

श्लोक पिमात्म्याचें वनि  दोषत्व व गुणाकित्व प्रकट किणािा आहे. पिमात्मा दंभ दपम अवभमान क्रोध परुषता 
इत्यावद दाहक दोषापंासून मुक्त आहे, हें अिौद्र पद सूवचत कितें. ति “वशवशिः शवमिीकिः” हीं पदें तो 
शीतल सौम्य गुणवनधान आहे असें द्योवतत कितात. 

 
पिमात्मा िौद्र नाहीं इतकें च नव्हे ति तो कुण्डली म्हणजे कुण्डलवान् आहे, अलंकृत आहे. एखादा 

पुरुष वा स्री नुसती अव्यंग असून भागत नाहीं त्या व्यक्तीच्या ठाईं गुण वह हवते. ती ववद्या कला काचंन यानंीं 
संपि वह हवी. तेव्हाचं ती सवांगसंुदि, सवमजन-नयन-मनोहि म्हटली जाते. पिमात्म-मूर्णत ही अशीच आहे. 
ती अिौद्र म्हणजे प्रसि आहे. सौम्य, वप्रयदशमन, सुहास्य-वदन आहे. त्याच्या भोंवतीं सवमत्र त्याची 
प्रसादचस्न्द्रका पसिली आहे. ती सवम मंगल गुणाचंा आश्रय, सवम ववद्याचंा वन कलाचंा आकि आवण 
सुवणमवस्रावृत व मवणभषूण-भवूषत आहे. गायक गावयका नतमक नर्णतका याचं्या गायन नतमनावि लुब्ध होऊन 
लोक त्याचं्यावि चंदेिी बिसात कितात हें आपण पाहतों. म्हणजे गुण व कला याचं्यावरून सोनें नाणें वहिे 
माणकें  ओवाळून टाकावीं अशीं तीं गुण कला आहेत. मग पिमात्मा जो सवम गुणाचंा वन कलाचंा वनधान तो 
का ंबिें कुण्डल-मस्ण्डत असणाि नाहीं, सवम संपवत्त त्याची दासी होय. त्याच्या वदव्य गुणावंि लुब्ध होऊन 
श्री त्याच्या पायाचंी दासी झाली आहे. कुण्डली च काय पण तो श्रीपाद आहे. ती कणमलग्नच नव्हे ति 
पदलग्न आहे. कुण्डली पद या सवम अथाचें वाचक आहे. 
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९०८. िंक्री 
 
पिमात्मा कुण्डली म्हणजे श्री-मन्त आहे तसा तो चक्री म्हणजे शस्क्तमन्त वह आहे. चक्र हें 

वनग्रहानुग्रहसामर्थयाचें प्रतीक आहे. आपल्या सुदशमन चक्रानें त्यानें वैऱ्याचंीं मंुडकीं उडववली आहेत, 
आपल्या भक्ताचंें पवित्राण केलें  आहे. हें चक्र म्हणजे केवळ स्थूल वतुमलाकृवत शस्त्र नव्हे, ति कमाचा अभगं 
कायदा होय. तुमची कमेंच तुमचें िक्षण वा भक्षण कितात. तुमचीं कमें चागंलीं असलीं ति तीं तुमचें िक्षण 
कितील. तुम्ही वकती वह ववपत्तींत सापंडला ंतिी तीं तुमची सोडवणूक कितील. तुम्ही कसें बचावलां ते 
तुमचें तुम्हालंाच कळणाि नाहीं. पण ते सवम तुमच्या पूवम सुकृताचें फळ असतें. तसेंच तुम्ही सवम सौख्य 
अनुभवीत असता,ं सुखाच्या िाशीवि लोळत असता ं एकाएकीं तुमच्यावि आपवत्त येऊन कोसळते आवण 
पाहता ंपाहता ंतुम्ही वभकेस लागता.ं हें असें अकस्ल्पत दुःख कुठून येतें? तें वह तुमच्या पूवम दृष्कृताचेंच फळ 
असतें. कौिवपाडंवाचंा इवतहास आपल्याला हा कमम-वसद्धातं समजावनू सागंत आहे. ऐन वळेीं कणाचें 
िथचक्र पृर्थवींत रुततें. काय कािण? कािण त्याचें दैव म्हणजे पूवम कमम. ऐन वळेीं धमाला यक्ष भेटतो आवण 
त्याला वि देतो. काय कािण? कािण त्याचें दैव म्हणजे पूवम कममच. अशा प्रकािें आपलें  बिें वा वाईट कमम 
हेंच एक आपलें  तािक वन मािक आहे. आवण तें आहे आपल्याच हातीं, आपल्याच आत्म-शक्तीच्या हातीं. 
म्हणून तो सवान्ति  यामी सवम शस्क्तमान् पिमात्मा चक्री म्हटला आहे. 

 
९०९. णिक्रमी 

 
पिमात्मा हा वनि  दोष गुणी आहे. आवण त्याच्या त्या गुणातं ब्राह्मणाचंें शब्दबल, क्षवत्रयाचंें भजुबल 

आवण वैश्याचंें धनबल वह आहे. कुण्डली पदानें त्याचें सवमगुणाश्रय धनगुणशावलत्व प्रकट झालें  आहे. चक्री 
ववक्रमी आवण ऊर्णजत-शासन या पदत्रयीनें त्याचें भजुबलगुणास्न्वतत्व प्रस्फुट झालें  आहे. आवण शब्दावतगः 
शब्दसहः या पदद्वयीनें त्याचें शब्दबलशावलत्व हकबहुना शब्दावतबलगुणशावलत्व प्रकावशत झालें  आहे असें 
म्हणता ं येईल. त्याचें वनदोषत्व अिौद्र पदानें आवण सवममंगल-गुण-सुखास्पदत्व ‘वशवशिः शवमिीकिः’ या 
पदद्वयीनें सूवचत झालें  आहे. असा एकूण श्लोकाचा भावाथम आहे. 

 
चक्रीपद शस्क्तयुस्क्तमत्ता प्रकट कितें ति ववक्रमी पद त्याची पिाक्रमशावलता प्रकट कितें. आवण 

ऊर्णजतशासन हें पदं त्याचें प्रजापालकत्व प्रकट कितें. आधीं शिीिबल आवण शस्रबल हवें, त्यानंति 
पिाक्रम हवा, शत्रुंजयता हवी. आवण शवेटीं हवी चक्रवर्णतता, सवमत्र िाजाज्ञा-शासन. चक्री ववक्रमी आवण 
उर्णजतशासन हीं तीन पदें त्याचेंच सूचन किीत आहेत. 

 
प्राचीन काळीं आपलें  िणपास्ण्डत्य आपला पिाक्रम आपलें  सवावतशावयत्व वसद्ध किण्यासाठीं िाजे 

लोक िाजसूय यज्ञ किीत, वदग् ववजय किीत. असा वदग् ववजय करून िाजसूय यज्ञ किणािाच चक्रवती 
म्हणून िाजमान्य होई. तोच खिा ववक्रमी म्हणावयाचा. पिमात्मा हा असा ववक्रमी आहे. त्यानें हें ववश्व 
हजकून टाकलें  आहे. त्याच्या ववरुद्ध कोण उभा िाहंू शकला आहे? तो ववश्ववजत आहे. तो सद् रूप असून 
एक त्याचीच सत्ता या ववश्वातं चालते आहे. त्याचेंच चक्र या ववश्वातं अप्रवतह त प्रवर्णतत होत आहे. इतिाचंी 
सत्ता कुठल्या तिी कोपऱ्यातं वन ती वह चाि वदवस चालते आवण बंद पडते. पिंतु पिमात्माची सत्ता ही सबधं 
ववश्वातं वनिंति एकच एक चालली आहे. म्हणनू तो ववक्रमी. 
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९१०. ऊर्तजत-शासन 
 
ऊर्णजतं प्रबलं शासनं यस्य सः ऊर्णजत-शासनः । य याचें शासन ऊर्णजत-शासन म्हणजे प्रबल आहे तो 

म्हणावयाचा ऊर्णजत-शासन. य याच्या शासनाचें अवतक्रमण किता ंयेत नाहीं तो म्हणावयाचा ऊर्णजतशासन. 
जगातं वजतकीं िाय यें आहेत त्याचं्यातं एक वह असें नाहीं कीं लोक य याचे कायदे सवमचे सवम सवांशानें 
पाळतात. आवण य या वववध-वनषेधाचंें आवण वजतक्या अशंानें अवज्ञान होतें त्याबद्दल त्यानंा अवश्य शासन 
होतें, दण्ड होतो असें वह नाहीं. म्हणजे हें िाजे लोकाचंें शासन ऊर्णजत, प्रबल नव्हे, ति तें क्षीण व अवज्ञात 
आहे. अशा शासनाला कीं य याचें पालनच होत नाहीं शासन म्हणणें वह अनुवचतच. पिंतु पिमात्म्याचें शासन 
असें नाही. तें सावमभौम आहे. आवण सवाकावलक आहे. कोणी वह त्यातूंन सुटंू शकत नाहीं. आवण वजतक्या 
अंशानें अवज्ञा होते वततक्याच अंशानें त्याला शासन वह होतें. म्हणून पिमात्म्याचें शासन हें काटेंकोि आहे, 
उर्णजत आहे. हें कसें होतें? हें कममवसद्धान्तानुसाि होतें. किावें तसें भिावें हा ईश्विी वनयम आहे. त्याचें 
उल्लंघन कोणाला वह किता ं येत नाहीं. मनसा वाचा कममणा जें बिें वाईट कमम मनुष्य कितो त्याचें फळ 
त्याला अवश्य वमळतें. मनातं जिी हकवचत वाईट आलें  तिी तें त्या हृदयस्थ पिमात्म्याला कळल्यावाचंनू 
िाहत नाहीं. आवण त्याचें अवनष्ट फळ त्याला वमळाल्यावाचंून िाहत नाहीं. तसेंच त्यानें हकवचत जिी सत्कमम 
केलें  तिी त्याचें इष्ट फळ वह त्याला वमळतेंच वमळतें. तें इतकें  काटेंकोि असतें कीं तुम्हालंा तें कळो वा न 
कळो वमळाल्या वाचंून िाहत नाहीं. प्रत्येक सुख हें तुमच्या सुकृताचा आवण प्रत्येक दुःख हें तुमच्या 
दुष्कृताचा अवश्यंभावी पविणाम होय. हें अवश्यं-भाववत्वच ऊर्णजतत्व होय. जगातंील कोणते वह वववधवनषेध 
ईश्विी वनयमाची अवज्ञा करंू शकत नाहींत. म्हणनू ते अनूर्णजतच होत. आवण एिव्हीं वह ते अहकवचत किच 
होत. 

 
९११. शब्दाणतग 

 
शब्दं अवतगच्छवत इवत शब्दावतगः । जो शब्दाला उल्लंघनू जातो तो म्हणावयाचा शब्दावतग. पिमात्मा 

हा असा शब्दातीत आहे. शब्द ही एक महान् शस्क्त आहे. अव्यक्त आवण व्यक्त याचं्या मधील तो साधंा आहे. 
दोहोंमधील तो दुवा आहे. त्याच्या द्वािाच सवम व्यवहाि होतो. पिा पश्यन्ती मध्यमा वैखिी अशा त्याच्या चाि 
पिी आहेत. त्या ववचािातं घेतल्या म्हणजे ति तो अक्षि ब्रह्मच म्हणावा लागतो. म्हणून शब्दोपासना ही 
महान् उपासना होय. ती उपासकाला कल्पवल्लीच आहे. त्याच्या सवम कामना ती पुिववते. म्हणून च म्हटलें  
आहे. “एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सम्यक् प्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुग् भववत ।” याचें कािण शब्द हा वस्तुतः 
अथमच होय. अथाहून वभि तो िाहंूच शकत नाहीं. नाण्याच्या दोन बाजंूप्रमाणें शब्दाथम हें सलंग्न हकबहुना 
अवभि होत. एकवळे नामावाचंून एखादें रूप असूं शकेल पण नाम हें रूपावाचंून िाहंूच शकत नाहीं. म्हणून 
नाम हातीं आलें  कीं त्याचें दुसिें टोंक रूप वा वस्तु आपण हस्तगत करंू शकतों. नामावरून त्याचें स्वरूप 
त्याच्या प्राप्तीचा उपाय, पे्रिणा आवण बळ सवमच आपल्याला अवगत होत असतें. म्हणनू शब्दच सवमस्व होय. 

 
पण इथें ति तो पिमात्मा शब्दावतग म्हटला आहे हें कसें? याचें कािण शब्द हा वस्तूचें यथाथम वणमन 

करंू शकत नाहीं हें आहे. तो वाचक नाहीं तो संकेतरूप आहे, सूचक आहे. शब्दाला व्यक्ताचें सुद्धा ंयथाथम 
वणमन किता ं येत नाहीं. गळू गोड आहे म्हटल्यानें गोडीची यथाथम कल्पना होत नाहीं. गोडीच्या पिी 
असंख्यच आहेत आवण गुळाच्या वह गोडी समान नाहींत. अशा स्स्थतींत गोड शब्दानें आपण जें काय 
समजतों तें इतकें च कीं तो पदाथम आंबट, खािट, तुिट, कडू वा वतखट नाहीं. म्हणजे वस्तु वा अथम हा 
शब्दावतग झाला. हें जि मूतम वस्तुववषयीं झालें  ति जी वस्तु वनिाकाि अव्यक्त वन वनि  गुण आहे वतच्या 
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ववषयीं हें वकती अवधक लागू म्हणावयाचें? वशवाय यथाथम वणमन अलावहदा पण जो मुळीं वणमनाचाच 
शब्दाचंाच ववषय नव्हे तो वनि  गुण पिमात्मा सहजच शब्दावतग होय. 

 
९१२. शब्दसह 

 
शब्दं सहते जयवत वा इवत शब्दसहः । जो शब्द सहन कितो वा हजकतो तो म्हणावयाचा शब्दसह. 

पिमात्मा हा शब्दावतग असला, शब्दाची पोंच वतथवि नसली, तिी तो शब्द-वविोधी नाहीं. तो शब्द सहन 
करून घेतो, कािण तो असा नाहीं तसा नाहीं हें वह अखेि शब्दानेंच सागंावें लागतें. ‘नेवत नेवत’ हेवह अखेि 
शब्दच. वशवाय दुसिें म्हणजे तो भाव ओळखतो. शब्दावरून वविोध ववग्रह अज्ञच कितात. बाप िागावला 
आवण मुलाला ‘तुझें तोंड पाहणाि नाहीं म्हणाला’ याचा अथम इतकाच कीं तो मुलावि फाि िागावला आहे. 
त्याचा शब्दाथम घ्यावयाचा नाहीं. जे शब्दाथालाच वचकटून बसतात ते नेहमीं गोत्यातं येतात आवण त्यानंा 
शब्दाच्या खोड्यातूंन सोडवावें लागतें. वववकेी मनुष्य अशा खोड्यातं सापंडत नाहीं. तो तें शब्दजाल तोडून 
मोकळा होतो. गाधंींनीं गाईचें दूध प्यायचें नाहीं असें ठिववलें  आवण जेव्हा ं दुधावाचंनू जगणें अशक्य झालें  
तेव्हा ं शब्दाला वचकटून िाहून बकिीचें दूध प्यायला सुिवात केली. यातं ते समजतात कीं आपण 
प्रवतज्ञाभगंच केला आहे. पण वस्तुतः त्यानंीं वववकेच केला असें मानलें  पावहजे. त्यानंीं प्रवतज्ञा केली ती त्या 
वळेीं त्यानंा प्रतीत झालेल्या सत्याला अनुसरून होय. पण मागाहून जेव्हा ं त्याचं्या लक्षातं आलें  कीं ही 
प्रवतज्ञा योग्य नाहीं, वनदान आपल्या पुिती तिी ती अनुवचतच आहे, तेव्हा ंत्यानंीं मागील प्रवतजे्ञचा बाऊ न 
किता ंआपलें  मतपविवतमन झालें  असल्याचें वा आपली शस्क्त नसल्याचें जाहीि करून खुशाल गाईचें दूध 
घ्यायला पावहजे होतें. पिंतु ते आपल्या शब्दाच्या जाळयातंच जणूं अडकून िावहले. हें शब्दावतगत्व नव्हेच, 
पण शब्दसहत्व वह नव्हे. हें झालें  शब्दबद्धत्व वा शब्ददास्य. आत्मा हा शब्ददास नाहीं. तो सवमतंत्रस्वतंत्र 
आहे. त्याला वनि  गुण म्हटल्यानें तो आपलें  सगुणत्व बावधत होऊं देत नाहीं. अथवा सगुण म्हटल्यानें 
वनि  गुणत्व बावधत होऊं देत नाहीं. दोन्हीवह तो पचवतो आवण दोहोंतून वह स्वतंत्र म्हणजे केवल-स्वरूप 
िाहतो. म्हणून तो म्हटला आहे शब्दसह. 

 
९१३. णशणशर 

 
“शृ वशिवत इवत वशिः । पुनः पुनः वशिवत इवत वशवशिः ।” शृ म्हणजे झाडणें गाळणें. डोकें  केस गाळत 

असतें म्हणनू ते वशि होय. जो ऋतु सािखा जुनीं पानें झाडतच िाहतो तो वशवशि म्हणावयाचा. पिमात्मा हा 
वशवशि ऋतूप्रमाणें आपल्या सवम उपावध झाडून टाकतो, सवम ताप वनवववतो म्हणून तो वशवशि होय. जीवाला 
आध्यास्त्मक आवधदैंववक आवण आवधभौवतक ताप सािखे पोळत असतात, जाळत असतात. त्यातं तो 
सािखा होिपळून वनघत असतो. एखाद्या जळावगेळया झालेल्या मासोळी सािखा तो तडफडत असतो 
खालून िेती पोळत आहे, वरून सूयम जाळत आहे. आंतून क्षुधातृष्णा व्याकुळ किीत आहे, शोषीत आहे. अशा 
आंतून बाहेरून जळणाऱ्या जीवाला शावंत अमृताच्या डोहातंच लाभावयाची. तोच तो पिमात्मा. म्हणनू तो 
म्हटला आहे वशवशि. तो पिमात्मा जीवाचे सवम ताप वनववनू त्याला आतूंन बाहेरून गािीगाि कितो. 
सुधावसन्धंूत डंुबणाऱ्या जीवाला जसें अन्ति  बाह य सवांग पिम शीतल सुखरूप वाटतें तसें पिमात्म-भेटीनें 
जीवाला. म्हणून तो पिमात्मा म्हटला आहे वशवशि. मवहम्नातं म्हटलेंच आहे. 

 
यदालोक्याह लादुं ऱ्हद इि णनमज्यामृतमये । 
दधत्यततस्तत्त्िुं त्िमणस यणमनस् तत् णकल भिान् ॥ 
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पिमात्मा दाहक अववद्याकामकमममय संसािानें शनू्य आवण वशवशि-शीतल वैिाग् य-ज्ञानानें पविपूणम 
आहे. “बाह यस्पशषे्वसक्तात्मा ववन्दत्यात्मवन यत सुखम् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयश्र्नुते ॥” या 
शब्दातं पिमात्म्याचें अिौद्रत्व वन वशवशित्व प्रकट केलें  आहे. एक वनषेधक लक्षण आहे, दुसिें ववधायक. 
दोन्ही वमळून पूणमता. 

 
९१४. शिथरीकर 

 
शवमिीं क्षणदा ंकिोवत इवत शवमिीकिश  चन्द्रमा । शवमिी म्हणजे सुखदावयनी पुनवतेी िात्र. ती जी 

कितो तो पूणमचन्द्र म्हणजे शवमिीकि म्हणावयाचा. पिमात्मा हा शवमिीकि आहे. िात्र म्हणजे वदवसाच्या सवम 
तापाची समास्प्त सवम कमम कटकटीची समास्प्त. िात्र म्हणजे शास्न्त, िात्र म्हणजे ववश्रास्न्त. िात्रीं मनुष्य सवम 
श्रम आवण हचता यापंासून मुक्त होऊन देहामनानें पूणम ववश्रास्न्त व शास्न्त अनुभवीत असतो, सुख अनुभवीत 
असतो. सुषुप्तींत त्याला पिमानन्द लाभत असतो. वतथूनच दुसऱ्या वदवसासाठीं त्याला नवी स्फूर्णत, नवें 
बळ प्राप्त होतें, संजीवन वमळतें. चंद्रमा िात्रींच्या वळेीं आपल्या अमृतदृष्टीनें वन वृष्टीनें ओषधींमधें िसोत्कषम 
किीत असतो. सूयम िसशोष किीत असतो, ति चन्द्रमा िसपोष किीत असतो. सवम जीवानंा शास्न्तः पुवष्टस् 
तुवष्टः देणािी शवमिी किणािा हा जो चन्द्रमा तो पिमात्माच होय. आवण पिमात्माच जीवाला शान्तीची वन 
सौख्याची पूर्णणमा किीत असतो. म्हणून तो शवमिीकि म्हणावयाचा. अवनष्टपविहाि आवण इष्ट-संप्रास्प्त करून 
देणािा, सवम दोष-वनवािण आवण सवम गुण-संवनधान किणािा. सवम पापताप-वनवािण करून षोडशकल 
मंगल कलश, अमृताचा पूणम कुम्भ हातीं देणािा पिमात्मा हा शवमिीकि नाहीं ति काय म्हणावयाचा? 
शकंिाचायांनीं “या वनशा सवमभतूाना ंतस्या ंजागर्णत सयंमी । यस्या ंजाग्रवत भतूावन सा वनशा पश्यतो मुनेः॥” 
हा गीतेचा श्लोक उद् धृत करून ब्रह्मरूप व संसािरूप वशवावशव िावत्र किणािा तो शवमिीकि म्हटलें  आहे. 
मी वनशा आवण शवमिी याचं्यातंील सावभप्रायता लक्षून आवण संदभम वह लक्षातं घेऊन विील अथमदोहन केलें  
आहे. 

 
९१५. अकू्रर 

 
न कू्रिः अकू्रिः । पिमात्मा हा कू्रि नाहीं ति क्रौयाचा अभाव आहे. क्रौयाच्या अभावापासून आिंभ 

करून उत्तिोत्ति गुणोत्कषानें या श्लोकाधांत त्याला ‘क्षवमणा ं विः’ म्हटलें  आहे : “अकू्रिः पेशलो दक्षो 
दवक्षणः क्षवमणा ं विः,” तो कू्रि कठोि नसून पेशल म्हणजे सदयहृदय व व्यवहािातं मृदुमसृण आहे, तो 
कतमव्यदक्ष असून दवक्षण म्हणजे दावक्षण्यशील आहे. हकबहुना तो “क्षवमणा ंविः” आहे. सवांचें सवम काहंीं 
पोटातं घालणािा आहे. असा दैवी गुणाचंा पिमोत्कषम त्याच्या ठाई ंझाला आहे. तो सकलावनष्टशून्य आवण 
सकल - मंगलपविपूणम असा आमचा आदशम आहे. सकल अवनष्टांचा अकम  म्हणजे कू्रिता, वनि  दयता, ती 
त्याच्या ठाई ंनाहीं. ही वनषेधमयादा आिंभहबदु वतथून ववधायक गुणाचंा जो उत्कषम झाला त्याचा पिमोच्च 
वबन्दु म्हणजे क्षमा ऊफम  साम्य. या दोन वबन्दंूना, आिंभक व समापक वबन्दंूना, जोडणािी जी सुिेखा वतचें 
नावं शास्न्त होय. ही आिंभीं वह आहे, मध्यें वह आहे आवण अन्तीं वह आहे. म्हणनू वतचा वत्रवाि घोष होतो ॐ 
शास्न्तः शास्न्तः शास्न्तः । 

 
कू्रिता म्हणजे काय? कू्रिता म्हणजे आत्मौपम्याचा ववसि. सवम जीव समान आहेत. सवांचें 

सुखदुःख समान आहे. म्हणनू जें आपल्याला नको तें दुःख कोणाला देऊं नये आवण जें हवें तें सुख सवांना 
द्यावें याचें नावं आत्मौपम्य होय. यालाच म्हणावयाचें अकू्रित्व. जो केवळ आपल्याच सुखाचा ववचाि कितो 
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तो कू्रि होय. असा देहधािी जीव सवम जगाचा आपल्या देशासाठीं, देशाचा आपल्या गावंासाठीं, गावंाचा 
आपल्या कुटंुबासाठीं, कुटंुबाचा आपल्या बायकोपोिासंाठीं आवण बायकोपोिाचंा आपल्या देहाच्या 
सुखासाठीं द्रोह किायला कचित नाहीं. म्हणजे देहावभमान ही कू्रिता होय. पिमात्मा अवभमानिवहत 
असल्यामुळें  तो अकू्रि होय. 

 
९१६. पेशल 

 
पेशल म्हणजे सुकुमाि, नाजुक, सवमथा कोमल, य याच्या ठाईं मानवसक क्रौयम, वावचक कठोिता, 

कावयक कावठण्य याचंा सवमथा अभाव आहे, त्याला म्हणावयाचें पेशल. जसें अभमक. त्याचें अन्तःकिण 
पे्रममय असतें. त्याच्या मनातं कोणाववषयीं वह दुि  भाव असत नाहीं. वैि असत नाहीं, दुजाभाव असत नाहीं. 
ववषधिाशीं वह तें खेळतें. िोम्यूलस् प्रमाणें वृकीला मातृवत वचकटतें. वतचें स्तन्य वपऊन धन्य होतें. त्याला 
सािें ववश्व मातृवत वाटतें. शकंुतलेप्रमाणें शकुन्त वह त्याला येऊन भिवतात. शाकंुतलातं म्हणे शृगंाििस 
भिला आहे! ववद्वान् िवसकाचं्या मताचा अवधके्षप कसा किायचा? पण मला आपलें  शाकुन्तल म्हणजे 
मूर्णतमन्त वात्सल्य वाटतें. शकंुतला आहे संस्कृत नावं. त्याचेंच मिाठी म्हणजे वचमणाबाई. सािी जादू या 
नामातंच आहे. त्यातंच शाकंुतल आहे. वचमण्या वजवाची वचववचव वकती गोड वाटते कानाला? य यानें ती 
कधीं ऐकली नसेल तोच म्हणेल वीणा गोड आहे! “तें बोलणें सुकुमाि । मुख मोहाचें माहेि । माधुया फुटले 
अंकुि । दशन तैसे ॥” हें वणमन त्यालाच लागू पडतें. बालकाच्या बोबड्या बोलाहून मृदु मधुि वाणी अद्याप 
झाली नाहीं वन पुढें होणाि नाहीं. कानामनाला मोवहनी घालण्याचें सामर्थयम त्या बोबड्या बोलातं कुठून बिें 
येतें? तें वह त्याच्या पे्रममयतेंतूनच होय. जसें त्याचें मन, जसें त्याचें वचन, तसेंच त्याचें तन वह वकती कोमल 
असतें? सावंिीच्या कापसासािखें मऊ मऊ आवण गुबगुबीत! स्पशमसुखाची ती पिमाववधच होय. त्याहून 
सुखस्पशम या जगातं दुसिें काहंीं आहे का? शोधून वह सापंडावयाचें नाहीं. असें हें वत्रगुवणत सौकुमायम म्हणजे 
पेशलत्व होय. बालकाच्या ठाईं आपल्याला तें आढळतें. कािण बालक हा देवाघरून आलेला आहे. त्याचा 
वािस आहे. हा वािसा वाढवणें वा उधळून टाकणें माणसा हातीं आहे. उधळून टाकून तो दानव होतो. िक्षण 
आवण संवधमन करून तो देव होतो. म्हणून म्हटलें  आहे श्रुतीनें “पास्ण्डत्यं वनि  ववद्य बाल्येन वतिासेत.” 
पिमात्मा हा पे्रमस्वरूप आहे म्हणून तो म्हटला आहे पेशल. 

 
९१७. दक्ष 

 
पिमात्मा हा दक्ष आहे. पण दक्ष म्हणजे काय? दक्ष म्हणजे अप्रमादी. आपल्या कतमव्यातं कसूि न 

होऊं देणािा. वनवधभजंुग जसे आपल्या वनधीचें अवनमेष नेत्रानंीं वनिीक्षण िक्षण किीत असतात त्याप्रमाणें 
आपल्या स्वत्वाचें जो संगोपन किीत असतो. तो दक्ष होय. सूयम सदैव पेटला आहे, वािा वाहतो आहे, पाणी 
द्रवतें आहे, धिा धिते आहे आवण आकाश सदैव सामावतेंच आहे. अशी ईश्विी सवृष्ट स्वकतमव्यदक्ष आहे. जो 
तो आपल्या कतमव्याला जागतो आहे. याचें नावं दक्ष. ब्राह्मण ज्ञानदान कितो आहे, क्षत्रीय प्रजा-पालन 
कितो आहे, वैश्य भतू-भिण कितो आहे, शूद्र सवम-सेवा कितो आहे, हें सवम असें चाललें  आहे म्हणून ही 
सृवष्टससं्था वटकून आहे. भगवान् आपली दक्षता आपल्या श्रीमुखानें गीतेंत वणीत आहेत : 

 
यणद ह्यहुं न ितेयुं जातु कमथण्यन्तद्रतः । 
मम ित्मानुितेरन् मनुष्याः पार्थ सिथशः ॥ 
उत्सीदेयुणरमे लोका न कुयां कमथ िेंदहम्  । 
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सुंकरस्य िं कता स्याुं उपहतयाुं इमाः प्रजाः ॥ 
 
पिमात्म्याची ही दक्षता उफम  स्वकतमव्यवनिा अनुकिणीय आहे. पण पुष्कळदा धममवववचवकत्सा 

वनमाण होते, कतमव्याकतमव्यसंदेह वनमाण होतो. “हक कमम वकमकमेवत कवयो ऽप्यत्र मोवहताः” तेव्हा ं
कतमव्यवनणमय किणें कवठण होऊन बसतें? अजुमन युद्धाला उभा िावहला आवण स्वजन-समूह पाहून 
गडबडला, गोंधळला. 

 
न िैंतद् णिद्मः कतरन् नो गरीयो 
यद् िा जयेम यणद िा नो जयेयुः । 
यानेि हत्िा न णजजीणिषामस् 
तेऽिन्स्र्ताः प्रमुखे धातथराष्ट  राः ॥ 
 
या धममसकंटातं धममवनणमयाची, स्वकतमव्यवनियाची कसोटी कोणती? कसोटी आहे “कोऽहम्” चें 

उत्ति. िामानें आपल्याला हा प्रश्न ववचािला आवण त्याला उत्ति वमळालें  “मी दशिथाचा पुत्र.” आवण 
तदनुसाि वपत्राज्ञापालन हें त्याचें कतमव्य ठरून तो वनवासाला वनघाला. अजुमनाला हें उत्ति वमळेना म्हणनू 
तो गोंधळला. पण मागाहून कृष्णाच्या उपदेशानें त्याच्या लक्षातं आलें  कीं आपण क्षवत्रय आहों. आपल्या 
िाय याचे हक्कदाि. आवण त्या नात्यानें लढणें हेंच झालें  कतमव्य. तदनुसाि तो लढला. पिमात्मा वह आपण 
आत्मरूप म्हणून केवळ आत्मधमम पाळतो तो अनात्मवश होत नाहीं. म्हणून तो दक्ष. ववश्वेश्वि या नात्यानें तो 
सृवष्ट-स्स्थवत-संहाि कितो. म्हणून तो दक्ष. 

 
९१८. दणक्षि 

 
घि काय वन सृवष्ट काय य या गुणावंि सुिळीत चालते ते हे दैवी गुण “अकू्रिः पेशलो दक्षो दवक्षणः 

क्षवमणा ंविः ।” या श्लोकाधांत आले आहेत, गुणववशषेणाचं्या रूपानें. मनुष्य कू्रि नसावा. तो दीनाचंा दयाळू, 
मनाचा मवाळू असावा. त्याचेंच नावं पेशल. तो आपआपल्या कामधंद्यातं दक्ष असावा. त्याचबिोबि तो दवक्षण 
म्हणजे सिळ, ऋजु असावा. लोकानंा सानुकूल असावा. सावकाि सावकािींत दक्ष असावा, पण तो इतका 
दक्ष नको कीं कजमदािाचें िक्तच वपऊं बघेल. त्याच्या ठाईं दवक्षणता हवी. दुसऱ्याच्या अडी-अडचणीचा 
ववचाि हवा. प्रसंगीं त्यानें व्याज सोडून द्यावें. एखादे वळेीं मुद्दलवह सोडून देण्यास मागें पुढें पाहंू नये. याचें 
नावं दवक्षण. याचें नावं . दावक्षण्य म्हणजे समोिच्याला अनुकूल वागणें. पाणी हें दवक्षण आहे. तें 
आपला धमम सोडीत नाहीं. पण तसें कितानंा तें जगाला अनुकूल होऊन चालतें. “पानी तेिा िंग कैसा, 
वजसमें वमलाया वैसा” हें त्याच्या दावक्षण्याचें लक्षण आहे. त्याच्या वाटेंत खाच खळगे येवोत, दगडधोंडे 
येवोत, दऱ्याखोिीं वा डोंगि टेकड्या येवोत, तें तकिाि किीत नाहीं. त्यानंा भरून आवण परुून तें पढुें 
सिकतें. तें वळणें वाकंणें घेऊन प्रवावहत होते. “न्यनू तें पुितें, अवधक तें सितें” करून घेऊन तें आपला 
मागम काढीत आपल्या प्राप्तव्याला पोंचत असतें. असें तें दक्षवह आहे आवण दवक्षण वह आहे. पिमात्मा हा तसा 
आहे. तो सवांना दवक्षण आहे, ऋजु आहे, सानुकूल आहे. म्हणून त्याला दवक्षणामूर्णत म्हटलें  आहे. “फेडीत 
पाप ताप । पोखीत तीिींचे पादप । समुद्रा जाय आप । गगंचें जैसें ॥ तसें य याचें शुद्ध, पिाथम जीवन आहे तो 
म्हणावयाचा दवक्षण. आपल्या कडील ववधवा ववकेशा संन्यावसनी वस्त्रयानंा आपण गंगाभागीिथी म्हणतों. 
फाि थोि पदवी आहे ही. पववत्र वन पिाथम जीवन. त्यातं कामकल्मश नाहीं, स्वाथम नाहीं. केवळ पिोपकाि. 
‘तुका म्हणे आता ं । उिलों उपकािा पुिता’ अशी स्स्थवत. सवांना दवक्षण होता ं येईल, वक्रता वाकंडेपणा 
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टाकता ंयेईल, जि ते आपला स्वाथम सोडतील. पिंतु देहावभमानामुळें  स्वाथम सुटत नाहीं आवण स्वाथामुळें 
मनुष्य नाना पापें आचितो. हीं पापेंच कुवटलता होय. ती य याच्या ठायीं नाहीं तो दवक्षण होय, ऋजु होय. 
पिमात्मा वनिवभमान असल्यामुळें  तो सहजच वनःस्वाथम, म्हणून वनष्पाप आवण वनष्पाप म्हणून दवक्षण होय. 
सवम-सानुकूल होय. 

 
९१९. क्षणमिाुंिर 

 
पिमात्मा हा क्षमाशीलामंध्यें क्षमाशील आहे. पिम क्षमावन्त आहे. पृर्थवीला ति क्षमाच नावं आहे. 

म्हणजे ती मूर्णतमतं क्षमाच होय. आमचे सवम जीववनकायाचें सवम अपिाध ती पोटातं घालत आहे. वतला 
आपण सािखे तुडववत असतों. तिी ती िागावत नाहीं. मनातं वैि दे्वष बाळगीत नाहीं. कसला वह प्रवतकाि 
किीत नाहीं. ही क्षमाच ववश्वववजयी आहे. अनावद कालापासून िाजे लोक पृर्थवीसाठीं भाडंत आले आहेत. 
पण आज ते कुठें आहेत? कुठें आहे त्याचंें िाय य वन साम्राय य? ते सवम वनमाले. पृर्थवी मात्र कायम आहे, आवण 
वतचेंच िाय य आहे. युद्धें वनमालीं क्षमा मात्र वटकली. अशी ही क्षमा ब्राह्मणाचंें ब्रीद आहे. कािण “क्षमावता ं
अयं लोकः, पििैव क्षमावताम्”. ववश्ववमत्राला त्यामुळेंच अखेि म्हणावें लागलें  : 

 
णधग् बलुं  क्षणिय-बलुं , बह्म-तेजोबलुं  बलम्  । 
 
वस्तुतः क्षमा आवण तेज हीं पिस्पि ववरुद्ध तत्त्वें होत. पण इथें क्षमेला (ब्रह्म-) तेज म्हटलें  आहे. 

कािण मात किणािें तत्त्व आहे तें. या क्षमातत्त्वाचा, या शान्ततेजाचा पिमोत्कषम-वबन्दु म्हणजे ब्रह्म होय. 
कसें आहे तें? “’शान्तं वशव ं अदै्वतम्’. वतथें कशाला प्रवतकाि नाहीं. सवांची ती समन्वयभवूम आहे. सवम 
वविोधकाचें वविोध वन पिस्पि-वविोध इथें अववरुद्ध होतात, अवरुद्ध होतात, शान्त होतात, म्हणून त्याला 
उपमा वदली आकाशाची. खं ब्रह्म. पृर्थवीला तुम्हीं एक मणाची धडक वदली ति उलट ती वततक्याच 
वजनाची धडक तुम्हालंा देते. पण आकाशातं ववमानें वन अस्ग्नबाण प्रचंड धडका देतात, पण त्यानंा आकाश 
अणुमात्र वह प्रवतकाि किीत नाहीं. म्हणनू वस्तुतः आकाशच क्षमामूर्णत म्हटलें  पावहजे. पण तें वह व्यक्त आहे. 
त्याचा वह प्रवतकाि संभवतो, पिंतु पिमात्मा ति अव्यक्त वनि  गुण आहे. म्हणनू तो म्हणावयाचा क्षवमणा ंवि:. 

 
९२०. णिद्वत् तम 

 
पिमात्मा हा सहजच ववद् वत तम म्हणजे वनिवतशय ज्ञानवान् आहे. वनखळ सोन्याच्या लगडींत जसें 

सोन्यावाचंनू दूसिें काहंींच नसतें, ती केवळ सोनेंच सोनें असते तसें पिमात्मतत्त्व हें वनखळ ज्ञानच ज्ञान 
आहे. त्याहून अवधक वनवबड ज्ञान आढळावयाचें नाहीं. म्हणून तो म्हटला आहे ववद् वत तम. “प्रज्ञानं ब्रह्म” 
या महावाक्यातं हीच ववद् वत तमता प्रज्ञान पदानें वर्णणली आहे. वचद् घन, चैतन्यघन, वचन्मात्रमरू्णत इत्यावद 
प्रयोग वह तेंच ववद् वत तमत्व प्रकट किण्यासाठीं योवजले जातात. ववश्वातं कोणती वह वस्तु वा घटना वजच्या 
ववषयीं ती आहे वा नाहीं, झाली वा गेली असें कसलें  ववधान होतें तें चतैन्याच्या जावणवेंतूनच होत असतें. 
म्हणून वह तो पिमात्मा ववद् वत तम होय. त्याच्या जावणवेंत जें आलें  नाहीं तें मुळीं आहे असें म्हणताचं येत 
नाहीं. त्यामुळें  तो चैतन्यमरू्णत पिमात्मा सवमज्ञ होय. गीतेंत म्हणूनच म्हटलें  आहे: 

 
िेदाहुं समतीताणन ितथमानाणन िंाजुथन । 
भणिष्याणि िं भूताणन माुं तु िेद न कश्चन ॥ 
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वचद् रूप असल्यामुळें  तो स्वाभाववकच ववद्वत तम आहे इतकें च नव्हे ति बाह्य ज्ञान म्हणजे भौवतक 
ज्ञान, अन्ति  ज्ञान म्हणजे मनोववज्ञान आवण अन्तिति ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान यातं वह तो पािंगत 
असल्यामुळें  तो ववद् वत तम होय. आमचें भौवतक ववज्ञान अणुस्फोटनापयंतच पोंचलें  आहे. मानवाला अद्याप 
सृष्टीचें संपूणम िहस्य उलगडलें  आहे असें नाहीं. मनोववज्ञानाच्या बाबतींत ति तो अगदीं पोिच आहे. काम 
क्रोध लोभावंि कसा ताबा वमळवावा हें त्याला समजत नाहीं आवण आत्मज्ञान ति त्याला मुळींच नाहीं. तो 
प्रान्त च जणूं त्याच्या गावंीं नाहीं. पिंतु पिमात्म्याला या सवम ववषयांचें समग्र आवण वनःसंशय ज्ञान आहे. ही 
सृवष्टच त्याचें प्रमाण आहे. म्हणून वह तो पिमात्मा ववद्वत तम होय. 

 
९२१. िीतभय 

 
ववगतं भयं यस्मात सः वीतभयः । य याचें भय ववगत झालें , दूि झालें  तो म्हणावयाचा वीतभय. 

पिमात्मा हा वीतभय आहे. कािण, तो ववद्वत तम आहे. वजथें ज्ञान वतथें अभय हें असावयाचेंच. ज्ञानाचा तो 
अपविहायमपविणाम आहे. जोंवि िज्जसूपाची भ्रावंत आहे तोंविच भय आहे. ती भ्रावंत, तें अज्ञान गेलें  कीं भय 
पळालें . भयमुस्क्त हीच खिी मुस्क्त होय आवण ती आहे ज्ञानाचें कायम. “या ववद्या सा ववमुक्तये” हें वचन 
प्रवसद्धच आहे. याज्ञवल्क्यानें जनकाला आत्मववद्या वदली आवण सावंगतलें  “अभयं वै जनक प्राप्तोऽवस” 
जनका, आता ं तू अकुतोभय झाला आहेस, अभयास पावला आहेस. हें झालें  उपवनषद्. गीतेंत वह शवेटीं 
अजुमन म्हणतो : 

 
“नष्टो मोहः स्मृवति  लब्धा । स्स्थतोऽस्स्म गतसंदेहः” मी मािणािा, हे मिणािे हा माझा मोह, ही 

माझी भ्रावंत गेली, “मी न मािीं न मिें” असें तें आत्मतत्त्व आहे ही स्मवृत हें ज्ञान मला झालें . आता ं मी 
गतसंदेह म्हणजे वनःशकं झालों आहे. पापभयमुक्त झालों आहें. आता ं मी देवा तू सागंशील तसें किीन. 
म्हणजे आत्मववचािानें वनि  भय व्यवहाि किीन. ही जी वनःशकंता, ही जी वीतभयता, वतचेंच नावं मुस्क्त होय 
आवण ती आत्मज्ञानाचा अवश्यंभावी पविणाम होय. पिमात्मा हा केवळ ज्ञानस्वरूपच असल्यामुळें  तो सहजच 
वीतभय आहे. पिमात्मा हा वीतभय आहे, याचा अथम त्याला कोणापासून भय नाहीं एवढाच नाहीं. ति 
त्याच्या पासूनवह कोणालावह भय नाहीं. याला दृष्टातं आकाशाचा. आकाशाला कोणाचें भय नाहीं. आवण 
आकाशाचें कोणाला भय नाहीं. आकाशातंच सािें ववश्व तिंगतें आहे आवण साऱ्या ववश्वातं आकाश ओतप्रोत 
आहे. जसें आपलें  आपल्याला भय असूं शकत नाहीं, तसें पिमात्म्याला ह्या स्वात्मरूप ववश्वाकािाचें भय 
नाहीं. अदै्वत आहे मग भय कसलें? म्हणून पिमात्मा हा वीतभय म्हणावयाचा. 

 
९२२. पुण्य-श्रििकीतथन 

 
पुण्यं पावनं श्रवणं कीतमनं च यस्य सः पुण्य-श्रवण-कीतमनः । य याचें श्रवण आवण कीतमन पावन आहे, 

अघहि आहे, तो म्हणावयाचा पुण्य-श्रवणकीतमन. पिमात्म्याच्या नामरूप-गुणकमांचें श्रवण पापनाशन आहे. 
अथातच त्याचंें कीतमन वह पापनाशन आहे. कािण कोणीं तिी तें कीतमन केल्यावाचंून श्रवण होणािें नाहींच. 
म्हणजे श्रवण कीतमन ही एक जोड वक्रया आहे. दुहेिी वक्रया आहे. एक वक्रया पावन म्हटली म्हणजे दुसिी वह 
झालीच. म्हणून दोहोंचा समाहाि केला आहे, एकत्र उल्लखे केला आहे. पूवीं पुण्यकीर्णत म्हणून पद येऊनच 
गेलें  आहे. पण वतथें ही दुहेिी प्रवक्रया ंप्रकट झाली नव्हती. ती या नामातं ववशद झाली आहे. कीर्णत म्हणजे 
नावंलौवकक. हें नावं कोणी तिीं घेतो, कोणी तिी त्याचा लौवकक त्याचें रूप गुण वन कमें वाखावणतो आवण 
कोणी तिी तें श्रवण कितो. असें होतें तेव्हाचं कीर्णत होते. म्हणून पुण्यकीर्णत म्हटलें  तिी त्यातं श्रवण कीतमन 
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गृहीतच आहे. इतकें च कीं त्या प्रवक्रयेकडे नव्हे ति वतच्या फवलता कडेच वतथें अवधक लक्ष वदलेलें  आहे. 
अवभपे्रत फवलत आहे, त्याची प्रवक्रया नव्हे. इथें मात्र त्याची स्पष्ट फोड केली असून त्या प्रवक्रया पुण्यप्रद 
आहेत, पापहि आहेत असें म्हटलें  आहे. कशाप्रकािें होतात त्या पापहि आवण पणु्यप्रद? आत्मववषयक 
अज्ञानाचीं पुटें दूि करून तीं आत्मस्वरूपाचा आववष्काि किीत जातात आवण अशा प्रकािें तीं पापहि आवण 
पुण्यप्रद होतात. सत्य हें नाम घेतलें  म्हणजे असत्यमात्राचा वनषेध झाला. सत्य-नामश्रवणानें वा कीतमनानें 
मनुष्य मननास प्रवृत्त व्हावा. तो सत्याचा शोध घेत जाईल. जसजसा शोध घेईल तसतसा बोध होईल. आवण 
त्या बोधाबिोबि कावयक वावचक मानवसक असत्याचीं पटुें गळून पडतील. हेंच अघनाशन होय आवण तेंच 
पुण्य-प्रकाशन होय. जसजसा आत्मा अज्ञान-मलापासून मुक्त होतो तसतसा तो पुण्योय य वल आवण 
स्वरूपसुंदि होत जातो. म्हणून तो पिमात्मा म्हटला आहे पुण्य-श्रवणकीतमन. नामाप्रमाणेंच त्याचें रूप, 
त्याचे गुण, त्याचें कमम वह समजावयाचें. वस्तुतः कमावरून गुणावरून आवण स्वरूपावरून च ति नामें 
पडलीं आहेत. म्हणून नामरूप-गुणकमात्मक कीर्णत एकरूप च होय. 

 
९२३. उत् तारि 

 
तािण म्हणजे बुडत्याला वाचंवणािा आवण उत तािण म्हणजे पैल तीिाला पोंचवणािा. जुन्या काळीं 

जेव्हा ंनद्यावंि पूल नव्हते तेव्हा ंनदी पाि किण्याचें साधन म्हणजे नाव. आवण जो त्या नावेंतून पलै तीिाला 
न्यायचा तो नावाडी उत्तािण म्हणावयाचा. या आपल्या नदीनद-बहुल देशातं कुठें वह जायचें म्हटलें  म्हणजे 
नदी नाले ओलाडंण्यावाचंनू गत्यंति नाहीं. आज वह तें कमी झालेलें  नाहींच. अशा प्रकािें नदी नाले म्हणजे 
मागांतील मोठें ववघ्नच होय. पुष्कळदा ंति तें प्राणसंकटच असायचें. त्यातूंन तो सही सलामत वाचंवतो तो 
नावाडी, तो उत्तािण, कसा बिें कृतज्ञता-भाजन होणाि नाहीं? पिमात्मा हा वह तसाच उत्तािण आहे. तो 
जीवाला भवनदीच्या पाि नेतो. या भवनदींत मायेचें पाणी आहे, आसक्तीची धाि आहे, काम क्रोध लोभ मद 
मत्सि या नक्रसपावद भयंकि जलचिाचंा त्यातं सुळसुळाट आहे, अवभमानाचा भोंविा आहे. अशी ही भवनदी 
जीव पाि कशी किणाि? कुशल कणमधािावाचंनू वतच्यातूंन पाि पडणें शक्य नाहीं. जीवाला तो कुशल 
कणमधाि, कैवतमक पिमात्मा आहे. जीवाला तोच त्या पिमानंदाच्या पैलतीिाला पोंचवतो. कोणी म्हणेल कीं 
मी आपल्या भजुबळानें तरून जाईन ति त्याचें तें साहस साहसच आहे. तें व्यथम आहे. त्याला वनिवभमान 
झाल्यावाचंून आवण पिमात्म्याला अनन्यभावानें शिण गेल्या वाचंनू गत्यंति नाहीं. इथें केवळ केशव-
कैवतमक-कृपाच कामाची आहे. इति सवम उपाय व्यथम नाहींत. केशवकृपेला उपकािक म्हणून ते मान्यच 
आहेत, पिंतु स्वतंत्रिीत्या ते अहकवचत किच होत. म्हणून गीतेंत भगवान् श्रीमुखानें सागंत आहेत : 

 
नाहुं िेदैर  न तपसा न दानेन न िेंज्यया । 
शक्य एिुंणिधो द्रष्टुुं दृष्टिान् अणस माुं यर्ा ॥ 
भक्त्या त्िनतयया शक्य अहुं एिुंणिधोऽजुथन । 
ज्ञातुुं द्रष्टुुं िं तत्त्िेन प्रिेष्टुुं िं परुंतप ॥ 
 
महाभाितीय रूपकाच्या भाषेंत पिमात्म्याचें उत्तािणत्व असें वर्णणलें  आहे : 
 
भीष्म-द्रोितटा जयद् रर्-जला गातधार-नीलोपला 
शल्य-ग्राहिती कृपेि िहनी किेन िेलाकुला । 
अश्वत्र्ाम-णिकिथ-घोरमकरा दुयोधनािर्ततनी 
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सोिीिा खलु पाण्डिै रिनदी कैितथकः केशिः ॥ 
 

९२४. दुष कृणत-हा 
 
दुष कृहत हस्न्त इवत दुष कृवत-हा । जो दुष कमाचें हनन कितो तो म्हणावयाचा दुष कृवत-हा. 

पिमात्मा हा दुष कृवतहा आहे. कशा प्रकािें कितो तो दुष कृवत-हनन? काय तो लोहािा प्रमाणें कच्चें लोखंड 
भट टींत घालून जाळतो चाळतो गाळतो? काय त्याला घणाघातानंीं वपटून वपटून निम कितो, सिळ कितो, 
घाट देतो? त्याला असें काहंीं एक किावें लागत नाहीं. मूळ हें भवूमगत असतें. तें वरून वदसत नाहीं. 
त्यासाठीं खोलातं वशिावें लागतें. सवम अनथाचें मूळ आत्मववषयक अज्ञान आहे. आपण कोण, याचा बोध 
नसल्यामुळें  मनुष्य देहाद्यवभमान धािण कितो. देह म्हणजे मी आवण देहसंबद्ध ते माझे, अशा अवववकेानें तो 
व्यवहाि करंू लागतो. यातूंनच भतूद्रोह होतो आवण सवम दुष कृवत, झऱ्यातूंन पाण्याप्रमाणें, त्यातूंन वनघत 
िाहतात. हें ओळखून शकंिाचायम आपल्या वशिोमवण स्तोत्रातं, षट पदींत, देवापाशीं मागतात : 

 
“अणिनयमपनय णिष्िो, 
दमय मनः, शमय णिषयमृगतृष्िाम्  । 
भूतदयाुं णिस्तारय 
तारय सुंसार-सागरतः ॥ 
 
समोिच्याला अवववकेानें पिका मानून मी जो व्यवहाि कितो तो माझा अववनय दूि कि. माझी हाव 

आवण हव्यास, माझा अववनय आप्पलपोटेपणा वदवसेंवदवस झडंू दे, गळंू दे. आवण अशा प्रकािें भतूद्रोहाचें 
तण हनदून काढून माझ्या ठाईं भतूदयेचें अमूप पीक वपकव. भतूदयेचे बाग वजकडे वतकडे फुलंू दे, फळंू दे. 
संसाि-सागिातूंन अशा प्रकािचें माझें उत्तािण होऊं शकेल. दुष्कृतीच्या मगि-वमठींतून जीव-गजेन्द्राची 
सुटका तो भगवान् ज्ञान-सुदशमनानें अशी किीत असतो. जोंवि आत्मज्ञानानें देहात्मबुवद्ध क्षीणति होत 
जाऊन नाहींशीच होत नाहीं, तोंवि दुष्कृतींतून वनःशषे सुटका होत नाहीं. पिमात्मा केवळ ज्ञानस्वरूप 
असल्यामुळें  तो सहजच दुषकृवतहा आहे. अधंािच नाहीं मग अंधािातं होणािीं दुष्कमें कुठून असणाि? सूयम 
िात्रीलाच नाहींशी करून जसें िावत्रकृत भय नाहींसें कितो, तसा पिमात्मा अज्ञान नाहींसें करून अज्ञानकृत 
दुष्कृतींचें हनन कितो. आवण म्हणून तो दुष्कृवत-हा म्हणावयाचा. 

 
दुष्कृवत म्हणजे दुिाचािी असा अथम घेतला तिी तो पिमात्मा दुष्ट-संहािक वह आहेच! 
 

९२५. पुण्य 
 
पुनावत इवत पुण्यम् । जो पावन कितो, पापप्रक्षालन कितो तो म्हणावयाचा पुण्य. पिमात्मा हा 

नुसता पुण्यरूप नाहीं ति तो पिम पुण्यरूप आहे. “पववत्राणा ं पववतं्र यो मंगलाना ं च मंगलम्” या 
नामसहस्त्राच्या प्रास्ताववकातं म्हटलेंच आहे. पुण्य-श्रवणकीतमन, पुण्यकीर्णत इत्यावद पदें पूवीं येऊनच गेलीं 
आहेत. इथें त्याला केवळ पणु्यरूप म्हटलें  आहे. म्हणजे अमुक एक त्याचें पुण्यरूप आहे असें नव्हे ति तो 
सबंधचा सबधं च पुण्यरूप आहे, जसें चंदन हें सवांगीं चंदन आहे. त्याचें तोंड चंदनी आहे, त्याचा श्वास 
चंदनी आहे असें नाहीं, तो सबंधचा सबधं च चंदनी आहे हकबहुना चंदनच आहे. तसा पिमात्मा हा सबधंच 
पुण्यात्मा आहे. त्याचें सवम काहंीं पुण्यरूपच आहे. नाम रूप गुण कमम सवम च पुण्यरूप पुण्यप्रद. त्याचें जनन 



 

अनुक्रमणिका 

म्हणजे आववि  भाव पुण्य तसें त्याचें मिण म्हणजे वतिोभाव वह पुण्य. पिमात्म्याच्या बाबतींत मिण शब्द 
कानाला कसासाच वाटतो. पिमात्म्याच्या अवतािाचंी जयंती असते, पुण्यवतवथ नसते. साधुसतं पुण्य 
पिमात्म्यातं वमसळून जातात म्हणून त्याचंी मिण-वतवथ वह, अभद्र वाटणाऱ्या मिणाची वतवथ वह, पुण्य वतवथ 
होते. पिमात्मा हा स्वरूपापासून केव्हावंह च्युत होत नसल्यामुळें, ववयुक्त होत नसल्यामुळें  स्वरूपाशीं त्याचें 
पुनि  मीलन संभवनीय नाहीं. म्हणून त्याची पुण्यवतवथ नाहीं. “क्षीणे पुण्ये मत्यमलोकं ववशस्न्त” हें पुण्यात्मा 
पिमात्म्याच्या बाबतींत अशक्यच. अथात त्याची अपुण्यवतवथ म्हणजे जन्मवतवथ वह नाहीं. स्वरूपा पासून तो 
केव्हावंह ववयुक्त व्हावयाचा नाहीं, च्युत व्हावयाचा नाहीं. तो अच्युतच आहे सदैव. म्हणून म्हटलें  आहे गीतेंत 
: 

 
जतम कमथ िं मे णदव्युं एिुं यो िेणि तत्त्ितः । 
त्यक्त्िा देहुं पुनर  जतम नैणत, माुं एणत सो ऽजुथन ॥ 
 
य यानंा मिण मान्य नसेल त्यानंीं जननवह मानंू नये आवण जनन मानावयाचें असेल ति मिण 

मानावयास वह तयाि व्हावें व दोन्ही वह समानच पुण्य आहेत असें म्हणावें. काहंीं वह मान्य केलें  तिी तो 
पिमात्मा तत्त्वतः अच्युतच होय आवण म्हणूनच पुण्य. 

 
९२६. दुःस्िप्न-नाशन 

 
दुःस्वप्नं नाशयवत इवत दुःस्वप्ननाशनः । जो दुःखस्वप्न नाहींसें कितो तो म्हणावयाचा 

दुःस्वप्ननाशन. स्वप्नवह जि एक वमथ या वस्तु असेल, ति तें चागंलें  पडलें  म्हणून हषम नको, वा वाईट पडलें  
म्हणून ववषाद नको. पिंतु स्वप्न हें स्वतः वमथ या असलें  तिी तें भावी घटनाचंें सूचक मानलें  आहे. आवण 
म्हणून मनुष्य सुस्वप्नानंीं हविखतो व दुःस्वप्नानंीं धास्तावतो. त्यामुळें  दुःस्वप्नाचंी शास्न्त किणें आवश्यक 
होऊन बसतें. पिमात्म्याचें नाम हें सकल अवनष्टाचंें वनवािक आवण सकल इष्टाचंें कािक असल्यामुळें  तो 
पिमात्मा सहजच दुःस्वप्ननाशन होय. लहान मोठ्या अवनष्टाचं्या पविहािासाठीं, वनिवनिाळीं नामें वा मन्त्र 
जपाथम वववनयोवजले जातात. आवण त्याचं्या जपसंख्यावह अवनष्टाच्या गुरुतेनुसाि वगेवगेळया कस्ल्पल्या 
जातात. तय ज्ञ वैद्यच सषधोपचाि करंू शकतो तसा तय ज्ञ गुरु वा आचायमच असा मतं्रोपचाि करंू शकतो. 
जपसामर्थयम अवचन्त्य आहे. “अलौवकको वह मवण-मन्त्र-ओषधीना ं प्रभावः” मंत्रजपानें काय होतें याचें 
उदाहिण स्वतः वाल्मीवक आहे. मंत्र-जपानें त्यानें आपल्या सवम दृष्कृवत म्हणजे ताप आवण सवम मनोमल 
म्हणजे पाप धुऊन टाकून आपल्याला पुण्य पुरुष बनववलें  होतें. तो आंतून बाहेरून वनष्कलंक झाला होता, 
शुद्ध वन वसद्ध झाला होता. मग दुःस्वप्ननाशन ही कोणती मोठी गोष्ट झाली? पिमात्म्याच्या नामानें ती 
सहजच होते. हें असें दुःस्वप्नाचंें वनवािण हा लौवकक अथम झाला. त्याचा खोल आवण आध्यास्त्मक अथम वह 
आहे. आवण खिोखि तोच मुख्याथम आहे. हा सािा संसाि, हा प्रपंच म्हणजे एक भलें  मोठें दुःस्वप्नच आहे 
आवण त्यातं सगळे जीव ववव्हळत आहेत. हें दुःस्वप्न आत्मजागतृीबिोबि नाहींसें होतें आवण म्हणूनच तो 
पिमात्मा दुःस्वप्ननाशन म्हणावयाचा. 

 
९२७. िीर-हा 

 
वीिं प्रवतवीिं प्रवतमल्लं हस्न्त इवत वीिहा । जो प्रवतस्पधी वीिाला ठाि कितो तो म्हणावयाचा वीिहा. 

हा शब्द पूवीं वह एकदा ंयेऊन गेला आहे. अथात इथें तो पुनरुक्त झाला आहे. पुनरुस्क्त हा केवळ दोषच 
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नाहीं. तो गुण वह आहे. पुनरुस्क्त ही त्या ववषयाचंें ववववक्षतत्व आवण महत्व प्रकट किते. गं्रथाचें तात्पयम 
हेिण्याचें जें तंत्र आहे त्यातं अभ्यास म्हणजे पुनरुस्क्त वा पुनः पनुरुस्क्त हें वह एक लक्षण सावंगतलें  आहे. 

 
उपक्रमोपसुंहारौ अभ्यासो ऽपूिथता ललम्  । 
अर्ापणिः षडेताणन णलङ्गुं  तात्पयथ-णनिथये ॥ 
 
ववष्णुसहस्त्रनाम हा तसा गं्रथ नसला, तिी तो एक ववचाि आहे. त्याचें एक तात्पयम आहे. आवण 

त्यावि भि वदला जाणें स्वाभाववक आहे. ईश्विी अवतािाचें मुख्य कायम धममसंस्थापन हें आहे. तें धममसंस्थापन 
साधंूच्या म्हणजे धममवनिाचं्या पवित्राणानें व दुष कृताचं्या म्हणजे धममपविपंथींच्या ववनाशानें अवतािी पुरुष 
पाि पाडीत असतात. म्हणनू वीिहा म्हणजे असुि-सूदन. वहिण्याक्ष-वहिण्यकवशपु िावण-कुम्भकणम आवण 
दुयोधन-दुःशासन इत्यावद धममद्रोह्याचंा ववनाश किणािा आवण तद् द्वािा प्रह लाद, सीता, द्रौपदी 
याचं्यासािख्या धममवनिाचें पवित्राण किणािा. हें ववधायक अंग पुढील पद िक्षण स्पष्ट किीत आहे. ते वीिहा 
या पदाच्या अथावि वह अशा प्रकािें प्रकाश पाडीत आहे. “वीिहा िक्षणः सन्तो जीवनः पयमवस्स्थतः” हा सबधं 
श्लोकाधमच गीतेच्या “पवित्राणाय साधूना ंववनाशाय च दुष्कृताम् । धमम-संस्थापनाथाय संभवावम युगे युगे ॥” 
या अवतािकायम-बोधक श्लोकाचें सूचन किणािा आहे, असें म्हणता ं येईल. शकंिाचायांनीं “ववववधाः 
संसाविणा ंगतीः मुस्क्त-प्रदानेन हस्न्त इहत वीिहा” असें भाष्य केलें  आहे. मागील वीिहा पदाहून वगेळा अथम 
किण्यासाठीं मला तें गिजेचें वाटत नाहीं. 

 
९२८. रक्षि 

 
िक्षण म्हणजे संिक्षण किणािा. पिमात्मा हा धममवनिाचें िक्षण कितो. त्याच्यासाठीं तो अवताि 

घेतो. जगातं तीन प्रकािचे लोक आढळतात : १-धममवनि. २-धममपविपंथी आवण ३-उदासीन. धमम हेंच 
आपलें  सवमस्व मानून त्यासाठीं आपला जीव वह द्यायला जै सदैव तयाि असतात ते धममवनि होत. जसे 
प्रह लाद, िाम, युवधविि इत्यावद. देव धमम, साधु-संत इत्यावद हें सवम थोताडं आहे, बुवाबाजी आहे, त्याला 
केव्हावंह थािा देता ं कामा नये, त्याचा कसून वविोध केला पावहजे, त्याचा बींमोड केला पावहजे अशा 
ववचािाचे वह काहंीं लोक असतात. त्यासाठीं ते वह वहिण्यकवशपु, िावण दुयोधन इत्यादींप्रमाणें प्राणाचंी पवा 
किीत नाहींत. या दोन टोकाचं्या दिम्यान सवमसामान्य जनता असते. ती या दोहोंना वह योगके्षमासाठीं वश 
होत िाहते. ना थंड ना उष्ण अशी ही कोमट जनता अहकवचत कि होय. अशा अल्पप्राण अल्पश्रद्ध 
लोकासंाठीं नाहीं देव अवताि घेत. तो अवताि अशा बहुसंख्य लोकासंाठीं नाहीं होत. तो अवताि होतो 
धममवनिाच्या िक्षणासाठीं मग तो या ववश्वातं मनु-माकम डेयासंािखा एकाकी वा एक का असेना? त्याचें िक्षण 
म्हणजे ववश्वाचें िक्षण. कािण ववश्वाचें मूळ धमम आहे. तो नाहींसा झाल्यास ववश्व वटकंू शकत नाहीं. “धमो 
ववश्वस्य प्रवतिा.” तो धमम वदेातं प्रवतपावदला आहे म्हणनू वदे-िक्षण. तो वदे ब्राह्मणानंीं धािण केला आहे 
म्हणून त्याचंें िक्षण. त्याचंेंच दुसिें नावं सन्त. कािण सतंाचं्याच ठाईं सत्यधमम प्रवतवित असतो. “सन्तो भहूम 
तपसा धाियस्न्त” सन्त सत्यरूप तपानें या धिेला धािण किीत आहेत. म्हणून पिमात्मा त्याचं्या िक्षणासाठीं 
अवताि घेतो. तो काहंीं पक्षपात नव्हे. त्यातं समदृवष्टच आहे. िाजा चोिाला सुळीं देतो व संन्याशाला पोळी 
देतो यातं पक्षपात नाहीं. ती न्यायाची समदृवष्ट आहे. तो न्यायपाल आहे, तसा पिमात्मा धममपाल आहे. 
धममगोप्ता आहे. धममिक्षणानेंच सवांचें िक्षण होतें. म्हणून तो पिमात्मा िक्षण म्हणजे धमम-िक्षण द्वािा ववश्व-
िक्षण किणािा म्हटला आहे. 
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९२९. सतत 
 
सन्तः हें बहुवचन कीं एकवचन? वनयमानुसाि तें बहुवचन आहे. पण सन्तः हें एकवचन घेणें वह 

शक्य आहे. “प्रयोगशिणा वैयाकिणाः”. लोकातं प्रचवलत असा हा अकािान्त शब्द आहे, असें व्याकिणाला 
मान्य व्हावें. आवण पिमात्मा जि एकच आहे ति त्याचें नाम बहुवचनी का?ं तो पिमात्मा एकवचनी म्हणनू 
प्रवसद्धच आहे. “िामो िाजमवणः सदा ववजयते” इत्यावद प्रवसद्ध श्लोकातं एवढ्यासाठींच िामशब्दाचें केवळ 
एकवचन वदलें  आहे साती आठी ववभक्तींत. अथात अदै्वतातं, अद्वय पिमात्म्यातं, दै्वत संभवत नाहीं. बहुत्व 
संभवत नाहीं. म्हणून सन्तः हें एकवचन. सहस्रातं सवमत्र एकवचनच आलें  आहे. हलगें वतन्ही आहेत, पण 
वचन एकच आहे. त्यामुळें  वह सन्तः हें एक वचन घेणें योग्य. शकंिाचायांनीं इथें झाकंली मूठ ठेवली आहे. 
“सन्मागमवर्णतनः सन्तः, तद् रूपेण ववद्याववनयवृद्धये स एव वतमते इवत सन्तः” असें त्याचंें भाष्य आहे. म्हणजे 
सन्तः हें पद जणूं उभयवचनी त्यानंीं घेतलें  आहे. 

 
पिमात्मा हा अव्यक्त आहे, पण व्यक्त देहधािी जीवाची अवभलाषा त्याला आपल्यासािख्या सगुण 

साकाि रूपातं पाहण्याची असते. त्यावाचंनू त्याचें समाधान होत नाहीं. हा असा मूर्णतमंत देव त्यानंा 
संतामध्यें उपलब्ध आहे. देव पहायचा ति तो वतथें जाऊन पहा, असें स्वतः संतच सागंतात आवण भगवतं वह 
या सन्त या पदानें सागंत आहेत. “तीथीं धोंडा पाणी । देव िोकडा सज्जनीं. सन्ताचें संगती मनोमागें गवत । 
आकळावा श्रीपवत येणें पंथें,” अशीं सहस्राववध वचनें आपल्या धममगं्रथातं भिलीं आहेत. वजतकी भगवतंाची 
गाथा वततकीच संताचंी वह आहे. त्या संताचंीं लक्षणें भगवद् गीतेनें “स्स्थतप्रज्ञः स उच्यते” आवण “यो 
मद् भक्तः स मे वप्रयः” इत्यावद श्लोकातं स्पष्ट वनरूवपलीं आहेत. तीं लक्षणेंच सन्त होत. हीं सवम लक्षणें 
एकाच्या ठाईं आढळणें कवठण म्हणून सन्तः हें बहुवचन. असे सकळ संत एकत्र केले कीं भगवन्त मरू्णतमतं 
झाला. वशवाय भगवतं आहे चतुि  भजु. तो वकमान दोन व्यस्क्त एकत्र आल्या म्हणजेच वसद्ध होतो. म्हणून वह 
सन्तः हे बहुवचन. अथवा आदिाथीं बहुवचन. 

 
९३०. जीिन 

 
जीवयवत इवत जीवनः । जो जीवववतो तो म्हणावयाचा जीवन. या ववश्वाला कोण बिें जीववीत 

आहे? ववश्वाचें अस्स्तत्व कोणाच्यामुळें  आहे? प्रत्येक जण, प्रत्येक अणुिेणु म्हणत असतो मी. या मीच्या 
बळावि तो जगत असतो. हा जो मी त्याची मीमासंा केली म्हणजे तो ववश्व-जीवनाचा गुप्त झिा सापंडतो. 
शकंिाचायांनीं उत्तिमीमासेंच्या आपल्या शास्त्रीय भाष्याचा आिंभ इथूनच केला आहे : 

 
“युष्मदस्मत-प्रत्ययगोचियोः ववषय-ववषवयणोः तमः-प्रकाशवत अत्यन्तववरुद्धस्वभावयोः 

इतिेतिभावानुपपत्तौ” इत्यावद. आपल्या लौवकक स्तोत्रातं वह त्यानंीं हा ववषय हाताळला आहे “कस् त्व ंको 
ऽहं कुत आयातः, का मे जननी को मे तातः । इवत पविभावय सवममसािं ववश्वं त्यक्त्वा स्वप्नववचािम् ॥” 
इत्यावद या सवम मीमासेंचा इत्यथम हा वनघतो कीं सवमत्र एक वचत सत्ता व्याप्त आहे. त्या वेगळें दुसिें काहंीं 
नाहीं “नेह नानास्स्त हकचन” आवण तें जें एकमेवावद्वतीय ब्रह्मसंवज्ञत पिमात्मतत्त्व तेंच जीवन म्हणजे 
ववश्वजीवन आहे. सवम अस्स्तत्वाचें मूळ तें आहे. त्यापासूनच हें ववश्व उत्पि होत आहे, त्याच्या आधािें जगतें 
आहे, त्यातंच तें ववलीन होत आहे. ही वतहेिी अखंड प्रवक्रया म्हणजे ववश्वजीवन आहे आवण तें त्या पिमात्म-
सते्तनें, वजला जीव अज्ञानानें मी मी म्हणत आहे, चाललें  आहे. पिमात्म्याचें हें जीवनत्व, हें सजंीवन 
आपल्याला वह प्रत्यहीं अनुभवास येत असतें. िात्रीं वा वदवसा ंआपण गाढ झोपीं जातों तेव्हा ंआपल्याला 
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काहंीं एक कळत नाहीं. ‘मी आहें’ ही अस्स्मता वह त्याची त्या क्षणीं लोप पावते. मग मी अमुक आहें, असा 
अवभमान कुठून असणाि? पिंतु तशा त्या मृतवत अवस्थेंतून तो पित जीववत होतो. त्याला पूवमस्मवृत आवण 
सवम पूवमभाव प्राप्त होतो. कोण देतो हें सगळें? तो पिमात्माच हें सजंीवन किीत असतो. म्हणनू तो 
म्हणावयाचा जीवन. मिणोत्ति व जननोत्ति जीवाला जी स्मृवत होते ती कुणापासून? तें सवम जीवन त्या 
पिमात्म्यापासूनच प्राप्त होतें. म्हणून तो म्हटला आहे जीवन. रुवानें त्याचेंच स्तवन केलें  आहे : 

 
योऽततः प्रणिश्य मम िािंणममाुं प्रसुप्ताुं 
सुंजीियत्यणखलशन्क्तधरः स्िधाम्ना । 
अतयाुंश  िं हस्तिंरिश्रिित्िगादीन् 
प्रािान्, नमो भगिते पुरुषाय तुभ्यम्  ॥ 
 

९३१. पयथिन्स्र्त 
 
पिमात्मा हा पयमवस्स्थत म्हणजे सवमत्र कोंदलेला आहे. पवि म्हणजे पवितः, सवमत्र, वजकडे पहावें 

वतकडे. आवण अवस्स्थत म्हणजे भिलेला, भरून िावहलेला. समथम म्हणतात : “नभासाविखें रूप हें िाघवाचें 
। अभाग्यास हें दृश्य पाषाण भासे” तो पिमात्मा आकाशाप्रमाणें सवमत्र व्याप्त आहे. एक वह ठाव त्यावाचंून 
विता नाहीं. आकाश जसें सवम वस्तंूच्या ठाईं आंतून बाहेरून भरून आहे तसा तो पिमात्मा सवमत्र संचिला 
आहे. “तद् अन्ति  अस्य सवमस्य तदु सवमस्यास्य बाह्यतः” पिमात्मा हा असा सवमत्र घनदाट भरून िावहला 
असला तिी तो अभाग्याला, म्हणजे य याला ती ज्ञानदृवष्ट नाहीं, त्याला, पाषाण भासे. पाषाण भासे म्हणजे 
दगड वदसतो, देव वदसत नाहीं. प्रह लाद ज्ञानदृवष्ट सेवनू तो पिमात्मा पयमवस्स्थत आहे, सवमत्र आहे असें 
म्हणत होता. पिंतु वहिण्यकवशपु चममदृवष्ट घेऊन ववचािीत होता, कुठें आहे तो तुझा देव? या खाबंातं आहे? 
हा ति वनव्वळ दगडोबा आहे, मूकस्तम्भ आहे! पण तो मूकस्तम्भ नव्हता. त्यातंला देव, तो आकाशरूप देव 
बोलला. तो गुिगुिला. शब्दगुण आकाश बोललें . म्हणजे काय कीं जें आम्ही पोकळ समजतों, शून्य 
समजतों, तें पोकळ नाहीं. तें भिीव आहे, अव्यक्त रूपानें हें सवम दृश्य ववश्व भिलेलेंच आहे. तें जें अव्यक्त 
आवण अक्षि तत्त्व तेंच पयमवस्स्थत होय. आवण जें आम्हालंा पयमवस्स्थत वदसत आहे, म्हणजे आमच्या चोहों 
बाजूला हें जें सािें दगडासािखें वनबि व्यक्त ववश्व वदसत आहे तें वस्तुतः अनवस्स्थत आहे. पाण्याचा मोठा 
बुडबुडा वदसतो पण हातीं घेऊन पाहंू लागतों ति काय? काहंीं नाहीं, नुसतें पाणी! तसें हें भलें  मोठें ववश्व, 
हातातं घेऊन पाहंू लागलों, ज्ञानदृष्टीनें त्याची चाचंणी करंू लागलों ति अव्यक्तमात्र ठितें. व्यक्त काहंीं 
वशल्लकच िाहत नाहीं. म्हणजे य याला आम्ही मोठें भिीव समजतों तें जग वनव्वळ पोकळ आहे. त्याला भक्कम 
समजून त्यावि पाय ठेवायला जावें ति गटंगळया खातों, बुडतों. उलट य याला आम्ही काहंीं नाहीं वनव्वळ 
पोकळ समजून बसलों होतों, त्याच्या वविोधातं गेलों ति कपाळमोक्ष होतो वहिण्यकवशपूसािखा. सािाशं, 
वस्तुच पयमवस्स्थत आहे, भिीव आहे, भिोशाची आहे, अवस्तु ही अनवस्स्थत आहे, पोकळ आहे, धोक्याची 
आहे. पिमात्माच वस्तु असून तवदति सािें अवस्तु आहे. “नासतो ववद्यते भावो नाभावो ववद्यते सतः । 
उभयोिवप दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस् तत्त्व-दर्णशवभः ॥” 

 
९३२. अनततरूप 

 
अनन्तावन रूपावण यस्य सः अनन्तरूपः । अनन्त आंहेत रूपें य याचीं तो म्हणावयाचा अनन्तरूप. ही 

अनन्त वैवचत्र्यानें नटलेली सृवष्ट म्हणजे पिमात्म्याचीं अनंत रूपें होत. हीं रूपें वनत्य नवीं होतच आहेत. 
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कालचें रूप आवण िंग आज नाहीं. आजचें उद्या ंनाहीं. अशी ही सृवष्ट वनत्यनूतन आहे. देशतः वन कालतः ही 
सृवष्ट अनन्त आहे. आवण वतचें िंगरूप वह प्रवतक्षण बदलत आहे. त्यामुळें  ती सवमतोनन्तरूप आहे. पिमात्मा 
हा उभयथा अनन्तरूप आहे. अव्यक्त रूपानें तो अनन्त आहे तसा व्यक्त रूपानें वह तो अनन्त आहे. सवम 
व्यक्ताकािाचा अव्यक्तातं लय होतो पण अव्यक्ताचा लय केव्हाचं होत नाहीं. म्हणून अव्यक्त हें अनन्त रूप 
होय. व्यक्ताचा वह देशतः वन कालतः अन्त लागत नाहीं म्हणून तें वह अनन्तच म्हणावें लागतें. व्यक्त रूपानें 
तें लुप्त होतें असें मानलें  तिी तें नाहीसे झालें  असें म्हणता ं येत नाहीं तें अव्यक्ताच्या पोटातं गुप्त असतें 
इतकें च. एखादा नट पडद्याआड गेला म्हणजे अदृश्य होतो पण नाहींसा होत नाहीं तद्वत व्यक्तीकाि 
अव्यक्तसात झाला तिी तो नाहींसा झाला असें नव्हे. तो पित पडद्यावि येण्यासाठीं गेलेला आहे. म्हणजे 
अव्यक्तातं व्यक्त आवण व्यक्तातं अव्यक्त सदैव स्स्थतच आहे. म्हणून तो पिमात्मा तुम्ही कसा वह पहा, 
व्यक्त पहा कीं अव्यक्त पहा, अनन्तरूपच आहे. सोनेपण न मोडता ंसोन्याचे नाना अलंकाि होतात. तद् वत 
अव्यक्ताचें अव्यक्तपण न मोडता ंतें व्यक्त होतें आवण त्यामुळें  त्याच्या अनन्तरूपत्वाला कुठें कसला वह बाध 
येत नाहीं. म्हणनू व्यक्ताव्यक्ताची भाषा सोडून त्याला अन्तहीन अनन्त म्हणणेंच समपमक. 

 
९३३. अनतत-श्री 

 
अनन्ताः वश्रयः यस्य सः अनन्त-श्रीः । अनन्त आहेत वश्रया य याच्या तो अनन्तश्री म्हणावयाचा. 

पिमात्मा हा अनन्तरूप आहे तसा तो अनन्तश्री आहे. प्रत्येक रूपाची श्री, शोभा, न्यािीच असते. एक रूप 
दुसऱ्या रूपासािखें नाहीं. प्रत्येकातं आपलें  काहंीं वैवशष्ट्य हें असतेंच. तीच खिोखि त्याची श्री होय. या 
वैवचत्र्यामुळेंच जग इतकें  आकषमक बनून िावहलें  आहे. तें अगदीं एकरूप असतें ति कंटाळवाणें झालें  असतें. 
त्यातं गंमत िावहली नसती. त्याचें कुतूहल वाटलें  नसतें. नाना योवन, त्या योनींत स्त्री-पुरुषभेद, त्या स्त्री-
पुरुषातं वयोरूप-गुणकममभेद इत्यावद वैवचत्र्यानें नटलेलें  हें जग म्हणजे एक प्रचडं कॅलडस्कोपच आहे. 
प्रवतक्षण त्याचें दशमन अपूवम आहे, अद् भतु आहे. दृश्याच्या या वैवचत्र्याला द्रष्ट्याच्या दशमन वैवचत्र्यानें गुवणलें  
कीं जो वैवचत्र्याचा गुणाकाि होतो तो खिोखि च अनन्त म्हणावा लागतो. स्त्री एकच पण वतचें दशमन आई 
बाप भाऊ बवहण आवण वतऱ्हाईत याचंें प्रत्येकाचें वगेवगेळें  असेल. वाघाच्या दृष्टीला ति तो एक सुस्वादु 
मासंहपडमात्र भासेल. पालखी वाहणाऱ्या भोयाच्या दृष्टीनें ती मण दोन मणाची लाश असेल, ति वप्रयकिाला 
ती प्राणवप्रया वाटेल. प्रत्येकाचें दशमन वगेळें! ही जी सृवष्ट आवण दृवष्ट याचंी संसवृष्ट वतला कुठेंच इवतश्री नाहीं 
म्हणून तो पिमात्मा अनन्त-श्री म्हणावयाचा. 

 
९३४. णजत-मतय ु

 
वजतः मन्युि  मानः येन सः वजतमन्युः । य यानें मन्यु म्हणजे मान हजकला आहे तो म्हणावयाचा 

वजतमन्यु. सामान्यतः मन्यु म्हणजे क्रोध असा अथम केला जातो आवण शकंिाचायानीं वह तो तसाच घेतला 
आहे. पिंतु मागें वजत-क्रोध हें पद येऊन गेलें  आहे. म्हणून पनुः त्याच अथानें वजतमन्यु हें पद घेणें प्रशस्त 
नाहीं. वशवाय क्रोधाहून मन्यु हें पद वगेळें  आहे. तें समान अथाचें का ंघ्यायचें? समान अथाचीं मानलेली पदें 
वह सूक्ष्म पावहल्यास वगेळीं अथमच्छटा असलेलीं वदसून येतील. इथें ति त्याचें धातु वह वगेळेच आहेत. कु्रध् 
धातु पासून क्रोध आला आहे ति मन् धातूपासून मन्यु. मूलतः दोन्ही वभि आहेत. क्रोध स्थूल आहे, मन्यु 
सूक्ष्म आहे. मन्यु म्हणजे मान, अवभमान, अवतमान. मनुष्य जेव्हा ंआपल्याला कोणी ववशषे मानून बसतो 
तेव्हा ंतो आपल्याला संकुवचत व ववरुद्ध करून घेत असतो. त्यातूंनच मग क्रोधावद ववकाि उत्पि होतात. 
म्हणून मन्यु हा मूल ववकाि होय. सवम अनथाचें मूळ होय. तो धमाचा प्रवतपक्षी होय. महाभाितातं दुयोधन 



 

अनुक्रमणिका 

“दुयोधनो मन्युमयो महान् दु्रमः” तसेंच “युवधवििो धमममयो महान् दु्रम” असें वद्वववध रूपक आलें  आहे. त्यातं 
मन्युदु्रमाचें फळ घोि ववनाश आवण धमम-दु्रमाचें फळ थोि शास्न्त सुख समृवद्ध असल्याचें दाखववलें  आहे. 
म्हणजे मन्यु हा साक्षात अधमम होय, असें सुचववलें  आहे. पिमात्मा हा आत्मवनि असल्यामुळें  सहजच 
वजतमन्यु आहे, वनिवभमान आहे. जो पुरुष आत्मधमाचे अनुसिण कितो तो वह धममवनि वजतमन्यु होतो, 
वनिवभमान होतो. वनिवभमान झाल्यामुळें  देहग्रहणहेतुभतू दोषापंासून मुक्त होऊन अन्तीं देहातूंन वह ववमुक्त 
होतो. कािण-हलग-स्थूल-देहातूंन ववमुक्त झाल्यामुळें तो सवम काम-कमम-भोगरूप संसािातूंन पविमुक्त 
होत्साता पिमानन्द रूप स्वानन्दातं ववहित िाहतो. 

 
९३५. भयापह 

 
भयं संसािजं उपहस्न्त इवत भयापहः । जो संसािाचें भय दूि वपटाळून लावतो तो म्हणावयाचा 

भयापह. पिमात्मा संसािाचें भय दूि कितो म्हणून तो भयापह होय. संसाि समस्त भयावह आहे. जगातं 
जीव सुखासाठीं धडपडत आहे. पिंतु तें सुख चन्द्रवत सदैव त्याच्यापासून दूिच िाहतें त्याच्या पदिीं 
वनिाशाच पडते. त्यामुळें  ससंािातं सुख शोधणें म्हणजे वाळंूतून तेल वपळून काढणें च होय. वनम्बाच्या 
वृक्षापासून आम्र-फळाची अपेक्षा किणें व्यथम आहे. त्याप्रमाणें बाह्य पदाथापासून, इस्न्द्रयाथापासून सुखाची 
अपेक्षा किणें फुकट आहे. इस्न्द्रयाचें ववषय शब्द स्पशम रूप िस गन्ध अवनत्य वह आहेत आवण असुख वह 
आहेत. जगातंील सुमधुि शब्द संगीत. त्या संगीतातंील वनवडक वचजा िेवडयोच्याद्वािा घिबसल्या 
आपल्याला उपलब्ध होतात. म्हणून तो िेवडयो आपल्याला सुखाचें साधन वाटतो. पिंतु तो वबघडतो फुटतो 
तुटतो वा चोिीला जातो. इकडे आमचा कान वह वबघडतो वा फुटतो. दोन्ही प्रकािें शब्दसुखाला आम्ही 
अंतितों. हें झालें  इस्न्द्रयें आवण इस्न्द्रयाथम याचंें अवनत्यत्व. त्यांचें असुखत्व वह तसेंच स्पष्ट आहे. कानानें 
शब्द-श्रवण होतें तें सुखावह असतेंच असें नाहीं. माझ्या समाधीचा तें भगं किते. गोड सगंीतवह थोडा वळे बिें 
वाटतें. पण तें जि सािखें अष्टौ प्रहि कानीं कपाळीं आदळत िावहलें  ति त्याचा वीट येतो, त्रास होतो. वाटतें 
ही पीडा टळली ति बिी! बवहऱ्याला ही पीडा नाहीं अथवा समाधींत ही पीडा नाहीं. सािाशं, जगाचें स्वरूप 
हें असें अवनत्य आवण असुख आहे. आवण तेंच खिोखि भय आहे. त्यातूंन सुटका म्हणजे आत्मवनि होऊन 
िाहणें. म्हणनू पिमात्मा हा भयापह म्हटला आहे. गीतेंत अजुमनाला आवण भागवतातं उद्धवाला भगवान् 
कृष्णानें भयापहतेचा हाच मागम उपदेवशला आहे. “अवनत्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम्” गीता. मनें 
वाचा वदठी जें हें घेपे कीं श्रवणावदकीं । जाण नश्वि तें सािें मायामय मनोमय ॥” अयुक्ता भ्रम नानाथम 
गुणदोषेवन युक्त तो । गुण दोष वतथें भेद कमाकममववकमम हा । तिी आवरुनी सािीं इस्न्द्रयें वचत्त िोधुनी । 
आत्म्यातं ववश्व पाहें आत्मा तंू मज ईश्विीं ॥ ज्ञानववज्ञान-संयुक्त जीवाचंा जीव होउनी । आत्मानुभवसंतुष्ट 
होसी वनर्णवघ्न उद्धवा ॥ 
भागवत ११·७·७-१०. 

 
९३६. िंतुरस्र )िंतुरश्रः) 

 
चािी भजुा य याच्या समान आहेत त्याला चतुिस्र कोण म्हणतात. तसा जो चोहों बाजंूनीं समान 

अन्यनू आहे, तो म्हणावयाचा चतुिस्र. आपल्या जीवनाच्या धमम अथम काम आवण मोक्ष ह्या चाि बाजू मानल्या 
ति जो या चािींत पविपूणम आहे तो म्हणावयाचा चतुिस्र. पिमात्मा हा तसा चतुिस्र आहे. या चाि 
पुरुषाथांपकैीं य यानें एक वह संपावदला नाहीं त्याचें जीववत वनिथमक म्हटलें  आहे. 
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धमार्थकाममोक्षािाुं यस्यकैो ऽणप न णिद्यते । 
अजागल-स्तनस्येि तस्य जतम णनरर्थकम्  ॥ 
 
जो या चािी पुरुषाथांचें समग्र संपादन कितो तो म्हणावयाचा चतुिस्र. एकाच्याच मागें लागलेले 

एकाडें लोक पुष्कळ आहेत, पिंतु ते जीवनाच्या वततक्याच महत्त्वाच्या अन्य तीन अंगापंासून ववंचत 
िाहतात. त्याचंें जीवन एकागंी होतें. ते पूणम सुखी होत नाहींत. कोणत्यावह पुरुषाथाला न उपेवक्षता ंआवण न 
पीवडता ंसवांचें यथावत सपंादन ही चतुिता होय. ती य यानें संपावदली तो चतुिस्र म्हणावयाचा. भगवान् 
कृष्ण हा पूणावताि म्हटला जातो. कािण तो पूणम मानव होता. मानव जीवनाचीं चािी अंगें त्यानें यथावत 
संपावदली होतीं. धमम अथम काम आवण मोक्ष सवांची समग्र संपादणी त्यानें केली होती. म्हणून तो पूणावताि. 
तोच चतुिस्र. मानव जीवनाचें एकांगी दशमन एकागंी जीवन पद्धतीला जन्म देतें. त्यातूंन भल्या बिोबि 
बिेंचसें वाईट वह वनमाण होतें. आवण तें वाईट भल्याला वह खाऊन टाकतें. म्हणून दशमन आवण तदुत्थ पद्धवत 
अशीं हवींत कीं जीं वाइटाला वाव न देता ंभल्याचीच भलावणी कितील. वणाश्रम धमम हा तसा आहे. म्हणनू 
तोच चतुिस्र. तोच पिमात्मा. त्याचेंच सेवन केल्यानें जीव चतुिस्र होतो. 

 
९३७. गभीरात्मा 

 
गभीिः आत्मा स्वरूपं यस्य सः गभीिात्मा । य याचा आत्मा म्हणजे स्वरूप गंभीि आहे, तो 

म्हणावयाचा गभीिात्मा. समुद्र गंभीि आहे. खोल आहे. त्याच्या पृिभागाच्या दशमनानें त्याचें स्वरूप आकळत 
नाहीं. तो ित्नाकि आहे. त्याच्यातं प्रवालाचें पवमत दडले आहेत. त्याच्यातं असंख्य जलचि आहेत. घोि 
मकि आवण थोि वरुण त्यातं वसवत करून आहेत. तो अफाट पसिला आहे. आवण अथागं खोल आहे. असा 
सागि आियाचें आगिच आहे. त्याचीं आिये संपतच नाहींत. त्यांचें तळ बूड लागतच नाहीं. म्हणून तो 
गंभीि म्हणजे खोल म्हटला जातो. पण तो वकती वह खोल असला तिी त्याला मयादा आहे. कािण तो 
व्यक्त आहे. पिंतु पिमात्मा अव्यक्त आहे. अवचन्त्य आहे. त्याच्या खोलींत कोणाचाच प्रवशे होत नाहीं. 
कािण वतथें व्यक्ताला पूणम मतजाव आहे आकाशवत. आकाशातं कोणाचाच प्रवशे होत नाहीं. कािण तें 
अत्यंत सूक्ष्म आवण वनवबड आहे. तें मात्र सवांच्या आिपाि वशिलें  भिलें  वन उिलें  आहे. पिमात्मा वह तसाच 
सवम व्यक्ताला भेदून अवभि अव्यक्त आहे. या अथागं अव्यक्ताणमवाला गभीिात्मा नाहीं म्हणावयाचें ति काय 
बिें म्हणायचें? हें व्यक्त लोकपद् म त्या अव्यक्ताणमवातंच उगवलें  आहे. त्या अव्यक्ताचें जि वणमन किता ं
आलें  ति त्याला व्यक्त च म्हणावें लागेल. म्हणनू त्याचें यथाथम वणमन किता ंयेत नाहीं. जें काहंीं वणमन होतें 
तें त्या अव्यक्त अक्षिाच्या पडछायेचें होतें म्हणावयाचें. त्या पडछायेचें वणमन मनुस्मृतींत असें आलें  आहे : 

 
आसीद् इदुं तमोभूतुं अप्रज्ञातुं अलक्षिम्  । 
अप्रतक्यं अणिजे्ञयुं प्रसुप्तणमि सिथतः ॥ 
 
वस्तुस्स्थवत अशी आहे कीं सवम बाह य वस्तु जे्ञय आहेत आवण म्हणून त्या उथळ होत. उलट 

आत्मतत्त्व हें अन्तिति असून ज्ञातृस्वरूप आहे आवण म्हणून गभीिात्मा म्हटलें  आहे. त्याला दुसिा कोण 
जाणणाि? “ववज्ञातािं अिे केन ववजानीयात.” 
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९३८. णिणदश 
 
वववदशो व्यावदशो वदशः । हें एक सूत्र आहे, एक ववचाि आहे. वदश  धातुचा तो ववस्ताि आहे. वदशवत 

इवत वदशः । ववववधं वदशवत इवत वववदशः । आवण ववववधं आवदशवत इवत व्यावदशः । अशी त्याचंी व्युत्पवत्त आहे. 
तदनुसाि जो वदेरूपानें समस्त कमांचीं फळें देतो तो वदेात्मा पिमात्मा वदश म्हणावयाचा. वववशष्ट फळें 
वववशष्टानंा देतो, सास्त्वकानंा सास्त्वक, िाजसानंा िाजस व तामसानंा तामस फळें  देतो, गुणकमानुसाि 
ब्राह्मण क्षवत्रय वैश्य शदू्रानंा वववशष्ट कतमव्यें, वववशष्ट वववधवनषेध देतो तो व्यावदश म्हणावयाचा. 

 
अथवा “वदगात्मना वदशवत वनि  वदशवत इवत वदशः वववदशः, व्यावदशः” असें वह म्हणता ंयेईल. चाि 

मुख्य वदशा पूवम पविम उत्ति दवक्षण दाखववतो तो वदश म्हणावयाचा. त्याचं्या मधील उपवदशा ईशान्य, 
आग्नेय, नैऋम त्य आवण वायव्य दाखववतो तो वववदश म्हणावयाचा. आवण त्या उपवदशामंधील उपोपवदशा 
म्हणजे उत्ति ईशान्य, पूवम ईशान्य, पूवम आग्नेय, दवक्षण आग्नेय, दवक्षण नैऋम त्य, पविम नैऋम त्य आवण पविम 
वायव्य व उत्ति वायव्य, दाखववतो हकबहुना समग्र वदक्- चक्रवालच दाखववतो, तो म्हणावयाचा व्यावदश. 

 
सामग्र्यानें संपूणम सूत्र पावहल्या नंति आता ंएक एक पद पहावयाचें. इथें वदशः वववदशः व्यावदशः 

असा युस्क्त-संगत क्रम न घेता ंतो छन्दाच्या सोईसाठीं वववदशो व्यावदशो वदशः असा घेतला आहे. 
 
वववदश म्हणजे वववशष्टानंा वववशष्ट फल देणािा. पिमात्मा हा आपल्या मजीस येईल त्याप्रमाणें 

कोणाला वह कोणतें वह फल देईल अथवा कोणत्यावह कमाला कोणतें वह फल देईल ति संकि होईल. 
वैषम्य-नैघृमण्यावद दोष त्याला वचकटेल. पण तो सम आहे, वनि  दोष आहे. तो य याला त्याला त्याच्या 
कमानुसाि फळ देतो. म्हणून तो वववदश. 

 
९३९. व्याणदश 

 
ववववधं आवदशवत इवत व्यावदशः । य याला त्याला आपआपल्या गुणकमानुसाि जो आदेश देतो, 

कतमव्याचा वनदेश देतो, तो म्हणावयाचा व्यावदश. पिमात्माच व्यावदश आहे. तोच सवम जीवानंा आपआपल्या 
गुणकमानुसाि वगेळे वगेळे स्वभाव व धमम लावनू देतो. जीव तदनुसाि वागत असतात. गाय बलै चितात, 
व्याघ्रहसह वशकाि करून जगतात. कावळे वचमण्या उजेडताचं उठतात आवण अंधािताचं आपआपल्या 
घिट्यातं दडतात. उलट, घुबडें वन वटवाघळें वदवसा ंदडून बसतात आवण िात्रींच संचाि कितात. हें जें 
स्वभाव-वैवचत्र्य या सृष्टींत वदसून येतें तें सवम प्रकृतीच्या गुणानुसाि होय. आवण प्रकृवत ही पुरुषावश्रत 
असल्यामुळें  तो वतचा शास्ता म्हटला जातो. म्हणनू तो व्यावदश म्हणावयाचा. एिव्हीं त्याचा ह्या सगळया 
घडामोडींशीं काडीचा वह संबधं नाहीं. तो केवळ द्रष्टा आहे. 

 
न कतृथत्िुं न कमाणि लोकस्य सृजणत प्रभुः । 
न् क्रमलल-सुंयोगुं स्िभािस्तु प्रितथते ॥ 
नादि ेकस्यणिंत् पापुं न िैंि सुकृतुं णिभुः । 
आज्ञानेनािृतुं ज्ञानुं तेन मुह्यन्तत जततिः ॥ 
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प्रत्येक जीवाचा हा जो स्वभाव, य याला अनुसरून तो वतमत असतो तो अपविवतमनीय आहे. त्याच्या 
बाहेि त्याला जाता ंयेत नाहीं. जो तसें करंू पाहील तो ईश्विी आदेशाचें उल्लंघन करंू पाहतो असें म्हणावें 
लागेल. त्यालाच अभ्यसूया म्हटलें  आहे. तोच अधमम होय. गीतेचें प्रवतपाद्य स्वधममवनिा आहे. य यानें त्यानें 
आपल्या स्वभावधमाप्रमाणें चालावें. जो तसें किायचें नाकाितो तो त्याचा हट ट फुकट आहे. “सदृश्यं चेष्टते 
स्वस्याः प्रकृतेि  ज्ञानवान् अवप । प्रकृहत यास्न्त भतूावन वनग्रहः हक कविष्यवत ॥ यद् अहंकािमावश्रत्य न योत्स्य 
इवत मन्यसे । वमर्थयैष व्यवसायस् ते प्रकृवतस् त्वा ं वनयोक्ष्यवत ॥ या श्लोकातं गीताथम स्पष्ट झाला आहे. 
“कविष्ये वचनं तव” या अजुमनाच्या स्वीकािोक्तींत त्याचाच स्वीकाि आहे. 

 
९४०. णदश 

 
वदशवत कर्णमणा ं कममफलावन इवत वदशः । जो कत्याला आपल्या कमाचीं फळें देतो तो वदश 

म्हणावयाचा. देहधािी कोणता वह जीव अकमा िाहंू शकत नाहीं. प्रकृतीचे गुण त्याला कममपे्रिणा देत 
असतात. त्या पे्रिणेला वश होऊन तो जाग्रत स्वप्न सुषुस्प्त या अवस्थातूंन जात असतो. तो त्याचंा वविोध 
करंू शकत नाहीं. आवण त्या अवस्थातं काहंीं ना काहंीं कमम होतेंच आवण कमम म्हटलें  कीं त्याचें फळ वह 
त्याबिोबि आलेंच. तें टळंू शकत नाहीं. हें कमम आवण त्याचीं फळें कोण देतो? तीं आपोआप वमळतात असें 
म्हणता ंयेत नाहीं. कािण कोणतें वह कमम हें कत्यावाचंूनच पिभािें च होतें असें कुठें वह आढळून येत नाहीं. 
मग तें कमम जो कितो तोच त्याचीं फळें वह देतो असें म्हटल्यास तें वह बिोबि नाहीं. कािण िाजपुरुष कमें 
कितो आवण त्याच्या सेवचेें फळ िाजा देत असतो असें आपण पाहतों. म्हणजे कमम किावयाचें एकानें व 
त्याचें फळ देणािा दुसिाच, असा प्रकाि सवमत्र आढळून येतो. आता ंहा फळदाता कोणी तिी पुरुषच असावा 
लागेल. कमम जड आहे. तेंच आपलें  फळ वमळवतें वा देतें असें म्हणता ंयेणाि नाहीं. म्हणून पूवम मीमासंकानंीं 
जी अपूवम नामक कमाची वा फलदात्याची कल्पना केली आहे ती युस्क्तसंगत नाहीं. अथात फलदाता हा 
चेतनच हवा. आवण हा फलदानसमथम चेतन पिमात्म्यावाचंनू दुसिा कोण आहे? म्हणून तो पिमात्माच 
फळदाता म्हणावा लागतो. म्हणून तो वदश म्हणजे फलदानी म्हटला आहे. “क् व कमम प्रध्वस्तं फलवत 
पुरुषािाधनमतेृ?” असा पूवम मीमासंकानंा वदेान्त्याचा सवाल आहे. “अतस् त्वा ं संपे्रक्ष्य क्रतुषु फलदान-
प्रवतभवु ंश्रतुौ श्रद्धा ंबद् ध्वा कृतपविकिः कममसु जनः ।” तुम्ही वदेवववहत कमें किा. त्याचें प्रवतफल द्यायला 
पिमात्मा प्रवतभ ूम्हणजे जामीन बसला आहे, असें श्रवुत सागंते. आवण आस्स्तक जन त्यावि ववश्वास ठेवनू 
कमें किीत असतात; आवण पिमात्मा त्यानंा कमानुसाि फल देत असतो म्हणून तो वदश म्हणावयाचा. 

 
९४१. अनाणद 

 
न आवदः कािणं यस्य सः अनावदः । य याला आवद म्हणजे कािण नाहीं तो अनावद म्हणावयाचा. 

झाडाला मळू असतें. पण मुळाला पुनः मूळ नसतें. म्हणूनच तें मूळ म्हटलें  जातें. पिमात्मा हा तसा या 
ववश्वकदंबाचें मूळ आहे. त्याला दुसिें मूळ नाहीं, कािण नाहीं, म्हणून तो अनावद म्हटला आहे. या 
ववश्वातंील प्रत्येक वस्तु आवदमत आहे. म्हणजे कुठल्यातिी कािणापासून कायमरूपानें पविणत झालेली आहे 
आवण प्रत्येक आवदमत वस्तु अन्तवत वह असते. म्हणून ती नाशवन्त वह आहे. अशा प्रकािें हें समस्त ववश्व 
कायमकािणबद्ध असून नाशवन्त आहे. पिमात्मतत्त्वच हें एक असें आहे कीं त्याला आवद नाहीं. आवण आवद 
नाहीं म्हणनू अन्त वह नाहीं. तें “जायते अस्स्त वधमते ववपविणमते अपक्षीयते वम्रयते” या वस्तंूच्या षड् भावातूंन 
पविमुक्त आहे. अथात कायमकािणभावाच्या मावलकें त तें कुठेंच सापंडणािें नाहीं. एक कण वा क्षण दुसऱ्या 
कणाला वा क्षणाला जन्म देतो. तो स्वतः वह कुठल्या तिी कणा वा क्षणापासून जन्म पावलेला असतो. अशा 
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प्रकािें प्रत्येक वस्तु ही कािण वह असते आवण कायम वह असते. पिमात्मा हा तसा नाहीं. तो ववश्वाचें कािण 
मावनला जातो खिा, पण तो वह त्याच्यावि आिोपच आहे. िज्जवूि सपाचा आभास होतो आवण आम्ही िज्जलूा 
सपमकािण म्हणतों. पिंतु िज्जचू्या बाजूनें पावहल्यास ती केव्हा ंवह सपालाच नव्हे ति त्याच्या आभासाला वह 
जन्म देत नाहीं. तो आिोप आम्ही आमच्या दृवष्टदोषामुळें  भ्रमामुळें  किीत असतो. तद् वत पिमात्म्याला या 
ववश्वाचा आवद म्हणणें वह गिैच आहे आवण या वह दृष्टीनें तो पिमात्मा अनावद म्हणजे कािणभतू नसलेला 
असा आहे. अशा प्रकािें अनावद हें पद बहुव्रीवह तसें तत्पुरुष वह घेता ं येण्यासािखें आहे. कसें वह पहा तो 
पिमात्मा अनावदच आहे. 

 
९४२. भूर  )भुर  भुिः) 

 
“भिू  भवुो लक्ष्मीः” हें एक पद कीं अनेक? शकंिाचायांनीं तें अनेक मावनलें  असून अनेक प्रकािें 

वववविलें  आहे. (१) भवुो भःू (२) भवुो भःू लक्ष्मीश  च (३) भिू  भवुो लक्ष्मीः अशा तऱ्हानंीं त्यानंीं व्याख्यान केलें  
आहे. भ ूम्हणजे पृवथवी ही सवम भतूाचंा आधाि आहे वतची वह भ ूम्हणजे आधाि पिमात्मा होय. म्हणून तो भवुो 
भःू म्हणावयाचा. तो नुसता भचूा भचू नाहीं, या पृथ वीचा आधािच नाहीं, वतची लक्ष्मी म्हणजे शोभा वह आहे. 
म्हणून तो म्हणावयाचा भिू  भवुो लक्ष्मीश  (च) या दोन व्याख्या भिू  भवुः आवण लक्ष्मीः ही तीन वगेळीं 
असमस्त पदें मानून केल्या आहेत. वतसिी व्याख्या तें एक समस्त पद घेऊन केली आहे. भिू  लोक व 
भवुि  लोक याचंी लक्ष्मी म्हणजे शोभा असलेली जी अध्यात्मववद्या ती म्हणावयाची भिू  भवुो लक्ष्मीः आता ंहें 
एक नाम घ्यायचें कीं दोन याचा वनणमय सहस्रसंख्येला जें अनुकूल असेंल तदनुिोधानें किावयाचा. एक च 
नाम घेणें गिजेचें असल्यास भिू  भवुो-लक्ष्मीः असें एक सामावसक पद घेणें बिें. दोन नामें घेणें गिजचें 
असल्यास हीं वतन्ही पदें असमस्त िाहतील आवण भवूः हें षि  यन्तपद घेऊन देहली दीपकन्यायानें तें दोन्ही 
कडे अस्न्वत होईल. भवूः भःू आवण भवुः लक्ष्मीः अशी तीं दोन नामें होतील. आवण संख्यापूत्यमपेके्षनें इथें तशीं 
हीं दोन नामें घ्यावयाचीं आहेत. अथात हें नाम भवुो भःू असें झालें . पिमात्मा हा आधािाचा वह आधाि आहे, 
मूलाधाि आहे. म्हणनू तो उघडच भवुो भःू म्हणावयाचा. 

 
९४२. )भूर ) भुिः )लक्ष्मीः) 

 
भिू  भवुो लक्ष्मीः या पदाचंीं दोन नामें जिी संख्यापूतीसाठीं कस्ल्पलीं तिी ती वतन्ही स्वतंत्र पदें घेणें 

गैि नाहीं. कािण संख्या-वनवाहासाठीं भवुो भःू आवण भवुो लक्ष्मीः अशीं दोन नामें कस्ल्पलीं तिी तीं कृवत्रम 
आहेत. भवुो भःू म्हणण्यातं काहंीं ववशषे स्वािस्य नाहीं. पिमात्मा ववश्वाधाि आहे वतथें तो भमूीचा वा 
भिू  लोकाचा आधाि आहे असें म्हणण्यातं काय अथम? त्याच प्रमाणें भवुो लक्ष्मीः हें नाम वह कृवत्रमच आहे. तो 
पिमात्मा साक्षात ववश्वलक्ष्मी असतानंा त्याला केवळ भलूोकाची लक्ष्मी म्हणण्यातं काय स्वािस्य? तेव्हा ं
संख्यावनवाहाचा बाऊ न किता ंभिू  भवुि  लक्ष्मीः अशीं तीन पदें घेणेंच प्रशस्त. पण तसें करंू जाता ंदुसिीच 
अडचण उपस्स्थत होते पुनरुक्तीची. पण पुनरुक्तीचा दोष पत्किला, कृवत्रमता हा महादोष आहे. बळेंच 
ओढून ताणनू एखादें नाम कस्ल्पणें अयोग्य होय. “यावन नामावन गौणावन ववख्यातावन महात्मनः । ऋवषवभः 
पविगीतावन तावन वक्ष्यावम भतूये ।” या प्रवतजे्ञशीं वह तें ववसंगत होईल (१) गौण म्हणजे गुणवाचक अथात 
वववशष्ट गुण प्रकट किणािीं, (२) मंत्र-द्रष्ट  यानंीं (वदेातं) गाइलेलीं आवण (३) लोकातं ववख्यात अशीं हीं 
सहस्र नामें आहेत. जें नाम या वतहीं पकैीं एका वह प्रकािातं बसत नसेल तें अप्रशस्त होय, अप्रस्तुत होय. 
पुनरुस्क्तदोष-पविहाि अनेक प्रकािें होऊं शकतो. (१) समानवणम असून अथमवभिता असणें, (२) समान अथम 
असून वणमवभिता असणें आवण (३) समानवणम व समान अथम असून क्रमवभिता असणें अशा वतन्ही प्रकािें 
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पुनरुस्क्त वह अपुनरुस्क्त होते. वशवाय सवम नामें एका ववष्णूचींच म्हटल्यानंति पुनरुस्क्त अपुनरुस्क्त हा 
प्रश्नच उत्पि होत नाहीं आवण पुनरुस्क्त झाली तिी ती दोषास्पद नव्हे. म्हणून भवुि  हें नाम भवुः असें भचूें 
षि  यन्त न घेता ंभवुि  लोक म्हणून स्वतंत्र वह घेता ंयेईल. पिमात्मा हा भ ूआहे आवण भिूवतविक्त भवुि  वह 
आहे म्हणून भवुि . 

 
९४३. लक्ष्मी )लक्ष्मी, लक्ष्मीः) 

 
लक्ष्मीः हें पद लक्ष्मी असें इिन्त वह घेणें शक्य आहे. लक्ष्मवान् तो लक्ष्मण वा लक्ष्मी म्हणावयाचा. 

आवण लक्ष्मीः असें स्त्रीहलग घेतलें  तिी अथांत फिक नाहीं. ती देवता झाली. पुंहल्लग देव झाला. ति 
नपुंसकहलग दैवत झालें . सवम नामें ववशषेणेंच होत आवण तीं ववशषे्यवनघ्नच असावयाचीं. म्हणनू 
हलगव्यवस्था देव देवता दैवत या पुंस्त्रीनपुसंकहलगी ववशषे्यानुसाि सहजच बसते. तेव्हा ंलक्ष्मीः घ्या कीं 
लक्ष्मी अथांत अंति नाहीं. लक्ष्मी म्हणजे सवम सुलक्षण-संपि. पिमात्म्याचे ठाईं सवम शुभ लक्षणें एकवटलीं 
आहेत, म्हणून तो लक्ष्मी होय. पिमात्म्याच्या ठाईं सवम शुभ लक्षणें एकवटलीं तीं कोणकोणतीं? पवहलें  
लक्षण अव्यंगता, दुसिें वनि  मलता, वतसिें सुरूपता, आवण चौथें सुगुणता. या वशवाय पिमेश्विी तेज हें पाचंवें 
लक्षण होय. हीं पंचलक्षणें वजथें एकवटलीं आहेत वतथें लक्ष्मी आहे. ही लक्ष्मी वजथें आहे वतथें लक्ष्मीपवत 
आहे आवण वजथें लक्ष्मीपवत आहे वतथें लक्ष्मी आहे. लक्ष्मी वन लक्ष्मीनािायण दोन नाहींत. सूयम वन सौिी प्रभा 
वगेळीं नाहींत त्या प्रमाणें. हा सूयम आहे हें कोणत्या लक्ष्मावरून ओळखायचें? त्याच्या प्रभेवरून. तसा हा 
भगवान् आहे हें कोणत्या लक्ष्मावरून ओळखायचें? त्याच्या भगवते्तवरून, लक्ष्मीवरून. जगातं खिोखि 
काहंीं सवावतविक्त आकषमक असेल ति तें सौंदयम आहे, लक्ष्मी आहे. म्हणून गीतेंत भगवद् ववभवूततत्त्व 
सागंतानंा श्रीमत पद आधीं योवजलें  आहे, मागाहून ऊर्णजत चा उल्लखे केला आहे. “यद् यद् ववभवूतमत सत्त्व ं
श्रीमद् ऊर्णजतमेव वा” मानव जीवनाचीं जीं सािभतू मूल्यें आहेत तीं ‘सत्य वशव सुन्दि’ अशीं वत्रववध वर्णणलीं 
आहेत. हीं वतन्ही वस्तुतः एकरूपच आहेत. पिंतु त्यातं डावें उजवें किायचें झाल्यास सुन्दि हें सवोपिी 
म्हणावें लागेल. वतथें तुमची बुवद्ध कंुवठत च होतें. तें पावहल्या बिोबि तुम्ही तद् वश च होता. त्याचा प्रवतकाि 
किण्याचें सामर्थयम कुणातंच नाहीं. असें जें हें तत्त्व तेंच लक्ष्मी होय. 

 
९४४. सुिीर 

 
सु शोभनो वीिः सुवीिः । जो उत्कृष्ट वीि आहे तो म्हणावयाचा सुवीि. जो आपल्या प्रवतपक्षाला 

नामोहिम कितो तो वीि म्हटला जातो. जो एकसाथ अनेक शत्रूंशीं एकटा लढा देतो आवण ववजयी होतो तो 
महावीि म्हणावयाचा. पण हे वीि वन महावीि बाह्य शत्रूंवि ववजय वमळवीत असले तिी ते आपल्या अन्तः 
शत्रूंवि ववजय वमळववण्यास असमथम असतात. िावणानें वत्रभवुन हजकलें  पण आपला कामववकाि त्याला 
हजकता ंआला नाहीं. कंुभकणम महापिाक्रमी पिंतु वनदे्रपुढें त्याचें काहंीं चाललें  नाहीं. सािें जग हें असें 
िजतमावद गुण आवण गुणकायें यानंा वश आहे. त्यामुळें  त्यातंील कोणी वह वीि वन महावीि हा सुवीि नव्हे. 
सुवीि ति तो पिमात्मा आहे जो गुणातीत आहे, गुणस्वामी आहे. त्याच्यावि प्रकाश प्रवृवत्त वन मोह या 
सत्त्विजस्तमाचं्या कायाचीं मात्रा चालत नाहीं. ही कायें येतात वन जातात तो आपला केवळ साक्षी अववकृत 
िाहतो. असा तो अववकृत िावहल्यामुळें  तो शोभन होय आवण वीि वह होय. म्हणून तोच एक सुवीि 
म्हणावयाचा. “न तदस्स्त पृवथव्या ंवा वदवव देवषुे वी पुनः । सत्त्व ंप्रकृवतजैि  मुक्तं यद् एवभः स्यात वत्रवभि  
गुणैः ॥” हें ववश्व म्हणजे गुणाचंा पसािा आहे. यातं काहंींएक गुणमुक्त आढळावयाचें नाहीं. गुणमुक्त आहे तें 
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ब्रह्मच. म्हणून त्याला सुवीि म्हणावयाचें. तेंच या सगळया गबाळ काल्यातं केवळ अवलप्त असून त्याला 
वशवायचें लेशमात्र वह सामर्थयम प्रकृतीच्या गुणातं नाहीं. म्हणून तो पिमात्मा म्हणावयाचा सुवीि. 

 
९४५. रुणिंराङ्गद 

 
रुवचिावण अङ्गदावन यस्य सः रुवचिाङ्गदः । य याचीं बाहुभषूणें म्हणजें बाजूबंद सुदंि आहेत तो 

म्हणावयाचा रुवचिाङ गद. नामें पिमात्म्याचीं असून पिमात्मा हा वनि  गुण सगुण दोन्ही आहे. त्यामुळें  हीं नामें 
वह वद्वववध वववविलीं जातील. कुठें सगुणाची पाठ दृष्टीस पडते, ति कुठें वनगुमणाचें पोट. पण पाठपोट वमळून 
वस्तु एकच आहे. त्यामुळें  केव्हा ंपाठीकडून पोटाकडे दृवष्ट जाते ति केव्हा ंपोटाकडून पाठीकडे वह. पाण्यांत 
मासा इकडून वतकडे सुळकन् जात येत असतो. त्यावळेीं जसें कधीं त्याचें पोट ति कधीं पाठ दृष्टीस पडते. 
आवण पाहणािा पाहत िाहतो तसेंच इथें वह आहे. पिमात्माच्या अनंत गुणसागिातं नामाच्या ह्या सहस्र 
मासोळया खेळत आहेत. त्याचंा हा खेळ पाहतानंा केव्हा ंत्याची पाठ ति केव्हा ंपोट नजिेस पडतें. वनि  गुण 
केवलस्वरूप आहे ति सगुण नानावणाकृवत आहे. आवण नुसतें नानावणाकृवतच नव्हे ति अनेकवदव्याभिण 
वह. त्या वदव्य आभिणापंैकीं इथें अंगद म्हणजे केयूि वा बाहुभषूणें याचंा उल्लखे आला आहे. हीं नाना रूपें 
वस्रें आभिणें गंधें वन माल्यें अवतािानुसाि आलीं आहेत. तथावप त्या सवम अवतािातं मुख्यतः इथें 
कृष्णावतािाकडे अवधक दृवष्ट आहे. कािण तो गं्रथकािाला वतममान अवताि आहे. भगवान् िामचदं्र िाजा 
होता पण त्याचें ध्यान तापस आहे. उरुजटामंडलधािी आहे. उलट कृष्ण गवळी, पण त्याचें ध्यान िाजस 
आहे. तो नखवशखातं नटला आहे िाजासािखा. पिमात्मा सुवीि आहे त्या अथीं तो या सवम भवुनाचंा 
अवधपवत आहे आवण अथातच सवम ऐश्वयाचा वन वैभवाचा स्वामी आहे. त्याचें द्योतक त्याचें लेणें होय. 
रुवचिागंद त्याचेंच वदग् दशमन. 

 
९४६. जनन 

 
जनन म्हणजे जन्मास घालणािा, जनक. पिमात्मा हा या ववश्वाचा जनक आहे. िाणी माशी जशी 

वनिंति अंडीं घालीत असते, त्या प्रमाणें पिमात्मा सािखा हें ववश्व वनमीत आहे. प्रवतक्षणीं काल वाढतो आहे, 
वदग् देश वाढतो आहे आवण भतूें वह सािखीं वाढतच आहेत. या जननप्रवक्रयेंत अणुमात्र वह खंड कधीं पडला 
नाहीं. पडायचा नाहीं. सृजनशीलता हा स्रष्ट  याचा स्वभाव आहे आवण स्वभावाला अन्त असत नाहीं. त्यामुळें 
सृवष्टकमम वनिंति चालूच िाहणाि. कोणता वह जीव स्वस्थ बसून िाहत नाहीं. काहंी तिी नवीन किण्याची 
त्याची सािखी खटपट सुरू असते. एक बीज वाऱ्याच्या झोताबिोबि उडून कुठल्या तिी डोंगिाच्या दिींत 
पडतें. वतथें दगडधोंड् यातं वह तें अंकुितें, पल्लवतें आवण त्याचा मोठा वटवृक्ष होतो. त्याचीं मुळें  पाताळातं 
पसितात. त्याचा ववस्ताि परृ्थवीला व्यापतो. पािंब्याचं्या रूपानें जणूं तो सहस्रपाद होतो आवण चािी वदशातं 
चालंू लागतो. त्याच्या शाखा आकाशाला आहलवगतात. त्याचें वशि स्वगाला टेकतें. एवढें अचाट सामर्थयम त्या 
एवढ याशा बीज कवणकें त असतें. तो वतचा स्वभाव होय. तोच जनन. प्रत्येकाच्या ठाईं तो वनवहत आहे. 
नवनववनर्णमतीची ही सहज आवण अवनवाि पे्रिणा च या सृष्टींचें कािण आहे. “एकाकी न िमते । एको ऽहं 
बहुः स्याम्, प्रजायेय ।” या संकल्पाच्या रूपानें तीच सृष्टीच्या आिंभीं अवतिते आवण त्या संकल्पातूंन सवृष्ट 
होते. असा मलू संकल्प आवण सृवष्ट याचंा आधािभतू तो चेतन पिमात्माच जनन होय. 
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९४७. जन-जतमाणद 
 
जनस्य जन्मनः आवदः जनजन्मावदः । जो जीवाचं्या जन्माचा हेतु तो पिमात्मा जनजन्मावद 

म्हणावयाचा. जायते इवत जनः । जो जन्मतो तो जन होय. अथात जीवमात्र. जन म्हणजे केवळ मानव 
योनींतील च जीव नव्हेत, ति चिाचि स्थूलसूक्ष्म समस्त जीव-जन्तु. या सवम जीवयोनींचा जन्म प्रकृतींतून 
होतो. म्हणून ती प्रकृवतच सवम जीवाचंें जन्म आहे, जन्मस्थान आहे, सवम जीव चेतन वा अवचेतन 
प्रकृतींतूनच उत्पि होतात. अव्यक्त प्रकृतीच्याच गभांतून हा सगळा व्यक्ताकाि जन्मास आलेला आहे. 
म्हणून जीवाचंें मूळ, जन्म प्रकृवत म्हणावयाची. पण प्रकृवत हें अव्यक्त तत्त्व असलें  आवण त्यातूंनच 
व्यक्ताकाि आलेला असला तिी तें अस्न्तम तत्त्व नव्हे, चिम तत्त्व नव्हे. चिम तत्त्व आहे अक्षि पिमात्मा. 
कािण तो चेतन आहे. प्रकृवत जड आहे. ती मलू असूं शकत नाहीं अचेतनापासून चेतन वनमाण होत नाहीं. 
चेतनापासूनच चेतन आवण अवचेतन (य याला अज्ञानामुळें  अचेतन म्हटलें  जातें) वनमाण होतात. म्हणनू तो 
अव्यक्त आवण अक्षि पिमात्माच या व्यक्त आवण क्षि ववश्वाचा आवद होय. भतूें, प्रकृवत आवण पिमात्मा असा 
हा मूलानुसािी क्रम आहे. गीतेनें याचाच उल्लखे पढुील प्रमाणें केला आहे : 

 
अव्यक्ताद् व्यक्तयस् सिाः प्रभितत्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयतते तिैिाव्यक्त-सुंज्ञके ॥ 
 
भूतग्रामः स एिायुं भूत्िा भूत्िा प्रलीयते । 
रात्र्यागमे ऽिशः पार्थ प्रभित्यहरागमे । 
परस् तस्मात् तु भािो ऽतयो ऽव्यक्तो ऽव्यक्तात् सनातनः । 
यः स सिेषु भूतेषु नश्यत्सु न णिनश्यणत ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस् तमाहुः परमाुं गणतम्  । 
 
तो जो अक्षि पुरुष तोच पिमागवत होय. आवण त्यालाच इथें जनजन्मावद म्हटलें  आहे. 
 

९४८. भीम 
 
भीम म्हणजे भयंकि. माणसाला अधंािाचें भय वाटतें. कािण अधंािातं काहंीं वदसत नाहीं, सुचत 

नाहीं, कुठल्या खड् ड्यातं पडंू वा कुठल्या धोंड्यावि आपटंू याचा काहंीं नेम नाहीं. पिंतु प्रकाशातं असें भय 
वाटत नाहीं. वतथें सवमकाहंीं ज्ञात आहे. खड् डा असला ति तो टाळता ंयेतो. धोंडा असला ति तो वाळता ं
येतो. वाघ आला ति त्याशीं दोन हात किता ंयेतात. पण अंधािातं वजथें काहंींच कळत नाहीं वतथें मनुष्य 
असहाय बनतो. त्याला भय भितें. पिमात्मा हा अज्ञात आवण अजे्ञय असल्यामुळें  भयंकि होय. “आियमवत 
पश्यवत कविदेनं, आियमवद् वदवत तथैव चान्यः । आियमवच् चैनमन्यः श्रुणोवत, श्रुत्वाप्येनं वदे न चैव कवित 
॥ त्याला पाहणािा आ वासून पाहत िाहतो. त्याची बोबडीच वळते. त्यातूंन एखादा साविला आवण बोलंू 
लागला ति तो काय बोलतो तें चमत्काविकच असतें. असलें  असंबद्ध चमत्काविक कोण ऐकतो? आवण 
कोणी एखादा वनघालाच तें ऐकणािा ति तें एक आियमच म्हणावयाचें ! आवण ऐकलें  तिी त्याला कळणाि 
काय कपाळ? असें जें केवळ अगोचि पिमात्मतत्त्व तें भीम म्हणजे भयंकि नव्हे ति काय म्हणावयाचें? 
खिोखि मृत्यूचें भय वह अज्ञात-भयच आहे. मृत्यु म्हणजे काय? मृत्यूनंति काय होतें? वतथें कोणत्या यातना 
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आहेत वा काय व्यवस्था आहे याचें जें माणसाला अज्ञान आहे तेंच भयंकि आहे. पिमात्मा हा या ववश्वाचा 
अन्तकच आहे. त्यातं हें सािें ववश्व ववलीन होतें. त्यामुळें  तो भीम म्हटला आहे. 

 
९४९. भीम-पराक्रम 

 
भीमः पिाक्रमः यस्य सः भीम-पिाक्रमः । य याचा पिाक्रम भयंकि आहे तो म्हणावयाचा भीम-

पिाक्रम. पि म्हणजे पिका, शत्रु. त्याच्या ववरुद्ध जो आक्रम म्हणजे चाल तो पिाक्रम होय. पिमात्म्याची 
शस्क्त अनंत आहे. तो सवमशस्क्तमान् आहे. कतंु अकतंु अन्यथा कतंु समथम आहे तो. तसें सामर्थयम कोणाचें 
नाहीं. म्हणनू तो पिमात्मा उघडच भीम-पिाक्रम म्हणावयाचा. त्याच्या ववरुद्ध जो उभा झाला तो पडलाच 
म्हणून समजा. आपले पाय तोडून कोणी उभा िाहंू शकत नाहीं. तसा कोणी वह पिमात्म्याववरुद्ध उभा होऊं 
शकत नाहीं. पिमात्माच सवाधाि आहे. तोच जीवरूपानें सवांचा वनजात्मा आहे. त्याच्याववरुद्ध कोण कसा 
उभा िाहणाि. िज्जसूपाचा उद् भव स्स्थवत आवण संहाि जसा केवळ िय य वधीन असतो तसा या ववश्वाचा 
पिमात्माधीन. म्हणनू तो भीम-पिाक्रम म्हणावयाचा. आवण अवतािदृष्ट  या वह तो भीम-पिाक्रम ति आहेच. 
प्रत्येक अवतािातं त्यानें आपल्या प्रवतपक्षाला लोळवलें  आहे आवण धमाची द्वाही वफिववली आहे. जगातं 
सत्याचें िाय य आहे, धमाचें िाय य आहे, न्यायाचें िाय य आहे, असत्य, अधमम, अन्याय याचंें नव्हे. कािण या 
जगाचा शास्ता पिमात्मा आहे. तो सवांच्या हृदयातं िाहून त्या सवांना व्यस्क्तशः आवण संघशः धमम-पे्रिणा 
देत असतो. वहिण्यकवशपूच्या घिींच प्रह लाद वनमाण होतो. माणसाच्या हृदयातं च सदसद्-दं्वद सुरू होतें 
आवण पिमात्मा आपलें  बळ सत पक्षाला देऊन त्याला ववजयी कितो. या अंतिति धममगोप्त्यापुढें मोठमोठे 
जुलमी सम्राट आवण त्याचंीं साम्राय यें याचंें काहंीं चालत नाहीं. तीं शवेटीं नष्टच होतात. म्हणून तो पिमात्मा 
भीम-पिाक्रम म्हणावयाचा. 

 
९५०. आधार-णनलय 

 
आधािाणा ंवनलयः आधाि वनलयः । अथवा आधािि असौ वनलयि आधािवनलयः । सवम आधािाचंें 

माहेि असलेला पिमात्मा हा आधािवनलय म्हणावयाचा. अथवा तो आधाि असून वनलय वह आहे म्हणनू 
आधाि वनलय म्हणावयाचा. य या गोष्टींवि जीवाची मदाि असते त्या गोष्टी त्याचे आधाि होत. शिीि, किणें, 
अंतःकिणें आवण प्राण हे जीवाचे आधाि होत. याचं्या आधािेंच त्याचें सवम जीवन चाललेलें  असतें. पण 
जीवासगट या सवांचा आधाि तो पिमात्मा आहे. त्या पिमात्म-सते्तच्या आधािेंच हे सािे जीव जगत 
असतात. सूयाच्या आधािेंच जसे सवम वकिण, ववदु्यद् गुण आवण अस्ग्नकण जगत असतात त्याप्रमाणेंच सवम 
जीवाचंें जीवन पिमात्मसते्तच्या आधािें चाललेलें  आहे. सूयम मावळला ति वदवस वह नाहीं, इन्द्रधनुष्य वह 
नाहीं, वन मृगजळ वह नाहीं. सूयाची सत्ता आहे म्हणून ववदु्यन्माला आहेत, अस्ग्नय वाला आहेत. अशा प्रकािें 
सूयम हा तेजोमात्राचा मूळ आधाि आहे, उद् गम आहे. तसेंच सािें तेज शवेटीं सूयांतच ववलीन होतें म्हणनू 
तोच वनलय वह होय. त्याप्रमाणेंच पिमात्म-सते्तच्या आधािेंच हें जग प्रतीत होत आहे आवण तें त्या 
पिमात्मसत्तेंतच वनलीन होणािें आहे. मृगजळ सूयम-वकिणावंि भासमान होतें म्हणून सूयम हा आधाि 
म्हणावयाचा. वकिण अस्तसमयीं सूयांत वनलीन होतात. त्याबिोबि मृगजळ वह वनलीन होतें, लुप्त होतें. 
म्हणून सूयम हा वनलय म्हणावयाचा. अशा प्रकािें सूयम हा मगृजळाचा आधाि आवण वनलय दोन्ही झाला. तसा 
अव्यक्त पिमात्मा हा या व्यक्ताकािाचा आधाि वह आहे आवण वनलय वह आहे. अव्यक्ताच्या आधािावि हा 
व्यक्ताकाि भासत आहे आवण त्या अव्यक्तातंच तो शवेटीं ववलीन व्हावयाचा आहे. आवण व्यक्त रूपानें 
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आभावसत होण्यापूवीं वह तो वतथेंच वनलीन होता. अशा प्रकािें तो पिमात्मा आधािाचंा वनलय आहे आवण 
आधाि व वनलय वह आहे. 

 
९५१. )धाता) अधाता 

 
दधावत इवत धाता । जो धािण पोषण कितो तो म्हणावयाचा धाता. आधाि-वनलयो धाता, हीं पदें 

वमळून एक संपूणम ववचाि प्रकट झाला आहे. पिमात्मा या ववश्वाचें मूळ आहे म्हणनू तो आधाि म्हणावयाचा. 
तोच या ववश्वाचें जीवन आहे, त्याचें धािण पोषण किणािा आहे म्हणनू तो धाता म्हणावयाचा. आवण या 
ववश्वाचें पयमवसान वह शवेटीं त्यातंच व्हावयाचें आहे, त्यातंच ववश्व ववलीन व्हावयाचें आहे म्हणून तो वनलय 
म्हणावयाचा. अथात उत्पवत्त स्स्थवत आवण लय हें समग्र ववश्वजीवन तदधीन आहे. तोच या ववश्वाचे आवद 
अन्त आवण मध्य आहे. मृगजळ सूयम वकिणावंाचनू संभवत नाहीं म्हणून सूयमवकिणें त्याचा उद् भव वा आवद 
होत. सूयम वकिणावंिच तें भासमान होत असतें. म्हणून सूयम वकिणेंच त्याची स्स्थवत वा मध्य होत. आवण सूयम 
वकिणाबंिोबिच तें वह संहाि पावतें म्हणून सूयम वकिणेंच त्याचा संहाि वा अन्त होत. त्याप्रमाणेंच पिमात्मा 
या ववश्वाभासाचा आधाि, धाता आवण वनलय आहे, उद् भव स्स्थवत संहाि आहे. 

 
धाता हें पद पूवीं वह येऊन गेलें  आहे. म्हणून इथें धाता ऐवजीं अधाता असा पाठ कस्ल्पता ं

येण्यासािखा आहे आवण शकंिाचायानीं तो तसा कस्ल्पला वह आहे. पिंतु आनुपूवी लक्षातं घेता ंधाता हाच 
पाठ समीचीन वाटतो. तथावप अधाता पदाची वह उपपवत्त बसवता ं येण्यासािखी आहेच. सूयम वकिणावंि 
मृगजळाचा भास होत असला तिी तें अज्ञानकायम आहे. तो द्रष्ट्याचा दृग् भ्रम आहे. वस्तुतः सूयमवकिणें त्या 
आभासाला ना जन्म देत, ना त्याचें धािण किीत, ना त्याचा संहाि किीत असतात. तसा पिमात्मा वह या 
ववश्वाभासाचा ना आधाि ना संहाि होय. म्हणून तो अधाता. 

 
९५२. पुष्पहास 

 
पुष्पावण एव हासः यस्य सः पुष्पहासः । पुष्पें हींच य याचें हास्य होत तो म्हणावयाचा पुष्पहास. 

पुष्पहास हा शब्द चंद्रहास शब्दासािखा आहे, पण त्याचा ववग्रह चंद्र इव हासः यस्य सः, असा होईल. हा 
उपमानपूवमपद बहुव्रीवह झाला. पुष्पहास हा अवधािण पूवमपद बहुव्रीवह आहे. 

 
हें ववश्व म्हणजे पिमात्म्याची मूर्णत होय, पिमात्म्याचें शिीि होय. देहवान् जसा हसतो रुसतो, तसा 

हा ववश्वरूप पिमात्मा वह हसत रुसत आहे. त्याचें हास्य कुठें वदसतें? कवव तें पुष्पातं पाहतो. पुष्पें म्हणजे 
त्या पिमात्म्याचें हास्य होय. हसणािा जीव आपली प्रसिता प्रगट किीत असतो आवण सभोंवती ती पसिीत 
असतो, पेिीत असतो. फुललेली वावटका पाहून वखि मन प्रसि होतें. तें वनममल होतें. उज्जवल होतें सुंदि 
होतें. तें सुखावतें व सुख देऊं लागतें. अशा िीतीनें बाहेिची फुलबाग अंतिातं फुलते आवण आजूबाजूला वह 
अशा फुलबागा फुलवू ं लागते. कािंय यातूंन य याप्रमाणें संतत तुषािवृवष्ट होत िाहते त्याप्रमाणें पुष्पातूंन 
वनिंति श्रीवृवष्ट होत िाहते. शौच सौिभ सौन्दयम सौख्य याचंा अजस्र स्रोत म्हणजे, पुष्प होय. तें मनाला 
सुखववतें म्हणून तें सुमन म्हटलें  जातें. सु-मनच सुखवतें, दुि  मन दुखवतें. म्हणनू सुमनाची लागवड हाच 
मानव-धमम. 
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ववश्वरूप पिमात्म्याचें हास्य पुष्पातं, भ्रभूगं ववजातं, क्रोध प्रलयातं, भकू अग्नींत, करुणा नदींत, 
क्षमा पृर्थवींत, स्थैयम पवमतातं, गाभंीयम समुद्रातं, ज्ञान गुरंूत, वात्सल्य गाईंत, त्याग वृक्षातं, सत्ता सत्यातं 
आवण मत्ता सवमत्र प्रकट आहे. 

 
९५३. प्रजागर 

 
प्रकषणे जागर्णत इवत प्रजागिः । प्रकृष्ट म्हणजे वनिवकाश आवण जागि म्हणजे जागिण वा जागवृत. 

अथात प्रजागि म्हणजे पिम जागरूक. पिमात्मा हा जाग्रत स्वप्न सुषुस्प्त या अवस्थात्रयाहून वभि आहे. 
अवस्था ह्या येतात जातात. त्या अवनत्य आहेत आवण पिमात्मा ति वनत्य आहे. त्यामुळें  कोणती वह अवस्था 
तो असूं शकत नाहीं. पिंतु आम्हालंा या अवस्थाहूंन वभि वस्तूची जाणीव नाहीं. त्यामुळें  आम्ही त्याचं्याच 
पैकीं एकीच्या सादृश्यानें पिमात्म्याला जागवृत-स्वरूप म्हणतों. जागृतींत स्मवृत आहे, जाणीव आहे, 
स्वप्नातं वह ती आहेच पण ववकृत आहे, ववसंगत आहे. सुषुप्तींत ती नाहींशीच आहे. आत्मा हा स्वय ं
ज्ञानस्वरूप असल्यामुळें  कोणत्यावह अवस्थेंत केवळ अज्ञान वा ववस्मृवत असूं शकत नाहीं. ज्ञान वा स्मृवत 
न्यूनावधक उपवहत असते. सुषुप्तींत ज्ञान तमसावृत, स्वप्नातं िजसावृत आवण जागतृींत तें सत्त्वावृत असतें. 
सत्त्वातंच आत्मप्रकाश अवधक स्स्थि व स्वच्छ असतो. म्हणून ती अवस्था, ती उपावध आत्म्याला अवधक 
जवळची म्हणावयाची. म्हणनू त्याला जागि म्हणावयाचें. पिंतु आत्म्याची स्स्थवत ही अवस्था-वनिपेक्ष अशी 
केवलस्वरूपाची आहे. ती अवस्थापं्रमाणें गतागतकािी नाहीं, अखंडमंडलाकाि आहे. ही वनत्यवनिन्तिता 
आवण ज्ञानरूपता प्रजागि पद प्रकट कितें. एकादशीला वशविात्रीला जागि किण्याचा प्रघात आहे. त्याला 
हविजागि वा वशवजागि म्हणतात. तो जागि म्हणजे प्रजागिाचा अभ्यासच होय. शवेटीं आम्हालंा प्रजागि 
पद प्राप्त करून घ्यावयाचें आहे. प्रकाश-प्रवृवत्त-मोहरूप गुणकमांचा वन गुणाचंा अत्यय करूनच तें 
वनस् तै्रगुण्यपद, ती तुिीय स्स्थवत वा ती गणेशचतुथी साधता ंयेईल. 

 
९५४. ऊध्िथग 

 
ऊध्व ंगच्छवत इवत ऊध्वमगः । पिमात्मा हा गुणातीत असल्यामुळें  तो ऊध्वमग होय. दुधातं वा पाण्यातं 

लोणी जसें आपल्या ववजातीयत्वामुळें  सदैव वि िाहतें, त्याप्रमाणें पिमात्मा हा ववश्वाचा ववजातीय असून तो 
सदैव त्याच्यावि वविाजमान आहे. पाणी आवण लोणी दोन वभि िावश ववजातीय वस्तु होत. पाण्यातं लोणी 
वमसळत नाहीं. तें वगेळेंच िाहतें आवण पाण्यावि तिंगतें. तसा पिमात्मा हा या गुणकायमरूप प्रपचंापासून 
अगदीं वभि असून तो त्यातं वमसळत नाहीं. तो उसळतो. त्यामुळें  तो ऊध्वमग होय. ऊध्वमगमन हा आत्म्याचा 
स्वभावच आहे. “केला जिी पोत बळेंवच खालें  । य वाला तिी ते विती उफाळे” ऊध्वमय वलन हा अग्नीचा धमम 
आहे. मशाल उलटी केली तिी य वाला विच उठणाि. अंशी सूयम वि आकाशातं स्स्थत आहे. त्याला 
भेटायला अंशरूप य वाला वि उठतात. पिमात्मा वह तसा या ववश्व-प्रपंचापासून वि आहे. त्याला भेटायला 
सािे जीव धडपडत असतात. त्यामुळें  तो अंशी पिमात्मा तसे त्याचे अंशभतू जीववह ऊध्वमग होत. पिमात्मा 
वसद्ध आहे. जीव साधक आहे. ब्रह्म वनिारूप आहे, जीवन साधनरूप आहे, इतकें च. गुणाचंें बंधन 
असल्यामुळें  जीव प्रकृवतपिाधीनसा भासला तिी तो ऊध्वममुख असतो, ऊध्वमगवत असतो. पतंगाची झेप विच 
असते, पण दोिा त्याला खालीं खेचीत असतो. तो त्याला उडून जाऊं देत नाहीं. तें बंधन तुटलें  म्हणजे तो 
ऊध्वमग झाला. त्याची अधोगवत सपंली. आत्मा स्वभावतः ऊध्वमग आहे. तो उत्तिोत्ति विविच चढण्याचा 
प्रयत्न किीत िाहतो. याला कोणती वह सीमा नाहीं. कािण सीमा दुःखरूप होईल म्हणून हा ऊध्वम आवण 
ऊध्वमति गमन किीतच िाहणाि. 
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९५५. सत् पर्ािंार 
 
सतः पथं आचिवत इवत सत पथाचािः । जो सत्याच्या मागाचें अनुसिण कितो तो सत पथाचाि 

म्हणावयाचा. प्रजागि स्वरूप आदशाला पोंचायचें, त्या तुिीय पदाला पोंचायचें ति गुणाचंा अवतक्रम करून 
त्या ऊध्वमगतीला लागलें  पावहजे. पिंतु तें देहोपावध जीवाला कसें जमणाि? तो उत्तुंग आदशम आहे 
देहवनिपेक्ष, आवण आम्ही आहों देहबद्ध. दोहोंतील हें महत अंति य या मागांने कमी किावयाचें त्याचें नावं 
आहे सत पथ. पिमात्म्याला पोंचायला पथ वह पिमात्माच आहे. कािण सत्याला सत्यानेंच गाठंता ं येईल, 
असत्यानें केव्हावंह नाहीं. म्हणून सत्यस्वरूप पिमात्माला गाठंायचा मागम सत्पथ होय. आवण तो आचािणािा 
हा सत्पथाचाि म्हणावयाचा. सािाशं तो पिमात्माच साध्य आहे. त्याचें साधन वह तोच आहे आवण साधनाचा 
अवलंब किणािा साधक वह तोच आहे. तो सत आहे, तो सत-पथ आहे आवण तोच सत पथाचाि आहे. त्या 
गुणातीत उत्तुंग आदशाला कसें पोंचायचें? ती ऊध्वमगवत कशी लाभायची? कोणत्या क्रमानें हें साधायचें? हा 
सगळा ववचाि गीतेच्या चौदाव्या अध्यायंात आला आहे. त्याचें साि हें कीं माणसानें तीन गुण व त्याचंीं कायें 
लक्षातं घ्यावीं. सत्त्व गुणाचें सेवन केल्यानें ऊध्वमगवत लाभते, हें लक्षातं घेऊन देह आहे तोंवि सत्त्वस्थ 
होऊन िहावें. पिंतु त्याबिोबि हें ओळखून असावें कीं आपण गुण आवण गुणकायें ह्याहूंन वगेळे आहों. असा 
वववके केला म्हणजे गुणाचं्या बऱ्या वाईट कमांपासून, व त्याचं्या कममफलापंासून आपण मुक्त होतों. आवण 
हीच पिम वसवद्ध होय, गुणातीतता होय. “वनस् तै्रगुण्यै पवथ ववचािता ंको वववधः को वनषेधः” असें म्हणनू 
कोणी जि स्वैिाचाि किील ति तें मान्य नाहीं. कािण देह आहे तोंवि कोणी वह गुणातीत झाला असें मानता ं
येणाि नाहीं. एवढ्याचसाठीं सोळाव्या अध्यायाशवेटीं स्पष्ट सूचना वदली आहे 

 
“यो शास्त्रणिणधमुत्सृज्य ितथते कामकारतः । 
न स णसचद्ध अिाप्नोणत न सुखुं न पराुं गणतम्  ॥” 
 

९५६. प्रािद 
 
प्राणद हें नाम वािंवाि आलें  आहे. प्राण्याला प्राणाचें महत्त्व वकती आहे तेंच त्यावरून वदसून येतें. 

प्राण हेंच मुख्य अि आहे. त्याविच सवम जीव जगतात. जीव हे जें काहंीं आहितात तें सवम प्राणरूपच आहे. 
श्वास हा उघडच प्राणरूप आहे. पाणी म्हणजे दोन भाग उद् वायु व एक भाग प्राणवायु आहे. अथात पाणी हें 
प्राणरूपच होय. आवण धान्यावद सवम अिें वह प्राणरूपच होत; कािण तीं सवम जठिाच्या भट्टींत जळणािीं 
असून कबमप्रधान आहेत. अशा प्रकािें जीवमात्राचा सवम आहाि हा प्राणरूपच होय. मन प्राण उदक आवण अि 
हीं उत्तिोत्ति स्थूल अिें होत. पिमात्माच प्राण उदक अि आवण तत्पुष्ट मन या चतुि  ववध आहािाचा दाता 
आहे. म्हणनू तो चाि वळेा ंप्राणद म्हटला आहे. आकाशकल्प पिमात्म्याच्या ठाईं वायुकल्प हें ववश्व वनवहत 
आहे. वायूचें वीजन कोणाच्या पे्रिणेनें सुरंू होतें? तें चेतन पिमात्म्याच्या पे्रिणेनेंच होतें. म्हणनू तो 
पिमात्माच प्राणद होय. 

 
वायूची हालचाल मेघमाला घेऊन येते तशी अस्ग्नय वाला वह घेऊन येते, ववजा वह घेऊन येते. 

म्हणून पिमात्मा हा प्राण देणािा तसा हिण किणािा वह म्हटला जातो. ‘प्राणान् द्यवत खण्डयवत इवत 
प्राणदः’ असा त्याचा व्युत्पाद होईल. सवम कतृमत्व चेतनाचें आहे. अचेतनाला स्वातंत्र्य नाहीं. अचेतन पितंत्र 
म्हणजे पिमात्माधीनच िाहंू शकतें. आवण म्हणून तो प्राणद म्हणजे प्राण देणािा तसा प्राण हिणािा वह आहे. 
सािाशं सवमच जन्म, स्स्थवत आवण संहाि पिमात्माधीन आहे म्हणून कोणत्यावह प्रकािें पावहलें  तिी तो 
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पिमात्मा प्राणद च होय. तो देही जीवा च्या ठाईं प्राणसचंाि करून त्याला जन्मास घालतो. अिोदक देऊन 
पोसतो आवण तें अि क्षीण करून त्याचा संहाि कितो. 

 
९५७. प्रिि 

 
प्रणौवत इवत प्रणवः । प्रणव म्हणजे प्रकृष्ट नव. ‘नु स्तुतौ’ पासून नव शब्द आला आहे. आवण त्याचा 

अथम स्तव असा होतो. अथात प्रणव म्हणजे प्रकृष्ट स्तव, सवोत्तम नाम. ॐ हें पिमात्म्याचें सवोत्तम नाम होय. 
म्हणून त्यालाच प्रणव असें म्हणतात. सवोत्तम स्तव म्हणजे तो स्तव कीं य यातं पिमात्म्याचें वनःसंशय आवण 
समग्र वणमन आलें  आहे. अथात यथाथम वणमन. पण हें कसें शक्य आहे? बुवद्धमतंानंा सवम काहंीं शक्य आहे. 
सवम ज्ञान म्हणजे वदे वाङ मय आहेत. वाक् वणममय आहे. आवण त्या वणांचा संके्षप आहे अ उ म. अ कंठय, उ 
ओि  य आवण म नावसक्य आहे. आवण या तीनच सवम वणांच्या पविसीमा होत. म्हणून अउम चा समाहाि 
असलेला ॐकाि हा सवमज्ञानाचा समाहाि झाला आवण म्हणून तोच प्रणव म्हणजे प्रकृष्ट स्तुवत, सवोत्तम नाम 
म्हटला गेला. ॐकाि हा एकाक्षि ब्रह्म होय, एकाक्षि वदे होय. यालाच अक्षि ब्रह्म म्हणतात. अक्षि म्हणजे 
अक्षिरूप आवण क्षि नसलेलें . तसेंच ब्रह्म म्हणजे वदे आवण पिब्रह्म. अशा दुहेिी वश्लष्ट अथानें अक्षि ब्रह्म हा 
शब्द योवजला आवण म्हणनू तो प्रणव म्हणजे सवोत्तम स्तुवत आवण सवोत्त्म स्तुत्य होय. असा हा प्रणव 
म्हटलेला ॐ साक्षात पिब्रह्म आहे. त्यालाच कवींनीं वन मूर्णतकािानंीं गणेश बनववलें  आहे. त्याचा मवहमा 
गायला वदे वन उपवनषदें सिसावलीं आहेत. वदेािंभी तो उच्चाविला जातो. पूजािंभीं तो पूवजला जातो. 
माडुंक्य हें संपूणम उपवनषद् त्याचेंच व्याख्यान कितें. असा हा प्रणव सवोत्तम होय. ववष्णुसहस्रनामाचा वह 
आिंभ ॐ म्हणूनच झाला आहे, जिी वैष्णवानंीं हविः ॐ असा नवा शब्दप्रयोग रूढववला आहे. 

 
मवहम्नातं त्याचा मवहमा असा गाइला आहे : 
 
ियीं णतस्रो िृिीस् णिभुिनम्  अर्ो िीन् अणप सुरान् अकारादै्यर  ििैस् णिणभर  अणभदधत् 

तीिथणिकृणत । 
तुरीयुं ते धाम ध्िणनणभर  अिरुतधानम्  अिुणभस् समस्तुं व्यस्तुं त्िाुं शरिद गृिात्योणमणत पदम्  ॥ 
 

९५८. पि 
 
पणवत मूल्ये व्यवहािं किोवत इवत पणः । बदल्यातं देवघेव कितो तो म्हणावयाचा पण. अथात ‘पण’ 

म्हणजे सौदागि, व्यापािी, दुकानदाि, वगऱ्हाइक. ‘आपण’ म्हणजे बाजािओळ, ‘पण्य’ म्हणजे देवघेवीची 
खिेदीववक्रीची वस्तु, सौदा. ‘पण्’ धातूचींच हीं कृदन्तें. मानव आवण पशु याचं्यात अनेक भेद आहेत. त्यातं 
‘पणन’ हा वह एक आहे. मानव- समाजातं पणन आहे, पशुपक्ष्यावदकातं हा प्रकाि नाहीं. पणन जि वगळलें  
ति मानव-समाज पित पशुदशलेा पोचायला वळे लागायचा नाहीं. पणन हा असा मानव-समाजाचा ववशषे 
आहे. मानवाचें समाजीकिण त्यामुळेंच झालें  आहे. तें जि वगळलें  ति मानवाचें जीवन संकोच पावनू तो एक 
वद्वपाद पशु होईल. जीवन अनन्त आहे आवण त्याचा ववकास वह अनन्त आहे. पिंतु कोणत्यावह एका देहातं तें 
सामग्र्यानें एकवटणें शक्य नाहीं. त्यामुळें  वभि वभि क्षमतेच्या व्यक्तींना पिस्पिाशंीं सहकाि किावाच 
लागतो. या सहकािाचें स्वरूपच देवाणघेवाण होय. देवाणघेवाण सोनें नाणें, चीजवस्तु या वस्तंूची, श्रम 
कौशल्य या वक्रया-गुणाचंी अथवा वात्सल्य, प्रणय, मतै्री इत्यावद कोमल भावनाचंी असेल. पण 
देवाणघेवाणीवशवाय सहकाि नाहीं. आम्ही कुत्र्याला पाळतों कािण तो आम्हालंा सोबत िक्षण आवण भस्क्त 
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देत असतो. हें पणनच आहे. अशा प्रकािें जीव पिस्पिाशंीं देवघेवीचा व्यवहाि करून जगत असतात. हा जो 
जीवाचं्या जीवनाचा स्थायी भाव तोच पण होय. मी कोणाला काहंीं देणाि नाहीं आवण कोणापासून काहंीं 
घेणाि नाहीं, असें म्हणणें म्हणजे व्यवहािच खंुटला; आवण त्याबिोबिच जीवन वह. मी ववश्वातूंन मुक्त दान 
घेऊनच जन्माला आलों, तें घेऊनच जगत आहें आवण तसेंच मुक्त दान किीत जाणें हा माझा धमम आहे. तो 
मी सोडणें म्हणजे मी आपल्याला ववश्वाला सोडवचठ्ठी देण्यासािखेंच आहे. 

 
९५९. प्रमाि 

 
प्रमाणं प्राणवनलयः प्राणभतृ प्राणजीवनः । हा ‘प्र’चापाठ आहे, अथवा प्राणाचा पाठ आहे म्हणा. 

पुढील श्लोकाथम तत्त्वाचा पाठ आहे, असें म्हणता ं येईल. जगातं म्हणा वा जीवनातं म्हणा, दोनच तत्त्वें 
आढळून येतात. एक वक्रयाशील, दुसिें अवक्रय. वक्रयाशील म्हणजे सतत हालचाल किणािें तत्त्व प्राण. 
आवण अवक्रय म्हणजे केवळ सावक्षरूप आत्मतत्त्व. पवहल्या श्लोकाधांत प्राणाचें मवहमान ति दुसऱ्यातं 
द्रष्ट  याचें मवहमान गाइलें  आहे. इति पदें आनुषवंगक असून त्याचंा अथम प्रकिणानुिोधानें घ्यावयाचा. 

 
प्रमाण म्हणजे प्रमेयाचें ज्ञान करून देणािें साधन. प्रमेय कोणतें? पिब्रह्म हें प्रमेय होय. कािण 

अस्न्तम सत्य तेंच आहे. त्या वनि  गुण वनिाकािाचा साक्षात्काि वा अनुभव कशानें होतो? तो होतो 
अन्तिात्म्याच्या वा प्रत्यगात्म्याच्या द्वािा. संस्फुित सवंवद् रूप म्हणनू स्वात्माच प्रमाण होय. ज्ञानदेवानें 
म्हटलेंच आहे— 

 
“ज्ञानदेवा प्रमाण आत्मा हा वनधान” सवम अनुभव आत्म्याच्याच द्वािा येत असल्यामुळें  आत्मतत्त्वच 

प्रमाण होय. हाच ववचाि गीतेंत “ब्रह्मणो वह प्रवतिाहं अमृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धममस्य 
सुखस्यैकास्न्तकस्य च ॥ या श्लोकातं आला आहे. वनजात्माच पिमात्म्याची उपलस्ब्ध करून घेतो. म्हणनू 
तोच ब्रह्माची प्रवतिा होय, आधाि होय. अमृत म्हणजे मोक्ष. त्याचा वह आधाि तोच होय. कािण मोक्षप्रास्प्त 
त्यालाच व्हायची आहे. तो नसेल ति ज्ञान आवण तत्फवलत मोक्ष लाभणाि कोणाला? पे्रम आवण तद् जवनत 
सायुय य वा ऐक्य अथवा जीवावशवाची भेट याचा वह आधाि आत्मा च आहे. वनजात्मा नसेल ति कुणाची 
भस्क्त आवण कुणाची नामरूप-ववभस्क्त? स्वरूपभतू आत्मा हा आपला आधाि असून तो पिरूपभतू 
पिमात्म्याचा वा पिब्रह्माचा आधाि आहे. प्रथम पुरुष ‘तो’, मध्यम पुरुष ‘तू’, याचंा वह आधाि ‘मी’ च होय. 
म्हणून च तो उत्तम पुरुष म्हणावयाचा आवण म्हणनू च तो प्रमाण. 

 
९६०. प्राि-णनलय 

 
ववश्वाची घडामोड किणािा प्राण होय. तोच ववश्वकमा आहे. ववश्वाची उत्पवत्त स्स्थवत आवण लय 

तोच कितो. पण प्राण हें काहंीं अस्न्तम तत्त्व नाहीं. कािण तें सवक्रय आहे. अस्न्तम तत्त्व आहे अवक्रय. त्या 
अकाशकल्प अवक्रय ब्रह्माच्या ठाईं हें सवक्रय प्राणतत्त्व वनवहत आहे. म्हणून त्या ब्रह्माला, त्या पिमात्म्याला 
म्हणावयाचें प्राणवनलय. वनलीयते अस्स्मन् इवत वनलयः । प्राणस्य प्राणाना ंवा वनलयः प्राणवनलयः । प्राणाच्या 
हालचालीबिोबि जीवन प्रकट होतें. जन्मताचं मूल िडलें  नाहीं, त्यानें काहंीं हालचाल केली नाहीं, ति तें 
मृतजात (Still born) मानलें  जातें. प्राणाची हालचाल थाबंली, नाडी बंद पडली म्हणजे प्राणी मेला असें 
समजलें  जातें. मिणाऱ्याच्या नाकासमोि सूत धितात. प्राणापानाच्या गतीनें तें हलत िाहतें. तें हलणें थाबंलें  
कीं प्राण शातं झाला असें मानलें  जातें. हाच मृत्यु. वजजीववषा सोडून प्राण जेव्हा ं स्वचे्छेनें वनिोधून 
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आत्म्याच्या ठाईं ववलीन केले जातात तेव्हा ंत्या प्राणशातंीला समावध असें म्हणतात. जेव्हा ं वजजीववषा ति 
सुटलेली नसते पण वाधमक्यानें वा िोगानें प्राण-धािणाची क्षमताच उित नाहीं म्हणनू अवनच्छेनें प्राणत्याग 
किावा लागतो तेव्हा ं त्याला मृत्यु म्हणतात. जेव्हा ं एखादा ब्राह्मण वा श्रमण कृतकृत्य झाल्यामुळें  वा 
होण्यासाठीं प्रायोपवशेन करून वा पूणम जीवन जगनू प्राणत्याग कितो तेव्हा ं त्याला वनवाण वा धीिगवत 
म्हणावयाचें. जेव्हा ं एखादा क्षवत्रय धममयुद्धातं लढता ं लढता ं धािातीथीं देह ठेवतो तेव्हा ं ती वीिगवत 
म्हणावयाची. जेव्हा ं एखाद्या वजजीववषचूें बलानें वा छलानें प्राण-हिण केलें  जातें तेव्हा ं त्याला हत्या 
म्हणतात. जेव्हा एखादा मनुष्य वजजीववषा असून वह हताश होऊन मोहावशेातं स्वतःच जीव देतो तेव्हा ं
त्याला आत्महत्या म्हणतात. वजजीववषा असून जगण्याची क्षमता नाहीं, मुमूषा करून वह मृत्यू लवकि येत 
नाहीं. आत्महत्या किण्याचें बल नाहीं. अशा जीवाला गाय, बैल, वासरंू यानंा तत्काळ ठाि मारून यातना-
मुस्क्त देणें हा हत्यापिाध नसून हत्योपकाि आहे. या सवम प्राणगवतच होत आवण त्या सवम पिमात्म्याच्या ठाई ं
संपतात म्हणनू तो प्राण-वनलय. 

 
९६१. प्रािभृत् 

 
प्राणान् वबभर्णत इवत प्राणभतृ । तो प्राणाचंें धािण कितो तो प्राणभतृ म्हणावयाचा. पिमात्मा हा 

प्राणाचंा वनलय आहे. जल-प्रवाह जसे समुद्रातं तसें सवम प्राण-प्रवाह पिमात्म्यातं अस्तंगत होतात. पण तो 
नुसताच प्राण-वनलय नाहीं. तो प्राणाचंा उद् गम वह आहे. सवम प्राण-प्रवाह त्याच्यापासूनच उगम पावतात 
वतथूनच त्यानंा पुिवठा होत िाहतो. म्हणून तो म्हटला आहे प्राणभतृ. अवक्रय आकाशाच्या अंकावि सवक्रय 
प्राणाची चळवळ चाललेली असते. अनन्तपाि आकाशातं कुठल्या कोपऱ्यातं वजरून वनःस्पंद झालेला वायु 
स्वभावतः पे्रवित होऊन पित वाहंू लागतो, पित उसळी माितो. त्याच्या ह्या उसळीला आधाि तो 
आकाशकल्प अववचल पिमात्मा आहे. म्हणून तो प्राणभतृ म्हटला आहे. त्या पिमात्म्याच्या धक्क्यापासूनच 
सगळया प्राण-नौका जीवनाच्या सागिातं सुटतात. सवम जलप्रवाह शवेटीं समुद्रातं ववलीन होतात म्हणनू 
समुद्र हा जलवनलय होय, सवम जलप्रवाह मूलतः समुद्रातूंनच उगम पावलेले असतात. म्हणून समुद्र हा 
जलभतृ होय. तद् वतच पिमात्मा हा वह प्राणवनलय आवण प्राणभतृ आहे. पिमात्मा हा प्राण-प्रवाहाचंा 
उद् गम म्हणणे आवद आवण वनलय म्हणजे अन्त आहे. एवढेंच नव्हे ति ह्या दोन अंताचं्या मध्यें प्रवाहरूपानें 
ववद्यमान असणािा जो मध्य तो वह तोच आहे हें पुढील प्राणजीवन सागंत आहे. अशा प्रकािें ह्या वत्रपदीनें एक 
पूणम ववचाि इथें माडंला आहे. पिमात्मा हाच सवमतोपिी प्राणाधाि आहे, प्राणसवमस्व आहे—मग हा प्राण 
हपडातंला घ्या कीं ब्रह्माडंातंला घ्या. “केन प्राणः प्रथमः प्रैवत युक्तः” अशी उपवनषदें पृच्छा कितात आवण 
त्याचें उत्ति तो प्राणभतृ पिमात्मा असें देतात. 

 
९६२. प्राि-जीिन 

 
प्राणस्य प्राणाना ं वा जीवनः प्राण-जीवनः । जो प्राणाचें जीवन आहे तो प्राणजीवन म्हणावयाचा. 

आम्ही प्राणानें जगतों. पण प्राण कशानें जगतो? त्याचा प्राण कोणता? जो तो प्राणाचंा वह प्राण तोच 
प्राणजीवन होय. आम्ही प्राणी वह वस्तुतः त्याच्याच आधािें प्राणधािण किीत असतों—जगत असतों, 
प्राणाच्या आधािें नव्हे. पिंतु चममदृष्टीला ति प्राणच वदसत असतो, तो प्राणाचंा प्राण वदसत नाहीं. तो जो न 
वदसणािा प्राणाचंा प्राण त्यालाच प्राण-जीवन म्हटलें  आहे : 
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न प्रािेन नापानेन मत्यो जीिणत कश्चन । 
इतरेि तु जीिन्तत यन्स्मने्नतौ उपाणश्रतौ ॥ 
 
मत्यम प्राणी प्राणापानाच्या योगें नाहीं जगत. वगेळयाच कुठल्यातिी तत्त्वाच्या आधािें तो जगत 

असतो. त्याच तत्त्वाला प्राणापान दोन्ही जंुपलेले असतात. तें जें मुलखावगेळें आत्मतत्त्व तेंच प्राणजीवन 
होय. तुकािामानें त्यालाच “जीवाचें जीवन अमृताची तनु । ब्रह्माण्डभषूण ुनािायण” म्हणून आळववलें  आहे. 
वपण्डब्रह्माण्डाचे सवम व्यापाि प्राणाधीन आहेत. मनोवाक् कायकमें प्राणबलानेंच चालतात. प्राण क्षीण झाले 
ति देह काम करंू शकत नाहीं. इस्न्द्रयाचंी शस्क्त क्षीण होते. वाणी वह क्षीण होते. बोलणें मन्द आवण बन्द 
पडतें. मनोव्यापाि वह क्षीण आवण क्षीणति होऊन मोहाचें म्हणजे अचेतनतेचें साम्राय य पसितें. अशा 
अवस्थेंत प्राणोत्क्रमण झाल्यास जीव दुि  गतीस जातो. म्हणून योगी जीवनभि प्राणोपासना कितात. आवण 
प्रयाणकालीं प्राणवनिोध करून केवल अवक्रय व सावक्षरूप प्राणजीवनास प्राप्त होतात. “भु्रवोि  मध्ये 
प्राणमावशे्य सम्यक् स तं पिं पुरुषमुपैवत वदव्यम् ।” 

 
९६३. तत्त्ि. 

 
प्राण हें सगुण सवक्रय तत्त्व आहे ति वचत हें वनि  गुण वनस्ष्क्रय तत्त्व आहे. इथें तत्त्व या पदाने हें 

वचत तत्चच अवभपे्रत आहे. मागील श्लोकाधांत सगुणाचा, प्राणाचा, मवहमा गाइला आहे, ति इथें तत्त्वाचा 
म्हणजे वनि  गुणाचा गाइला आहे. जें हें नव्हे तें तें होय. तें चा भाव तो तत्त्व म्हणावयाचा. इस्न्द्रयानंा वाणीला 
मनाला जें गोचि आहे, तें हें म्हटलें  जातें. जें हें नव्हे तें ‘तें’ होय, तें म्हटलें  जातें तें तेंच िाहतें. कािण तें ह्या 
गोचिाच्या आविणामागें दडलेलें  आहे. ऋवष त्याच्या दशमनासाठीं प्राथमना कितातः “वहण्मयेन पाते्रण 
सत्यस्यावपवहतं मुखम् । तत त्व ं पूषन् अपावृणु सत्यधमाय दृष्टये ॥” हे प्राणपोषक पिमात्म्या! आम्हा 
सत्यशोधकानंा सत्याचें दशमन किव. तें वनि  मोह सत्य या असत्य जगाच्या मोहक आविणानें झाकंलेलें  आहे. 
तें इस्न्द्रयानंा भिुळ पाडणािें ववषयाचंें आविण बाजूला सारून आम्हालंा त्या अतंिति वनि  गुण वनस्ष्क्रय 
वनिाकािाचें मुख पाहंू दे. हें तत्त्वदशमन वा आत्मदशमन केव्हा ंहोतें? गीतेनें तें एका श्लोकातं स्पष्ट वववविलें  
आहे 

 
बाह्यस्पशषे्वसक्तात्मा ववन्दत्यात्मवन यत सुखम् । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्रुते ॥ 
 
जोंवि देह आहे तोंवि बाह्य ववषय-स्पशम होंतच िाहणाि. पण त्यातं शिीिानें यावदथम व्यवहाि 

करून जो मनानें असक्त िाहतो त्याला आत्मसुखाचा आस्वाद म्हणजे मधून मधून अनुभव होत िाहतो. तोच 
जेव्हा ंववदेह होतो म्हणजे प्रािब्धक्षयानें त्याचा देह गळून पडतो तेव्हा ंमात्र तो ब्रह्माचा योग झाल्या कािणानें 
वनिन्ति आत्मसुख भोगीत िाहतो. अथात देहाचा सबंधं संपल्याकािणानें त्याच्या आत्मसुखातं अंतिायच 
उित नाहीं. तें अक्षय होतें. जो सत वचत सुखरूप अकृत सहज भाव तोच तत त्व होय. तोच पिमात्मा. 

 
९६४. तत्त्िणित् 

 
तत्त्व ंववेत्त इवत तत्त्वववत । जो तत्त्व जाणतो तो तत्त्वववद् म्हणावयाचा. पिमात्माच तत्त्व आहे. आवण 

तोच तत्त्वववद् आहे. कािण तो स्वसंवदे्य आहे. तो ववषय नाहीं, ववषयी आहे, जें जें ज्ञान ववषयभतू होऊन 
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जाणलें  जातें तें सगळें के्षत्र होय. पण तो के्षत्रज्ञ आहे. आमचें सगळें ज्ञान के्षत्र-के्षत्रज्ञ-ववभागानेंच होतें. वजथें 
असा ववभाग होत नाहीं वतथें ज्ञान संभवत नाहीं. आत्मतत्त्व हें के्षत्रज्ञ असल्यामुळें  त्याचें ज्ञान होऊं शकत 
नाहीं. “ववज्ञातािं अिे केन ववजानीयात” जो स्वतःच जाणािा आहे, त्याला कसें जाणणाि? कशानें 
जाणणाि? त्याला जाणणें शक्य नाहीं, पण त्याला आपली संवदेना मात्र होते, उपलस्ब्ध मात्र होते. म्हणनू 
त्याला सवंवत म्हणतात. दगडाला ज्ञान नाहीं. कािण त्याला संवदेन नाहीं. य याला संवदेन आहे तेंच तत्त्व 
होय. आवण तेंच स्वतःला अनुभवू ं शकत असल्यामुळें, स्वोपलस्ब्ध करंू शकत असल्यामुळें  तेंच तत्त्वववत 
होय. त्यालाच ववषयज्ञान वह होऊं शकतें. म्हणनू तेंच के्षत्रज्ञ वह होय. गीतेंत ह्यालाच अनुलक्षून म्हटलें  आहे 
: “न वह ते भगवन् व्यस्क्तं ववदुि  देवा न दानवाः । स्वयमेवात्मनात्मानं वते्थ त्व ंपुरुषोत्तम ॥” तसेंच “वते्तावस 
वदे्य ंच” म्हणून वह म्हटलें  आहे. सािाशं, जगातं सवमत्र के्षत्र आवण के्षत्रज्ञ असा ववभाग आहे. के्षत्र हें के्षत्रज्ञ 
होऊं शकत नाहीं आवण के्षत्रज्ञ के्षत्र होऊं शकत नाहीं. मात्र के्षत्रज्ञाला आपली जाणीव असते. हकबहुना 
आपली जाणीव असणें हेंच, त्याचें स्वरूप होय. त्याच्याच आधािें त्याला के्षत्राचें वह ज्ञान होत असतें. हें 
सगळें तत्त्व होय आवण हें जो स्वच्छ जाणतो तो तत्त्वववत म्हणावयाचा. य या ज्ञानाचा ववषय आवण ववषयी 
अवभि असतात तें आत्मज्ञान होय. आवण तें य याला झालें  तोच आत्मववत होय आवण तोच तत्त्वववत. 

 
९६५. एकात्मा 

 
एकि असौ आत्माच इवत एकात्मा । जो एक असून आत्मा आहे तो एकात्मा म्हणावयाचा. एकात्मा 

म्हणजे एकरूप आत्मा. सुवणाचे नाना अलंकाि घडवले जातात पण त्याचंी सुवणात्मता एकरूपच िाहते. 
तींत कुठला वह बदल होत नाहीं. वतचेंच नावं एकात्मता होय. हें ववश्व-वैवचत्र्य वह तसेंच एकात्म आहे. हा 
सगळा ववश्वाकाि वचदात्मक आहे. ज्ञानदेवानें ववश्ववैवचत्र्याची एकात्मता सुवणालंकािाच्या दृष्टान्तानेंच 
वववविली आहे. 

 
णिश्वालुंकारािें णिसुरे । जऱ्ही आहाणत नाना आकारें ।  
तऱ्ही घणडले एकें  णिं भाुंगारें । परब्रह्में ॥ 
 
उपवनषदें पंचमहाभतूाचं्या दृष्टातंानंीं तेंच ऐकात्म्य ववववितात. इथें त्यापंकैीं अग्नीचा दृष्टातं वदला 

आहे. “अस्ग्नि  यथैको भवुनं प्रववष्टो रूपं रूपं प्रवतरूपो बवहि । एकस् तथा सवमभतूान्तिात्मा रूप ं रूपं 
प्रवतरूपो बभवू ॥” वठणगी वदवा वीज वा सूयम सवम एकाच तेजाची ववववध रूपें होत. तसें हें उच्चावच सवम ववश्व 
एक आत्मरूप आहे. वदेोपवनषदातं गीतेंत एकत्वावि भि वदला आहे : 

 
(१) एकुं  सद् णिप्रा बहुधा िदन्तत । — िेद् 
(२) ति को मोहः कः शोकः 

एकत्िुं अनुपश्यतः । — उपणनषत् 
(३) भजत्येकत्िमान्स्र्तः । — गीता 
 
पण शकंिाचायम एकत्वाऐवजीं अदै्वत हा शब्द अवधक पसतं कितात. त्यातं त्याचंा हेतु आहे. जग 

वभिात्मक वदसत आहे. त्याचा इन्काि किता ंयेत नाहीं, मडकें  वन माती एक म्हणता ंयेत नाहीं. मडकें  वन 
माती एकच असल्यास ‘आमची माती आम्हालंा द्या व आपलें  मडकें  खुशाल घेऊन जा’ असें मृद् वादी म्हणू ं
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शकेल. उलट घटवादी वह म्हणूं शकेल ‘ही घ्या आपली माती वन भिा पाणी.’ दोन्ही प्रकािें अनवस्था प्रसगं 
ओढवले म्हणून जगद् ब्रह्म सबंंध हा अदै्वतरूप आहे. जग एक नाहीं, एकात्म आहे. 

 
९६६. जतममृत्युजराणतग 

 
जन्ममृत्युजिावद-षड् भावववकािान् अवतगच्छवत इवत जन्ममृत्युजिावतगः । जन्म मृत्यु जिावद 

पदाथांच्या सहा ववकृतींना वा अवस्थानंा उल्लंघून जातो तो म्हणावयाचा जन्म-मृत्यु-जिावतग. आत्मतत्त्व हें 
अनात्म-धमांत कुठेंच सापंडत नाहीं. “जायते अस्स्त वधमते ववपविणमते अपक्षीयते वम्रयते वा नश्यवत” हे 
आहेत भावाचें म्हणजे वस्तुमात्राचे षड् ववकाि. त्यातं तो कुठेंच सापंडत नाहीं. तो आधीं जन्मतच नाहीं. 
म्हणून त्याला जन्माबिोबि येणािी ववकािरूप अनथमपिंपिा वह बाधत नाहीं. जो जन्मतो त्याला 
नामरूपात्मक अस्स्तत्व संभवतें. य याला अस्स्तत्व आहे त्याचीच वाढ होते. सशाचें हशग वाढत नाहीं. तें 
ववपविणाम पावत नाहीं म्हणजे भऱु्याचें काळें  इत्यावद होत नाहीं. तें अपक्षय पावत नाहीं. जशी त्याची वाढ 
होत नाहीं तशी झीज ही होत नाहीं आवण शवेटीं तें नाहींसें वह होत नाहीं. असे हे पदाथममात्राचे षड् ववकाि, हे 
सहा अनात्मधमम आत्मतत्त्वाला सभंवत नाहींत म्हणून तें म्हणावयाचें जन्ममृत्युजिावतग. इथें या पदातं जन्म 
हा आवद ववकाि मृत्यु हा अन्त्य ववकाि आवण जिा हा आद्यन्तामंधील सवम ववकािाचंा वाचक ववकाि 
समजावयाचा आहे. तसा जिा हा प्रकाि म्हणजे ववपविणाम व अपक्षय हे दोन ववकाि एकत्र होत. जिेंत 
काळे केस पाढंिे होतात. जीवनशस्क्त क्षीण होते. पदाथांचे हे सहा ववकाि स्पष्ट स्वतंत्र आहेत आवण ते 
क्रवमक आहेत. एकाचा दुसऱ्यातं समावशे होत नाहीं आवण पूवमपूवावाचंनू उत्तिोत्ति संभवत नाहीं. 
जन्मावाचंनू अस्स्तत्व नाहीं. अस्स्तत्वावाचंनू वृवद्ध नाहीं इत्यावद. जन्ममृत्यु स्पष्ट वदसतात. मधल्या अवस्था 
केव्हा ं केव्हा ं वदसत वह नाहींत. त्या सूक्ष्म आवण त्ववित होऊं शकतात. मृतजात वा बालमतृ व्यक्तीच्या 
बाबतींत मधल्या अवस्था वदसत नाहींत पण त्या होऊन गेलेल्या असतात. अध्याहृत असतात. 

 
९६७. भूर -भुिस्-स्िस्-तरु )१) 

 
भिू  लोक भवुि  लोक आवण स्वि  लोक या वत्रकाडंाचंा वमळून बनलेला जो तरु तो म्हणावयाचा 

भिू  भवुः स्वस् तरु. वृक्षाचे तीन मुख्य अवयव म्हणजे मळू, बुंधा आवण शाखा-पत्र-फळावद ववस्ताि होय. 
संसािाला गीतेनें अश्वत्थवृक्षाची उपमा वदली आहे. वृक्ष हा खुडला तोडला तिीं तो पुनः पुनः वाढतो. कािण 
तो सुववरूढमलू असतो. त्याचीं मुळें  खोल रुजलेलीं असतात. तीं मूळेंच तोडलीं पावहजेत, उपटून टाकलीं 
पावहजेत. तेव्हाचं तो वनि  मळू होतो, त्याचा बींमोड किायचा ति त्याचीं सगळीं फळें जाळून टाकलीं 
पावहजेत. गीतेचें तत्त्वज्ञान हेंच : 

 
कामनारूप मूळें  उपटून टाका, लळिासनारूप बीजें जाळून टाका, सकाम कमें करूुं  नका. 

णनष्काम कमें करून त्याुंिंीं लळें  सोडून द्या. तीं ज्ञानान्ग्नदग्ध करा. 
 
शतेी किायची म्हणजे खोडें खणून टाकावीं लागतात आवण तृणबीजें जाळून टाकावीं लागतात. 

कृष्ण-हलधि शतेकिीच होते. त्यानंीं आपली धंद्याची भाषा तत्त्वज्ञानातं वापिली आहे. आवण म्हणनू 
संसािावि वृक्षाचें रूपक केलें  आहे. जीवाचा वासनाससंाि हा वृक्ष आहे. वृक्ष हा वृश्च्य म्हणजे छेद्य आहे. 
पिंतु हा पिमात्म्याचा ववश्वकदंब तरु आहे. तरु म्हणजे तिणसाधन. तरु पाण्यातं तितो आवण ताितो. 
म्हणून तो तरु म्हटला आहे. पिमात्म्याच्या सृष्टीचें हचतन केल्यास तें तािक होतें. पिमात्मा सृष्टीच्या द्वािेंच 
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जीवाला िक्षण पोषण आवण वशक्षण देत आहे. त्यानें वववस्वानाला योग देऊन ठेवला. त्याच्या पासून तो 
मनूला म्हणजे आद्य ववचािी मानवाला वमळाला. अशा प्रकािें तो ववश्वतरु झाला आहे. 

 
९६७. भूर -भुिस्-स्िस्-तरु )२) 

 
स्वःस्थ सूयापासून योग वशकायचा. तो आमचा योगववदे्यचा गुरु. अनंत सृष्टीपैकीं सूयमच कां? कािण 

आमची ही पृर्थवी सूयममालेंत आहे. सूयममालेचा गुरु तोच. तोच आम्हालंा प्रत्यक्ष उपलब्ध आहे तो 
स्वि  लोकातं िाहतो आवण आपल्या तेजानें आम्हालंा प्रचोवदत कितो. त्याचें तेज वपऊनच आमची ही पृर्थवी 
आवण वतच्याविील जीव जगत आहेत. म्हणून म्हटलें  आहे : 

 
“सूयम आत्मा जगतस् तस्थुषश  च” सूयम हा चि आवण अचि, स्थावि आवण जंगम, दोहोंचा वह आत्मा 

आहे. म्हणून आम्ही त्याचें ध्यान कितों. त्याच्या त्या तेजाचें पान कितों. ॐ । तत सववतुि  विेण्यं भगो 
देवस्य धीमवह । वधयो यो नः प्रचोदयात ॥ असें गान कितों. सूयम जसा नैश तमावि मात करून उवदत होतो 
त्याप्रमाणें अज्ञानावि मात करून आम्हालंा उित व्हावयाचें आहे. सवम दुष्प्रवृत्तींवि वन दुि  वृत्तींवि आम्हालंा 
ववजय वमळवायचा आहे. यासाठीं आम्हालंा सूयाप्रमाणें अववित कममयोग आचिला पावहजे. देह आहे तोंवि 
कममत्याग किताचं येत नाहीं. तें कमम आपल्या स्वाभाववक गुणानंीं वनयत झालेंच असलें  पावहजे. तें वनयत 
कमम कष्ट भयानें टाळता ंकामा नये, हकवा सुख-लोभानें कवटाळता ंकामा नये. ति केवळ िाग- दे्वषिवहत 
वृत्तीनें किावयाचें. कमम किण्यापूवीं काम- संकल्प, कितानंा िाग-दे्वष आवण केल्यानंति त्याच्या फळाची 
आकाशंा असता ं कामा नये. असें जो कितो तो कमम करून कमम-वकस्ल्मषातूंन मुक्त होतो. सूयानें 
वशकववलेला योग तो हाच. 

 
९६७. भूर -भुिस्-स्िस्-तरु )३) 

 
हा योगोपदेष्टा सूयम स्वगांत िावहला. त्याचा अतंविक्षातंील अवताि म्हणजे ववदु्यि  गभम मेघ होत. ते 

ववजाचंी आवण जलधािाचंी वृवष्ट करून या पृथ वीला सस्य-शावलनी व पुष्पमावलनी कितात. ते वह हें आपलें  
कमम सूयाप्रमाणेंच योगमुक्त होऊन किीत असतात. 

 
नापेक्षा न िं दाणक्षण्युं न प्रीणतर  न िं सुंगणतः । 
तर्ाणप हरते तापुं लोकानाुं उन्नतो घनः ॥ 
 
कािण तो त्याचंा स्वधमम आहे. स्वधमम हा केव्हावंह टाकावयाचा नसतो. तसें किणें अधमम ववधमम वा 

पिधमम आचिणें होय. आवण तें भयावह आहे. भय आहे कममबन्धनाचें. जो स्वभाव-वनयत कमम वनष्काम 
बुद्धीनें, िागदे्वषिवहत वृत्तीनें आवण फलाशा न धिता ं किीत नाहीं त्याला कमाचें बिें वाईट फळ अवश्य 
वचकटतें आवण त्यायोगें तो संसािचक्रातं सापंडतो. त्याला कममफलभोगासाठीं स्वगमनिकावद गवत आवण 
पुनि  जन्म याची यातायात किावी लागते. आवण ही अशी यातायात म्हणजे नुसता क्लेश होय. हा मुक्तीचा 
मागम नव्हे. मुस्क्त म्हणजे नैष्कम्यम. त्याचा उपाय वनष्काम स्वधमाचिण च होय. तोच योग. तो योगोपदेश 
सूयापासून, सूयाच्या अन्तविक्षगत ववदु्यद् रूप वन भवूमि अस्ग्नरूप अवतािापासून मनूला म्हणजे ववचािी 
मानवाला लाभतो. भिू  भवुि  स्वि  या वत्रलोकातंील देवताचंा हा उपदेशच तरु म्हणजे तािक आहे. 
सूयोपासना ववद्यदुपासना आवण अग्न्युपासना त्याच साठीं. या वदव्य तेजाच्या उपासनानंाच यज्ञ अशी संज्ञा 
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आहे. सूयम आकाशातं िावहला. वीज वह अतंविक्षातं दूिच आहे. पण अस्ग्न हा भवूमविील हातचा आहे. म्हणनू 
यज्ञातं अस्ग्न-उपासना केली जाते. जें गढू तेज सवांति  यामीं आहे तें अिवणमंथन करून यज्ञातं प्रकट केलें  
जातें आवण त्याची उपासना होते. 

 
९६७. भूर -भूिस्-स्िस्-तरु )४) 

 
भिू  भवुि  आवण स्वि  या वत्रभवुनाला तरु म्हटलें  आहे. कािण हें वत्रभवुन आपल्याला भिणपोषण 

िक्षण आवण वशक्षण देत आहे. वृक्ष आपल्याला वनवािा देतो, आसिा देतो. ऊन थंडी वािा पाऊस 
याचं्यापासून आपलें  िक्षण कितो. तो आपल्या कंदमूळ-पत्रपुष्प-फळानंीं आपलें  भिण पोषण कितो. त्याच्या 
छायेंत बसून मानवानें ध्यान केलें  आवण ज्ञान वमळववलें  आहे. त्यामुळें  तो ज्ञानदाता गुरु झाला आहे. भगवान् 
बुद्धाला तरुतलीं ज्ञानलाभ झाला आहे. गुरु तरुतळीं बसून ज्ञानोपदेश देतात. 

 
णिंिुं िटतरोर  मूले िृद्धाः णशष्या गुरुर  युिा । 
गुरोस्तु मौनुं व्याख्यानुं णशष्यास्तु न्च्छन्नसुंशयाः ॥ 
 
हा श्लोक प्रवसद्धच आहे. त्यातंील गुरु वशष्य कोणी वह असोत, मला ति मौन तरुच युवा गुरु आवण 

त्याच्या छायेंत एकातंातं ववचाि किीत बसलेला प्रौढ मानवच वशष्य वदसतो. हें वचत्र मला वचत्र म्हणजे 
वववचत्र वाटत नाहीं, पण स्वाभाववक वाटतें. अशा तािक वृक्षाची उपमा या वत्रकाडं ववश्वाला वदली आहे. ती 
योग्यच आहे. हा ववश्वकदंब पिमात्मा च आहे. त्याच्या छायेंत आपलें  जीवन चाललें  आहे. सवम लाभ 
आपल्याला त्याच्यापासून होतात. सवम पुरुषाथमवसवद्ध त्याच्या कृपेनें होते. हा ववश्वकदंब तािकापुष्पानंीं 
फुलला आहे. चदं्रसूयम-फळानंीं फळला आहे. दश वदशाचं्या शाखानंीं ववस्तािला आहे. त्याचें मूळ खोल 
भवूमगत आहे, अव्यक्त अक्षि आहे. असा हा भिू  भवुस् स्वि  लोकात्मक तरु आहे, आमचा तािक आहे. 

 
९६८. तार 

 
ताियवत इवत तािः । जो ससंािसागिातूंन स्वभक्ताला ताितो तो ताि म्हणावयाचा. गीतेंत भगवतंानें 

म्हटलेंच आहे :— 
 
ये तु सिाणि कमाणि मणय सुंतयस्य मत्पराः । 
अनतयेनैि योगेन माुं ध्यायतत उपासते ॥ 
तेषाुं अहुं समुद् धता मृत्यु-सुंसार-सागरात् । 
भिाणम नणिंरात् पार्थ मय्यािणेशत-िेंतसाम्  ॥ 
 
पिमात्म्याचा भक्त म्हणजे सत्याचा शोधक, ववश्वाचें तत्त्व काय आहे तें शोधणािा. त्याला सृष्टींतील 

पदाथममात्र षड् ववकाि-ग्रस्त आहे हें लक्षातं येतें, त्याच बिोबि त्या ववकािातूंन मुक्त असलेलें  आत्मतत्त्व वह 
पविलवक्षत होतें. ववश्वतरूचीं पानें फुटतात वाढतात वपकतात, गळतात, पण तरु कायमच िाहतो. तसें 
कायम िाहणािें एक तत्त्व आहे आवण तवदति सािें नश्वि आहे, हें त्याच्या लक्षातं येतें. तदनुसाि तो 
शाश्वताची कास धितो आवण अशाश्वताचा त्याग कितो. शाश्वताववषयीं सोऽहंता धरून अशाश्वताववषयीं तो 
वनिहं वनि  मम होतो. आवण अशा प्रकािें मृत्युसंसाि-सागिातूंन त्याचें तािण होतें. जें सत वचतसुखरूप असून 
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जें स्वप्नजागिसुषुप्त या अवस्थाचंें वनत्य साक्षी आहे तें ब्रह्म मी आहें, हा पाचंभौवतक देह मी नव्हें, असा बोध 
जेव्हा ंहोतो तेव्हा ंतो पुरुष “वमवथलाया ंप्रदीप्ताया ंन मे दह्यवत हकचन” असे म्हणू ंशकतो. वमवथलाच काय 
सािी सवृष्ट प्रलीन झाली तिी त्याचें काहंीं जात नाहीं. आत्मतत्त्व हें असें ताि म्हणजे तािक आहे. जो ताि 
सोडील तो माि खाईल हें उघडच आहे. भगवतंानें म्हटलेंच आहे : 

 
“अप्राप्य मा ंवनवतमन्ते मृत्युससंाि-वत्ममवन” ‘मृत्यूची धविती वाट संसािीं मज सोडुनी.’ 
 

९६९. सणपता )सणिता) 
 
“स वपता स वपतामहः” असा पाठ असूं शकेल. आज तो ‘सवपता प्रवपतामहः’ असा आहे. सवपता 

ऐवजीं ‘सववता’ असा वह एक पाठभेद आहे. पिंतु सववता पद पूवीं वह येऊन गेलें  आहे हें एक, आवण दोन 
म्हणजे प्रवपतामह पदाच्या सावंनध्यामुळें  सदि पद सवपता असेंच अवधक संभाव्य वदसतें, शकंिाचायांनीं वह तें 
तसेंच घेतलें  आहे. पण त्यानंीं सवपता हें एक पद मावनलें  आहे. त्याऐवजीं ‘स वपता स वपतामहः’, असें 
वाक्यरूप घेतल्यास सवपता हा एक कृवत्रम समास घ्यावा लागत नाहीं. “स सवमस्य वपता सवपता” असा 
ववग्रह शकंिाचायम कितात. एकच पद घेणें झाल्यास मग पुढील पदाच्या सावंनध्यानें आवण सहस्राच्या संवई 
प्रमाणें तें प्रवपता (प्रवपतामहः) असें घेणें योग्य होईल. प्राचीन हस्तवलवखतातं प्र चा स झाला असणें शक्य 
आहे. पिंतु या पाठातं थोडी अडचण वनमाण झाली. प्रवपता असा शब्द कल्पावा लागतो. तो रुढ नाहीं. 
तथावप सवपता या कृवत्रम समासा पेक्षा ंतो व्याकिणशास्त्राला वन व्यवहािाला वह मान्य होणाि आहे. त्याचा 
अथम वपतामह होईल. आवण पिमात्मा हा वपतामह आहे, प्रवपतामह असा सुसंगत अथम त्यातूंन वनघेल. पाठ 
‘स वपता स वपतामहः’ असा घ्या वा ‘प्रवपता प्रवपतामहः’ असा घ्या. दोन्ही पाठातं क्रवमकता साधली जाईल. 
प्रवाहाचा वह वनवाह होईल. ‘सवपता प्रवपतामहः’ या आजच्या रुढ पाठातं दोन्ही नाहीं. पिमात्मा हा आमचा 
प्रवपता आहे म्हणजे आमच्या जनकाचंा जनक आहे, तो प्रत्यक्ष जनक नाहीं. म्हणून तो प्रवपता म्हटला जाणें 
योग्य च आहे. तो आमचा सिळ जनक नाहीं इतकें च नव्हे ति आमच्या जनकाचंा वह सिळ जनक नव्हे. 
म्हणून तो प्रवपतामहः म्हटला आहे. तात्पयम, तो पूवमज आहे, प्रपूवमज आहे. 

 
९७०. प्रणपतामहः 

 
पिमात्मा वपता नाहीं वपतामह वह नाहीं ति तो प्रवपतामह आहे. म्हणजे या सृष्टीशीं आवण जीवाशंीं 

त्याचा अत्यन्त दूिचा संबध आहे. त्याचें नातें फाि दूिचें आहे अगदीं अनावद. सृवष्ट ही पाचंभौवतक आहे. 
पंचभतूें हीं वतचें सिळ वा प्रत्यक्ष कािण होत. भतूें हीं अव्यक्तजवनत आहेत. आवण अव्यक्त हें अक्षि 
ब्रह्मावश्रत आहे. म्हणजे अक्षि हें प्रवपतामह झालें  आवण अव्यक्त हें वपतामह झालें . या अव्यक्तालाच ब्रह्म वा 
ब्रह्मा अशी वह संज्ञा आहे. याचें स्वरूप वत्रगुणात्मक आहे. म्हणून तो वत्रगुण यज्ञोपवीत धािण कितो आहे 
आवण चाि वदे तै्रगुण्याचेंच प्रवतपादन किीत असल्यामुळें  तो चतुि  मुख झाला आहे. तो यज्ञशील असल्यामुळें 
त्याच्या हातातं सु्रक् सु्रवावद यज्ञोपकिणें आहेत. गीता आवण सहस्र दोन्ही महाभाितातंीलच आहेत. आवण 
त्याचंा घवनष्ट संबधं आहे. गीतेंत “प्रजापवतस् त्व ंप्रवपतामहश  च” हें वचन आलें  आहे. त्याचाच इथें “प्रवपता 
प्रवपतामहः” असा अनुवाद आला आहे असें म्हणता ं येईल. प्रवपता वा सवपता म्हणजे सवांचा वपता अथात 
प्रजापवत. ब्रह्मदेवालाच प्रजापवत म्हटलें  जातें. पहा : “सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट  वा पुिोवाच प्रजापवतः” म्हणनू 
प्रवपता पद घेणें आवण तें ‘प्रजाना ंवपता प्रवपता’ असें लावणें शक्य आहे. स हा जि सवाथीं येऊं शकतो ति प्र 
हा प्रजाथीं घ्यायला हिकत नसावी. वशवाय तो प्रवपतामह इत्यावद पदातं आला आहे. या आवण असल्या 
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कािणानंी ‘सवपता’ ‘सववता’ या पदापेंक्षा ंप्रवपता हा पाठ अवधक सयुस्क्तक होय. वजथें नानात्व आहे वतथेंच 
वपतृपतु्रावद संबधं कस्ल्पता ं येतो. पिंतु वजथें मुळातं अदै्वत आहे, हकबहुना एकत्वच आहे वतथें कुठल्यावह 
संबंधाची कल्पना कशी किता ंयेईल? केली तिी ती पिमाथमतः स्वीकािता ंयेणाि नाहीं. म्हणनू व्यवहाितः 
जिी पिमात्म्याला वपता प्रवपता प्रवपतामह इत्यावद संबधं वचकटववले तिी ते वमर्थया होत. कस्ल्पत सृष्टीच्या 
आवण जीवाच्या दृष्टीनें ते आिोवपलेले आहेत. वस्तुतः ति 

 
“नासतो णिद्यते भािो नाभािो णिद्यते सतः ।” 
“नेह नानान्स्त चकिंन ।” “आत्मैि इदुं सिथम्  ।” 
 
हीच पिमाथमता आहे. 
 

९७१. यज्ञ 
 
यज्ञो यज्ञपवति  यय वा यज्ञाङ्गो यज्ञ-वाहनः । हा संपूणम उत्ति शोकाधम आवण पुढील संपूणम श्लोक प्रायः 

यज्ञाला वावहलेला आहे. यज्ञ हा अवत प्राचीन काळापासून वैवदक आयांच्या जीवनाचा गाभा िावहला आहे. 
त्याचं्या ववचािाचें, जीवन-पद्धतीचें म्हणजे संस्कृतीचें आवण प्रत्यक्ष दैनंवदन जीवनाचें केन्द्र यज्ञच होता. 
यज्ञासाठीं मंत्र, यज्ञासाठीं तंत्र. सवम ववद्याचंा, कलाचंा ववकास त्यातूंन झाला. जेव्हा ंएखादा समाज अशा 
एखाद्या ववचािानें झपाटला जातो तेव्हा ं त्याचा सवांगीण ववकास त्यातूंनच कसा होतो ह्याचें भाितीय 
आयांची यज्ञप्रधान ससं्कृवत हें एक उत्तम वनदशमन आहे. घिाची उभािणी जशी पायावि होते तशी जीवनाची 
उभािणी य या तत्त्वावि होतें त्याचें नावं श्रद्धा. आजतागायत भाितीय आयांचें हें श्रद्धास्थान यज्ञच िावहलें  
आहे. कोणतावह ववचाि, कोणता वह उच्चाि आवण कोणता वह आचाि यज्ञाशीं जोडल्यावाचंून त्याला 
समाधान वाटत नाहीं. त्याववना तो पावन होत नाहीं, ग्राह्य होत नाहीं. ववचािक ब्रह्मववचाि कितो. त्याला 
तो यज्ञाच्याच पविभाषेंत माडंतो. ब्रह्मापमणं ब्रह्म हववि  ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ं
ब्रह्मकममसमावधना ॥ कवव काव्य कितो आवण म्हणतो माझा हा वाग् यज्ञ आहे. शूि लढतो आवण म्हणतों, मी 
हा समि-यज्ञ किीत आहे. कोणी धनी उतारंूसाठीं घि बाधंतो त्याला तो नावं देतो धममशाळा म्हणजे 
यज्ञशाळा. कोणी सदाव्रत घालतो त्याला म्हणतात अिसत्र म्हणजे अियज्ञ. सािाशं संपूणम जीवन यज्ञमय 
बनववण्याची ही पे्रिणाच, आमचें मूल धन असून त्याभावनेनें केलेलें  प्रत्येक कमम यज्ञ होय. 

 
९७२. यज्ञपणत 

 
कोणता वह मंत्र घेतला ति त्याला ऋवष, दैवत आवण छंद ह्या तीन गोष्टी असावयाच्याच. ऋवष 

म्हणजे तो मंत्र पाहणािा मतं्रद्रष्टा. दैवत म्हणजे य या भावाला उदे्दशून तो मतं्र संबोवधला आहे तो भाव वा 
ववषय. आवण छंद म्हणजे मंत्र-वणांची िचना य या वववशष्ट पद्य प्रकािातं झाली आहे तो गायत्री अनुष्टुभ् 
इत्यावद वाग् बधं. मंत्र म्हणजे वैवदक शब्द ही एक कृवत आहे आवण कृवत म्हटली म्हणजे वतला कता, उवद्दष्ट 
वा हेतु आवण वक्रया ही अंगें असलींच पावहजेत. तदनुसािच ऋवष दैवत छंद हीं मंत्राचंी कािणें होत. यज्ञ ही 
देखील अशीच एक कृवत आहे, कमम आहे. म्हणून त्याला कमाचा कायदा लाग ूहोतो. यज्ञकमाचा जो उदे्दश 
तोच यज्ञाचा वनयामक असल्यामुळें  त्यालाच यज्ञपवत म्हटलें  आहे. पिमात्म्यालाच उदे्दशून यज्ञ होतो. म्हणनू 
तो पिमात्माच यज्ञपवत होय. पिंतु प्रत्येक यज्ञाचें प्रयोजन पिमात्मा असतो असें कसें म्हणता ंयेईल? याचें 
उत्ति हें कीं जें प्रयोजन असतें तोच त्याचा पिमात्मा समजा. दशिथानें पुत्रासाठीं यज्ञ केला. तेव्हा ं
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दशिथाच्या त्या यज्ञाचा देव, त्याचा यज्ञपवत, तो पतु्र झाला. तो भगवान् िामचंद्र म्हणून प्रवसद्ध आहे. त्यानें 
वपत्याचा पुत्र-काम पुिववला आवण ववश्वावमत्राच्या यज्ञाचें िक्षण केलें . जीवाच्या सवम कामना, य यानंीं पे्रवित 
होऊन तो नाना कमें कितो अन्तिात्म्याचीं जीवनाच्या दपमणातं उमटलेलीं प्रवतहबबें होत. प्रवतहबब हें जसें 
हबबाहून वगेळें  म्हणजे स्वतंत्र नसतें तशा पुरुषाच्या कामना त्याच्याहून स्वतंत्र नाहींत. म्हणून सगळे 
पुरुषाथम हे वस्तुतः पिमात्मरूपच होत. म्हणनूच म्हटलें  आहे वदेातं : हे देवा तंू गाय मागणािाची गाय 
होतोस वन अश्व मागणािाचा अश्व होतोस. “गोकामाय गव्यसे, अश्वकामाय अश्वसे ।” सािाशं, यज्ञातं 
पूवजला जाणािा यज्ञपुरुष हा यजमानाचा कामरूप आत्मभावच असतो. म्हणनू तो यज्ञपवत म्हणावयाचा. 

 
९७३. यज्िा 

 
यय वा म्हणजे यज्ञकता यजमान. पिमात्मा हा हेतु रूपानें यज्ञकमाचा पे्रिक आहे म्हणनू तो यज्ञपवत 

म्हटला.ं पण प्रत्यक्ष यज्ञकमम किणािा जो जीव तो वह तोच आहे. म्हणून तो यय वा म्हणावयाचा. ‘कता 
किववता नािायण’ असें म्हटलें  आहेच. पिोक्षरूपानें पे्रिणा देऊन किववणािा आवण प्रत्यक्ष यज्ञकमम किणािा 
हे वदसायला वगेळे आहेत, पिंतु तत्त्वतः ते एकच आहेत. कमाचा पे्रिक काम हा एक आत्मशक्तीचा 
आववि  भाव आहे. त्याच आत्मशक्तीचा दुसिा आववि  भाव म्हणजे कममक्षम कतृमत्व आहे. एक भाव पे्रिणा देतो, 
एक तद् नुसाि उद्यम कितो, कमम कितो. एक पूवमरूप आहे, एक उत्तिरूप आहे. सवम खेळ एकाच तत्त्वाचा 
आहे. ऐदं्रजावलक म्हणजे मायावी एकच असतो. तो आपल्या मायेच्या योगें नाना रूपें, नाना नामें, नाना कमें 
आवण नाना फळें धािण किीत असतो. तद् वत या वववचत्र ववश्वाचें हें बहुिंगी जीवन एकाच वचच् छक्तीचा 
ववलास आहे. या वस्तुस्स्थतीला उदे्दशूनच म्हटलें  आहे : “इन्द्रो मायावभः पुरुरूप ईयतें.” यज्ञाची भाषा 
बोलतानंा इथें यज्ञ आवण तत्संबंद्ध सािें तो पिमात्माच आहे, हा ववचाि आला आहे. तो पिमात्मा यज्ञ आहे 
म्हणजे तो यज्ञपवत आहे, यय वा आहे, यज्ञागंें आहे, यज्ञकमम आहे, यज्ञफल आहे आवण यज्ञफल-भोक्तावह 
तोच आहे, असें सामग्रयानें समाजावयाचें आहे. यज्ञ हें ब्रह्म म्हणजे सवमकािण म्हटल्यानंति यज्ञवसद्धीसाठीं 
आवश्यक असणािें सगळें काहंीं तोच आहे. हें ओघानेंच आलें . तेंच पिोपिीनें ववस्तारून सावंगतलें  आहे. 
आवण तसें कितानंा वकत्येक नामें समानाथमक पूणमतः वा अशंतः आलीं आहेत. 

 
९७४. यज्ञाङ्ग 

 
यज्ञस्य अङ्गावन एव अङ्गावन यस्य सः यज्ञाङ्गः । यज्ञागंें हींच य याचीं अंगें होत तो यज्ञाङ्ग म्हणावयाचा. 

पिमात्मा हा यज्ञ आहे म्हटल्यानंति यज्ञाचीं जीं अंगें तीं सवम त्याचीं अंगें झालीं हें सागंायला नकोच. 
शकंिाचायांनी “यज्ञा अंगावन अस्य इवत यज्ञाङ्गो विाहमूर्णतः” असें म्हणून यज्ञमूर्णत विाहाचें हविवशंातं केलेलें  
वणमन उद् धृत केलें  आहे. यज्ञागंाचा पविचय त्यावरून होतो. तीं अंगें क्रमानें वा सामग्र्यानें आलीं आहेत असें 
नाहीं हकवा तींच घेतलीं पावहजेत असें वह नाहीं. महानािायणीयोपवनषदातं वत्रसुपणाच्या शवेटीं यज्ञमय 
झालेल्या पुरुषाचें वणमन आलें  आहे. त्यातं वह यज्ञागंें आलीं आहेत. हीं दोन्ही रूपकात्मक उद्धिणें पढुें 
वदलीं आहेत. 

 
िेद-पादो यपू-दुंष्रः क्रतु-हस्तश  णिंतीमुखः । 
अन्ग्नणजह िो दभथ-रोमो ब्रह्म-शीषो महातपाः ॥ 
अहोरािेक्षिो णदव्यो िेदाततुश्रुणत-भूषिः । 
आज्य-नासः सु्रि-तुण्डः सामघोष-स्िनो महान् ॥ 
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धमथसत्यमयः श्रीमान् क्रमणिक्रम-सत् णक्रयः । 
प्रायश  णिंिनखो घोरः पशु-जानुर  महाभुजः ॥ 
उद् गाितिो होम-णलङ्गः ललबीजमहौषणधः । 
िाय िततरात्मा मतिः न्स्लक णिकृतः सोमशोणितः ॥ 
िेदी-स्कतधो हणिर -गतधो हव्यकव्यान्स्र्िेगिान् 
प्राग् िुंश-कायो दु्यणतमान् नानादीक्षाणभरर्तिंतः ॥ 
दणक्षिा-हृदयो योगी महासिमयो महान् । 
उपाकमेणष्ट ऋिंकः प्रिग्याितथभूषिः ॥ 
नानाछतदो गणतपर्ो गुह्योपणनषदासनः । 
छायापत्नीसहायो िै मेरुशृङ्ग इिोन्च्ितः ॥ 

—हणरिुंश 
 
तस्य एिुं णिदुषो यज्ञस्य, आत्मा यजमानः, श्रद्धा पत्नी, शरीरुं इध्म, उरो िेदी, लोमाणन बर्तहः 

इत्याणद 
 

तैणिरीयोपणनषत् 
 
सत कमानें मनुष्य सद् गतीला जातो ही श्रद्धा आहे. सवम कमांत पववत्रतम कमम म्हणजे यज्ञ होय. 

यज्ञाच्यायोगें क्षवपत-कल्पष होत्साता मनुष्य केवल दोषिवहत असा पुण्यमय यज्ञरूपच होऊन जातो. याच 
पविणतीला स्वगम म्हटलें  आहे. पण कमाच्या योगें प्राप्त होणािी उत्तमोत्तम गवत हो सदोषच असणाि अशा 
ववचािानें नैष्कम्यमवादी ज्ञानोपासनेविच भि देतात ‘सव ंकमावखलं पाथम ज्ञाने पविसमाप्यते’ असा त्याचंा 
वसद्धान्त आहे या दोन्ही ववचािानंा एकवटून जीवाची मिणोत्तिगवत यथाकमम व यथाश्रुत होते असें वनष्कर्णषलें  
आहे. स्थूल यज्ञवक्रया शवेटीं सूक्ष्म ववचािप्रवक्रयेंत पविणत होऊन ब्रह्मकममसमाधींत पयमववसत झाली आहे 
आवण कमम व ज्ञान याचंें अदै्वत साधलें  आहे. अस्न्तम वनिेंत आदशात दै्वत िाहंू शकत नाहीं. 

 
९७५. यज्ञ-िाहन 

 
यज्ञ ंवाहयवत इत यज्ञवाहनः । यज्ञस्य वाहनः इवत यज्ञ-वाहनः । यज्ञो वाहनं अस्य इवत वा यज्ञ-

वाहनः । यज्ञाला वाहतो तो यज्ञवाहन म्हणावयाचा अथवा यज्ञच य याचें वाहन आहे तो यज्ञवाहन 
म्हणावयाचा. यज्ञकमाची पे्रिणा, यज्ञकमाची शस्क्त वन साधनें, आवण शवेटीं यज्ञकमाचें फळ वह तो 
पिमात्माच देतो आवण म्हणनू तो पिमात्मा यज्ञ-वाहन म्हणावयाचा. कोणत्यावह कमाच्या वनवाहासाठीं, 
वसद्धीसाठीं सकंल्प, शस्क्त वन फल-वनष्पवत्त या तीन गोष्टी आवश्यक आहेत. यापैकीं एका वह गोष्टीची 
उणीव असल्यास त्या कमाचा वनवाह होत नाहीं. तें कमम लंगडें होतें. तें कमम उभें िाहंू शकत नाहीं. वतपाईचा 
एक वह पाय नसल्यास ती उभी िाहंू शकत नाहीं त्याप्रमाणें. या तीन तत्त्वाचंा वह आधाि एक महान् तत्त्व आहे 
श्रद्धा. ती आत्मश्रद्धा नसेल ति या कममवनष्पादक तत्त्वाचंा काहंीं उपयोग नाहीं. त्यानंा कमम-िचनेला 
अवधिानच लाभत नाहीं. म्हणून म्हटलें  आहे: 

 
अश्रद्धया हुतुं दिुं तपस् तप्तुं कृतुं िं यत् । 
असत् इत्युच्यते पार्थ न िं तत् पे्रत्य नो इह ॥ 
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गीता 
 
श्रद्धयान्ग्नः सणमध्यते श्रद्धया हूयते हणिः । 
श्रद्धाुं भगस्य मूधथणन श्रदे्ध श्रद्धापयेह नः ॥ 

ऋग् िेद 
 
“असत्यं अप्रवतिं ते जगद् आहुि  अनीश्विम्” ही नास्स्तकता म्हणजे जगातं शाश्वत काहंीं नाहीं हा 

शून्यवाद अश्रद्धा होय. या उलट अशाश्वत, पिस्पिाचं्या संयोगानें वनमाण झालेल्या आवण अकतृमक 
भासणाऱ्या जगाच्या पसाऱ्याच्या बुडाशीं एक शाश्वत तत्त्व आहे, त्याच्याच आधािें हें जग वनमाण झालें  आहे, 
चाललें  आहे आवण शवेटीं त्यातंच ववलीन व्हायचें आहे हकबहुना होत आहे या दशमनाचें नावं आहे श्रद्धा. ही 
श्रद्धा नसेल ति सवम कमांचा खटाटोप व्यथमच होय. कािण त्या सवांचा पविणाम शून्य होय. आस्स्तक 
शून्यवादी नाहीं. तो ब्रह्मवादी आहे, पूणमवादी आहे. त्या आधािें त्याचें जीवन चालतें, सफल होतें. पूणम होतें. 
दक्ष नास्स्तक होता. म्हणून त्याचा यज्ञ ध्वस्त झाला. “रुव ंकतुमः श्रद्धाववधुिमवभचािायवह मखाः” पिमात्मा 
हा अशा प्रकािें श्रद्धावतंाचंा यज्ञ-वाहन ति अश्रद्धानंा यज्ञ-ववध्वसंक आहे. 
 

 
पिमात्मा हा अवधयज्ञ असल्यामुळें  म्हणजे यज्ञ द्वािा आत्मशुवद्ध होत असल्यामुळें  तो ‘यज्ञ आहे 

वाहन य याचा असा’ यज्ञवाहन होय. इन्द्र जीमूतवाहन आहे कुबेि निवाहन आहे तसा पिमात्मा यज्ञवाहन. 
 

९७६. यज्ञभृत् 
 
यज्ञ ं वबभर्णत इवत यज्ञभतृ । जो यज्ञाला धािण कितो तो यज्ञभतृ म्हणावयाचा. आम्ही सवम जीव 

देहभतृ आहों म्हणजे देहधािी आहों. पण यज्ञभतृ ही पदवी त्यातंील फाि थोड्यानंाच लाभते. हें जग काय 
आहे? याचें स्वरूप काय आहे? आम्ही जीव कोण आहोंत? आमचें स्वरूप काय आहे? अशी तत्त्ववजज्ञासा 
य याचं्यातं उवदत होते असे मानव प्राणी या जीवववश्वातं, या चौऱ्याशंी लक्ष योनींत वकतीसे आहेत? योवन या 
नात्यानें आधीं मानव असंख्यापंैकीं एक. त्या मानव योनींत वह खाणें वपणें ववणें या पलीकडे य याचंी दृवष्ट जाते 
असे थोडे. ते वह सावहत्य संगीत कला इत्यावद आत्ममोहनाच्या मागें लागलेले. म्हणजे व्यसनी. एकानंा 
दृवष्टच आलेली नाहीं, ति एक दृवष्ट असून मदान्ध आहेत. या दोन कोटी सोडल्या म्हणजे मनुष्य समाजातं 
फािच थोड्या व्यस्क्त अशा आढळतात कीं य यानंा तत्त्व-वजज्ञासा वशवली आहे असें म्हणता ं येईल. या 
वजज्ञासूतं वह क्षवणकच फाि. य याचंी वजज्ञासा वटकाऊ स्वरूपाची आहे असे वचवट वजज्ञासेचे वकतीसे 
आढळतात? जे काहंीं आढळतात त्यातूंन संप्रदायरूप जडतेंत सापंडणािेच अवधक. देहवनिपेक्ष ववशुद्ध 
आदशम डोळयासमोि अववचल ठेवनू तदथम काया वाचा मनें वनिन्ति वनिलस झटणािे केवळ ववववक्त दृष्टीचे 
पिम हंस पुरुष खिोखिच सुदुि  लभ. त्या अशानंाच उदे्दशनू गीतेंत म्हटलें  आहे. 

 
मनुष्यािाुं सहसे्रषु कणश्चद् यतणत णसद्धये । 
यततामणप णसद्धानाुं कणश्चन् माुं िेणि तत्त्ितः ॥ 
 
हे पुरुष यज्ञभतृा ंवि होत. पिंतु आत्मशुद्धीचा य याचंा वनिय झाला असून त्या वाटेला जे लागले 

आहेत ते सगळे साधक यज्ञभतृ होत. पिमशुवद्धस्वरूप आदशम म्हणजे ब्रह्म होय. आवण त्याच्या प्राप्तीचे 
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म्हणजे आत्मशुद्धीचे सवम उपाय यज्ञ होत. हाच ववचाि गीतेच्या भाषेंत ‘एव ंबहुववधा यज्ञा ववतता ब्रह्मणो मुखे 
। कममजान् वववद्ध तान् सवांन्’ असा आला आहे. अंश हा अंशीहून वगेळा नसतो. म्हणनू प्रत्येक यज्ञभतृ हा 
यज्ञपुरुष पिमात्माच होय. 

 
९७७. यज्ञकृत् 

 
यज्ञ ंकिोवत इवत यज्ञकृत । जो यज्ञ कितो तो यज्ञकृत म्हणावयाचा. गुण आवण गुणकायें याचं्याशीं 

अज्ञानामुळें  मनुष्य जें आपलें  तादात्म्य कस्ल्पतो आवण त्या कल्पनेंत जें काहंीं कितो तें सगळें त्याला 
स्वरूपापासून दूि नेतें, आडवाटेस लावतें. याचेंच नावं आहे ‘जुहुिाणं एनः’ वाकंडें जाणािें पाप. हें पाप य या 
ज्ञानदृष्टीनें नाहीसें होतें वतचें नाव पणु्य आहे. त्या ज्ञानदृष्टीला पोषक जो ववचाि उच्चाि वा आचाि तो वह 
उपचािानें पुण्य म्हटला जातो. तोच यज्ञ होय. स्वरूपज्ञान हें अव्यक्त आहे. तें देहवतंाला व्यक्त वक्रयेच्या 
द्वािा हळंू हळंू आकलन होतें. सामान्य ववषयज्ञान वह आपल्याला व्यक्त पदाथांच्या व वक्रयाचं्या साहाय्यानेंच 
अवगत होतें. दोन वन दोन चाि होतात. मुलाला तें आपण दोन हचचोक्यातं आणखी दोन हचचोके घालून 
आवण मोजायची वक्रया किायला लावनू वशकवतो आवण अशा प्रकािें तें अमूतम ज्ञान तो मतूाच्या साहाय्यानें 
वशकतो. यज्ञ हा वह असाच एक पदाथमपाठ आहे. त्यातं हवनीय अस्ग्न, हवन-द्रव्य आवण हवन-वक्रया याचं्या 
द्वािा आपण ‘अग्नेय स्वाहा, इदं न मम’ असें म्हणत गुण आवण गुणकायें याहूंन मी वगेळा आहें हें आत्म-ज्ञान 
आत्मसात किीत असतों. हा देह मी नव्हे, हे कलत्रपुत्रवमत्रावद देहसंबंध आवण हयगजिथावद वा 
सुवणमिजतावद द्रव्यें माझीं नव्हेत. हे सगळे अनात्म होत आवण मी याचंा ज्ञाता केवळ वचवतस्वरूप आत्मा आहे 
हें ज्ञान यज्ञाच्या द्वािा माणसाच्या ठाईं उगवू ंलागतें. हकबहुना य या स्थूल कमांच्या द्वािा हा ज्ञानोपकाि होतो 
तीं सगळीं कमेंच यज्ञ होत. अस्ग्नदेवता द्रव्य आवण वक्रया या यज्ञीयाचंें स्वरूप शवेटीं ब्रह्मच होतें. कािण 
“ब्रह्मापमणं ब्रह्म हववि  ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमम-समावधना ॥” ‘सव ंकमावखलं पाथम 
ज्ञाने पविसमाप्यते’ हें आहे कमममय यज्ञाचें पयमवसान. तें लक्षनू जें केलें  जातें तेंच कमम यज्ञ होय. आवण तेच 
मोचक. अन्य सवम कमम बन्धक होय. “यज्ञाथात कममणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमम-बन्धनः” पिमात्मा हा कममबन्ध-
मुक्त असल्यामुळें  तो उघडच यज्ञकृत होय. 

 
९७८. यज्ञी 

 
यज्ञी म्हणजे यज्ञवान्. जीव जसा स्वभावतः देही आहे, देही जसा स्वभावतः कमी आहे, तसा कमी 

हा स्वभावतः यज्ञी नाहीं. तो तशी इच्छा किील ति यज्ञी होऊं शकतो इतकें च. स्वाभाववक गुणानुसाि देह 
आवण कमें जि लाभतात ति त्याच स्वाभाववक गुणानंा अनुसरून स्वधममरूप यज्ञ वह माणसाला लाभला आहे 
असें म्हणणें योग्य होईल आवण तसा तो स्वभावतः यज्ञी आहे हें “सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट  वा पुिोवाच प्रजापवतः । 
अनेन प्रसववष्यध्वम् एष वोऽस्स्त्वष्टकामधुक् ।।” या वचनावरून वदसून वह येतें. पिंतु हा स्वधममरूप सहज 
यज्ञ माणसाकडून सहजासहजीं आचिला जात नाहीं. त्यासाठीं त्याला आत्मज्ञान आवण तज्जवनत 
आत्मसंयम याची आवश्यकता असते. ज्ञान आवण संयम याचं्या अभावीं सहज वह असलेला स्वधमम आचिला 
जात नाहीं. मनुष्य स्वरूपानुसंधान ठेवण्या ऐवजीं ववषयध्यान करंू लागतो आवण त्यातूंन संग काम क्रोध 
मोह स्मवृतभ्रंश या पिंपिेनें बुवद्धनाशाची वनष्पवत्त होते. ववषय-ध्यानाऐवजीं जेव्हा ं मनुष्य आत्मस्मृवतमान् 
होऊन वजतात्मा होतो तेव्हा ं तो स्वधममरूप यज्ञ किण्यास समथम होतो. असा आत्मबलवान् धीि पुरुषच 
स्वधममयज्ञक्षम असून तोच यज्ञी होय. इति नुसते कमी वा कममसंगी होत. आम्हीं गुण-संग, गुणकमम-संग 
आवण गुणकममफल-संग टाकून आत्मस्मृवतमान् स्वधममवनि आवण कममफलत्यागी व्हायला पावहजे. अशालाच 
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गीता यज्ञी म्हणजे कममयोगी आवण संन्यासी म्हणजे कममफलसंन्यासी म्हणते. केवळ अस्ग्नहोत्र िाखल्यानेंच 
कोणी योगी होत नाहीं, ति आत्मा कता भोक्ता नाहीं ह्या आत्मज्ञानाची य योवत प्रय ववलत िाखल्यानेंच तो 
योगी होतो. केवळ कोणतें कमम न किण्यामुळेंच कोणी संन्यासी होत नाहीं ति सवम कमांच्या फलाचा त्याग 
केल्यानेंच तो सनं्यासी होतो. “अनावश्रतः कममफलं कायं कमम किोवत यः । स सनं्यासी च योगी च न वनिस्ग्नि  
न चावक्रयः ॥” गीतेनें अशा उभयदोषिवहत व उभयगुणसमस्न्वत आदशाचा पुिस्काि केला आहे. हा आदशम 
आचािणािा यज्ञी होय. पिमात्मा हा सदैव स्वरूपस्स्थत असल्यामुळें  तो सूयमवत यज्ञी आहे. कमें किीत 
असून वह फलाशा त्याला नाहीं, फलाशा नसून वह तो सदैव कममित आहे. 

 
९७९. यज्ञभुक 

 
यज्ञ ं भञु्जते भनुस्क्त इवत वा यज्ञभकु् । जो यज्ञाचा भोक्ता आहे अथवा िवक्षता आहे तो यज्ञभकु् 

म्हणावयाचा. पिमात्मा च सवम यज्ञ दान तपें आवण कमें याचंा हेतु असल्यामुळें  त्याच्याच प्रीत्यथम सगळे यज्ञ, 
सगळीं दानें, सगळीं तपें आवण सगळीं कमें होत असल्यामुळें  तो यज्ञभकु् होय. ‘सत्य संकल्पाचा दाता 
भगवान् सवम किी पूणम मनोिथ’ या लोकोक्तीप्रमाणें तो पिमात्मा सवम संकल्पानंा सवम क्रतंूना, जन्म देऊन 
त्यानंा तडीस नेणािा आहे. म्हणून तो यज्ञभकु् म्हणजे यज्ञिक्षणकता वह आहे. हे दोन्ही अथम गीतेच्या ‘अहं वह 
सवमयज्ञाना ं भोक्ता च प्रभिेुव च’. या वचनातं क्रमानें आले आहेत, असें म्हणता ं येईल. सवम भतूाचं्या 
अन्ति  यामीं वास किणािा तो पिमात्मा त्याचं्या त्या त्या क्रतंूना, त्याचं्या त्या त्या सकंल्पानंा वा मनोिथानंा 
सुफवलत करून त्याचं्या योगें प्रसि होत असतो, प्रीयमाण होत असतो. आत्मप्रसादच शवेटीं सवम फवलताचंें 
फवलत आहे. तें फवलत जोंवि हातीं लागत नाहीं तोंविच सवम स्वाध्याय यज्ञ दान तप आवद साधनें 
किावयाचीं. आत्मप्रसाद लाभल्यानंति मग तीं सगळीं वनष्प्रयोजन होतात, पण त्याआधीं केव्हावह नाहीं. 
आवण य या अथीं आत्मप्रसाद हा जोंवि देह आहे तोंवि पूणम झाला आहे असें म्हणतांच येत नाहीं. त्याअथीं 
साधनें वह वनष्प्रयोजन होऊन कंुवठत झालीं असें कधींच होत नाहीं. जो सदेह असून तशी कल्पना किील तो 
वमर्थयावादी आहे, वा भ्रान्त आहे, वा भववष्यद् वृत्तीनें बोलत आहे असें समजावें. गीतेंत एवढ्याच साठीं 
म्हटलें  आहे : 

 
“अवभतो ब्रह्मवनवाणं वतमते वववदतात्मनाम्” य यानंीं आत्मतत्त्व ओळखलें  आहे त्याचं्या वनकट 

देहाच्या अंतिपटाच्या आड ब्रह्माचें वनवाण म्हणजे भावरूप पूणम शास्न्त वसत असते. ब्राह्मी स्स्थवत 
अनुभवणाऱ्या, वववदतात्म परुुषाचंी वह प्रयाण-साधना तिी अववशष्ट िाहतेच. सवमसाधना-पयमवसानभतू 
ब्रह्मवनवाण आत्म्याचें स्वरूपच असल्यामुळें  तो पिमात्मा यज्ञभकु् होय. 

 
९८०. यज्ञ-साधन 

 
यज्ञ ंसाधयवत, यज्ञस्य साधनः इवत वा यज्ञ-साधनः । अथवा यज्ञः साधनं अस्य इवत यज्ञ-साधनः । 

यज्ञ साधतो तो यज्ञ-साधन म्हणावयाचा. यज्ञाचें साधन म्हणून वह तो यज्ञ-साधन म्हटला जाईल. अथवा 
यज्ञ हेंच य याचें साधन आहे तो यज्ञ-साधन म्हणावयाचा. वक्रयोपकािक तें कािक म्हटलें  जातें. सवम 
कािकातं कता प्रधान म्हणनू प्रथम तें कािक झालें , पिंतु इति वह कािकें  आहेतच आवण तीं गौण म्हटलीं 
तिी कािकें च आहेत. यज्ञ ही एक वक्रया आहे, तेव्हा ं वतचीं कािकें  वा किणें वह असणािच तीं सगळीं 
यज्ञवक्रयोपकािक वा यज्ञसाधक असल्यामुळें  त्यानंा साधन म्हटलें  आहे. यज्ञाचीं सगळीं साधनें अस्ग्न, 
हववि  द्रव्य, हवन-वक्रया, हवनोपकिणें, हवनमंत्र, होता आवण स्वतः पत्नीसह यजमान हे सगळे 
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यज्ञसाधनीभतू झालेले पिमात्मास्वरूपच होत. कािण त्याचं्यावाचंनू यज्ञ-वसवद्ध होत नाहीं. चंदनाचे अवयव 
जसे चंदनच होत, तद् वत यज्ञ-पुरुषाची अंगोपागंें वह यज्ञच होत. म्हणून तो यज्ञपुरुष पिमात्मा यज्ञसाधन 
म्हटला आहे. 

 
यज्ञ हें साधन आहे य याचें तो यज्ञ-साधन, असा बहुब्रीवह समास घेऊन वगेळा अथम किता ं येतो 

आवण तोवह समपमकच आहे. कािण पिमात्मा हा यज्ञक्षवपत-कल्मष पुरुषानंाच भेटतो. आमची बुवद्ध गुणावृत 
असल्यामुळें  वनि  गुण पिमात्म्याचा बोध होत नाहीं. ते गुणाविण जेव्हा ं दूि होतें तेव्हाचं आत्मदशमन होतें. 
यासाठींच योगी काया वाचा मनें म्हणजे सवात्मना सतत झटत असतात. या झटण्याचें खपण्याचेंच नावं यज्ञ 
आहे. हा आत्मशुद्धीचा यज्ञ अप्रमत्त िाहून िातं्रवदवस वषानुवषम वन जन्मानुजन्म किावा तेव्हा ं कुठें तें 
आत्मदशमन होतें. “बहूना ंजन्मना ंअन्ते ज्ञानवान् मा ंप्रपद्यते” 

 
ज्ञानदेवो म्हणे 
 
“बहुता ंजन्माचंा अभ्यासु । 
तिीवच होय सोिसु पिब्रह्मीं ॥” 
 

९८१. यज्ञाततकृत् 
 
यज्ञस्य अन्तं किोवत इवत यज्ञान्तकृत । जो यज्ञाचा अन्त कितो तो यज्ञान्तकृत म्हणावयाचा. 

कोणती वह वक्रया ही वकतीवह दीघम काल चालली तिी ती केव्हानंा केव्हा ंतिी संपणािच. य या गोष्टीला आिंभ 
आहे वतला अंत वह असलाच पावहजे. आत्मशुद्धीच्या अभीष्ट प्रवक्रयेला वह हा वनयम लागू आहे. ती वह कंुवठत 
होते. ती वजथें कुस्ण्ठत होते. तो यज्ञान्त होय आवण जो यज्ञान्त तोच यज्ञान्तकृत. पिमात्मा हा सवम साधनाचंें 
अस्न्तम फवलत असल्यामुळें  त्याच्या दशमनाबिोबि सवम वक्रया वनरुद्ध होऊन वनवृत्त होतात. तो अवक्रय आहे. 
अ-वक्रयाववषय आहे. त्याच्यातं कोणतीवह वक्रया प्रववष्ट होत नाहीं. “यतो वाचो वनवतमन्ते अप्राप्य मनसा सह’ 
असें त्याचें स्वरूप आहे. देहेस्न्द्रयाचंी गवत स्थूल व पविवमत आहे. त्या पलीकडे प्राणाची आवण प्राणात्म 
वाणीची गवत होते. कािण तीं सूक्ष्म आहेत. पण मनाची गवत या दोहोंहून फाि फाि मोठी आहे. तुलनाच 
होऊं शकणाि नाहीं इतकी ती ववलक्षण आहे. कािण मन हें अत्यन्त सूक्ष्म आहे आवण त्याचा वगे प्रचंड आहे. 
पण त्याचा वह लाग आत्मतत्त्वाच्या ठाईं लागत नाहीं. कािण तें आत्मतत्त्व वनि  गुण आहे आवण मन आहे 
गुणजवनत. तात्पयम, वकयामात्र वजथें वनरुद्ध होते तें आत्मतत्त्वच यज्ञान्तकृत होय. पण त्याला इथें ववशषेतः 
यज्ञान्तकृत म्हणण्यातं एक हेतु आहे. यज्ञ ही आत्मशुद्धीची वक्रया आहे. आत्मशुद्धीची जी पविसीमा, ती तो 
वनत्य शुद्ध बदु्ध मुक्त स्वभाव आत्मा आहे, ती पविसीमा गाठंल्यानंति आत्मशुद्धीची प्रवक्रया सफल होऊन 
आपोआपच कंुवठत होते. गन्तव्य गाठंल्यानंति गवत कंुवठत होते हें खिें पण या कंुवठत होण्याला कंुवठतता न 
म्हणता ंसफलता म्हटलें  जातें, कृताथमता म्हटलें  जातें. म्हणून या स्स्थतीला वैकंुठ असें नावं आहे. इथें सवम 
कंुठा कंुवठत झाली आहे म्हणून वतचें नावं वैकंुठ होय. तोच यज्ञान्तकृत वन यज्ञान्त. कािण, स्वभाववतंाहून 
स्वभाव वगेळा असत नाहीं. 
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९८२. यज्ञ-गुह्य 
 
यज्ञस्य गुह्यम् यज्ञगुह्यम् । यज्ञाचें गुह्य तें यज्ञगुह्य म्हणावयाचें. प्रत्येक गोष्टीचें एक बाह्य व एक 

आभ्यतंि रूप असतें. बाह्य तो देह होय, आभ्यंति तो आत्मा. जीवात्म्यासाठीं देह असतो, देहासाठीं आत्मा 
नसतो. त्याप्रमाणें प्रत्येक कमाचें आहे, कलेचें आहे, ववदे्यचें आहे. त्याचंें बाह्य रूप त्याचं्या अन्तिति 
आत्म्याच्या प्रकाशनासाठीं असतें. वजथें तें अन्तिति अन्ति  यामी तत्त्व प्रकावशत होत नाहीं वतथें तें अन्तिति 
कमम, ती कला, ती ववद्या ववकल वन ववफल होते. द्रोणाचायापासून धनुि  ववद्या सवमच कौिव पाण्डव वशकले 
होते, पिंतु त्या ववदे्यचें गुह्य वा िहस्य जसें अजुमनानें आत्मसात केलें  होतें तसें इति कोणी करंू शकला 
नाहीं; म्हणून सवम वीिातं तो एकवीि झाला. अवभमन्यु वह महािथ होता, पिंतु त्याची ववद्या िहस्यज्ञानातं 
उणी होती. त्यामुळें  चक्रव्यूह भेदंू शकला तिी त्यातूंन त्याला बाहेि पडता ंआलें  नाहीं. तो मािला गेला. जी 
गोष्ट समियज्ञाची तीच ब्रह्मयज्ञाची, वा कोणत्यावह यज्ञाची. जोंवि त्या कमाचें, धमाचें, कलेचें वा ववदे्यचें 
िहस्य आत्मसात केलें  जात नाहीं तोंवि त्याचें उत्तम फल, समग्र फल आवण यथाकाल फळ वमळत नाहीं. 
“तत तत कमम कृतं यदेव मुवनवभस् तत तत फलैि  ववञ्चतम्” असें म्हणण्याची पाळी त्या िहस्य-ज्ञान 
नसणािावि येते. म्हणून यज्ञकत्यानें यज्ञगुह्य आधीं समजून घेतलें  पावहजें. तदधीनच यज्ञाचें साफल्य आहे. 
यज्ञो यज्ञपवति  यय वा इत्यावद यज्ञ-प्रकिण संपवतानंा म्हणूनच शवेटीं यज्ञगुह्य हें नाम आलें  आहे. कोणतें 
आहे हें यज्ञ-गुह्य? फलहेतु ठेवनू कमम न किणें आवण कमम करून फलाकाकं्षा न धिणें हें तें गुह्य होय. (१) 
शास्त्रवववहत, (२) केवळ धममबुद्धीनें, (३) समत्वयुक्त वचत्तानें आवण फलाकाकं्षा न धिता ंजो यज्ञ केला जातो 
तोच वनदोष म्हणजे सास्त्वक यज्ञ होय. त्यातंवह फलत्याग िहस्य होय. 

 
९८३. अन्न 

 
अद्यते इवत अिम् । जें अदन केलें  जातें तें अि होय. या ववश्वाचें ववश्लेषण अनेक प्रकािें संभवतें. 

त्यापैकीं अि आवण अिाद हा एक प्रकाि आहे. या दृष्टीनें पावहल्यास ववश्वातं दोनच वस्तु वदसून येतात. अि 
आवण अिाद. यानंाच जीव आवण जगत म्हणावयाचें. जीवाच्यासाठीं जगत आहे. म्हणून तें अि होय. 
अिाचा अिाला काहंीं उपयोग नाहीं. तें अिादाच्या च उपयोगाचें. जडाचा जडाला काहंीं उपयोग नाहीं. तें 
चेतनाच्याच उपयोगाचें. गभम िावहला कीं स्तन्य वाढंू लागतें. स्तनंधयाच्या जन्माबिोबि तें वाहंू लागतें. 
स्तनंधय तणमक झाल्यावि तें आटंू लागतें. तद् वत पुरुषाथम वसद्ध झाला म्हणजे प्रकृतीचे कृतकृत्य गुण 
प्रवतप्रसूत होऊन वनलीन होतात. पण जोंवि पुरुषाचा अथम वसद्ध होत नाहीं तोंवि प्रकृतीच्या गुणाचंा खेळ 
चालूच िहायचा. पिमात्मा चेतन आहे, तेव्हा ं त्याला अि कसें म्हणता ं येईल? तो ति अिादच म्हटला 
पावहजे. पण अि आवण अिाद, जड आवण चेतन हा ववभाग विविचा आहे. वस्तुतः तें उभयात्मक एकच 
तत्त्व आहे. अनात्म वस्तु, असात्म्य वस्तु आत्मसात कशी होईल. सात्म्य वस्तुच आत्मसात होऊं शकते. 
म्हणून अि आवण अिाद, जड आवण चेतन एकिावशच होत. एक गूढ चेतन आहे, दुसिें रूढ चेतन आहे 
इतकें च. “पुरुष एव इदं सव ंयद् भतंू यच् च भव्यम् । उतामृतस्य ईशानो यद् अिेनावतिोहवत ।” या ऋचेचाच 
अनुवाद “अिं अिाद एव च” हा चिण किीत आहे. या जगातंील सवम चिाचि जीवन, जीव आवण जगत 
दोन्ही, शवेटीं पिमात्मसात व्हावयाचें असल्यामुळें  तें अि होय. 
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९८४. अन्नाद )एि िं) 
 
पिमात्मा हा नुसतें अि नाहीं, तो त्याबिोबिच अिाद वह आहे. एव च या पदद्वयातूंन हा अथम 

वनघतो. सहस्रातं सवमत्र नामेंच आलीं आहेत, नामेंच आहेत. त्यातं चवैतुवह पादपूिण क्ववचतच आहे. आवण 
वजथें ते आलें  आहे वतथें तें पादपूिण नाहीं ति सावभप्राय आलें  आहे इथल्या सािखें. जगातं प्रकृवत आवण 
पुरुष, के्षत्र आवण के्षत्रज्ञ अथवा क्षि आवण अक्षि अशीं दोन तत्त्वें वदसून येतात. आवण तीं दोन्ही पिमात्म्याचीं 
च नामरूपें होत. म्हणजे प्रकृवत होत. पिमात्मा हा त्या दोहोंहून वगेळा आवण वविि आहे, असें पुरुषोत्तम-
योगातं म्हटलें  आहे. वदेान्ताचा हा वसद्धानं्त आहे. साखं्यशास्त्र प्रकृवत आवण पुरुष म्हणजे जड आवण चेतन 
असें दै्वत प्रवतपावदतें. योगशास्र त्याला के्षत्र आवण के्षत्रज्ञ असें रूप देतें. हें दै्वत नसून ववभाग मात्र आहे. पण 
वदेान्तशास्र या दोहोंना क्षि व अक्षि पुरुष म्हणून अदै्वतच प्रवतपावदतें. तीं दोन जड चेतन अशीं पिस्पि वभि 
तत्त्वें न म्हणता ं तीं दोन्ही पुरुष म्हणजे चेतनच होत असें म्हणतें. अि आवण अिाद ही पविभाषा 
वदेोपवनषदाचंी आहे. प्राचीनति आहे. अि खाऊन अिाद वाढतो. पिमात्मा हा क्षि जगत वन अक्षि जीव या 
दोहोंना वह आपलें  अि कितो. या दोन्ही पिा अपिा प्रकृतींना वगळतो. म्हणनू तोच शवेटीं एक अिाद होय. 
जगद् भाव आवण जीवभाव दोन्ही सपावधक च होत. पिम तत्त्व म्हणा वा सनातन पुरुष म्हणा एक 
पिमात्माच आहे. “द्वाववमौ पुरुषौ लोके, क्षििाक्षि एव च । क्षिः सवावण भतूावन कूटस्थो ऽक्षि उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस् त्वन्यः पिमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाववश्य वबभत्यमव्यय ईश्विः । यस्मात क्षिमतीतोऽहम् 
अक्षिादवप चोत्तमः । अतोऽस्स्मलोके वदेे च प्रवथतः पुरुषोत्तमः ॥” 

 
९८५. आत्म-योणन 

 
आत्मा एव योवनि  यस्य सः आत्मयोवनः । आत्माच य याचें उपादान कािण होय तो आत्मयोवन 

म्हणावयाचा. घट-शिावावदकाचंें उपादान मवृतका होय. कटक-कंुडलावदकाचंें उपादान सुवणम होय. पण 
मृवतकेचें वा सुवणाचें उपादान घट-शिावावदकाचं्या वा मवण-कंुडलावदकाचं्या पुितें बोलायचें झाल्यास 
दुसिें नाहीं. मतृ सुवणम स्वोपादान होय, आत्मयोवन होय. पिमात्मा वह तसाच या ववश्वाचें उपादान असून 
त्याचें आपलें  उपादान वह तोच आहे. कािण, तो सवमकािण आहे. झाडाला मूळ असतें, पण मुळाला मूळ 
असत नाहीं. कािण स्वतःच तें मूळ आहे. तें स्वतःच झाडाचें मूळ असतें, त्याचें दुसिें मूळ नसतें. म्हणूनच 
ति त्याला मूळ म्हटलें  जातें. तद् वत या ववश्वकदंबाचें मळू तो पिमात्मा असून तो स्वतः आत्ममूळ म्हणजेच 
आत्मयोवन आहे. 

 
योवन शब्द कािण या अथानें प्राचीन वाङ मयातं रूढ आहे. ‘शास्रयोवनत्वात’ हें ब्रह्मसूत्र प्रवसद्धच 

आहे. हलगशब्द वह तसाच कािण या अथानें रूढ आहे. जगाचें उपादान आवण वनवमत्त उभय कािण पिमात्मा 
आहे हें योवन (साळंुका) व (वशव) हलग याचं्या प्रतीकाच्या रूपानें प्रवतभावतं कवींनीं कस्ल्पलें  आहे. पढुचें 
नाम स्वयजंात पिमात्म्याचें वनवमत्त-कािणत्व सुचवीत आहे. 

 
९८६. स्ियुंजात 

 
स्वयं स्वतो वा स्वचे्छया वा जातः स्वयजंातः । जो आपल्याच पे्रिणेनें झाला आहे तो स्वयंजात वा 

स्वयंभ ूम्हणावयाचा. पिमात्मा हा अज असल्यामुळें  त्याला स्वयजंात असें म्हटलें  असलें  तिी तें लाक्षवणक 
होय. त्याचें तात्पयम इतकें च कीं त्याच्या सते्तचें वनवमत्त वह तोच स्वतः आहे. मडकें  घडतें तेव्हा ं त्या 
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मडक्यासाठीं माती लागते आवण मडकें  घडववणािा कंुभाि वह लागतो. हीं दोन्ही असल्यावाचंनू मडकें  घडंू 
शकत नाहीं. तसें कोणतें वह कायम घडावयाचें झालें  म्हणजे त्याला मृद् वत उपादान कािण लागतें आवण 
कुलालवत वनवमत्तकािण वह लागतें. पिमात्म्याच्या सते्तला हीं दोन्ही कािणें स्वतःच आहे तो. आपल्याच 
वचत धातूपासून आवण आपल्याच वचद् बलानें आपली सत्ता घडवनू आहे म्हणनू तो म्हटला आहे आत्मयोवन 
वन स्वयजंात. आमच्याजवळ देहाच्या भाषेहून वगेळी दुसिी भाषा नसल्यामुळें आम्ही अयोवनजाला 
आत्मयोवन वन आवण अजाताला स्वयंजात म्हणून संबोधीत आहोंत. वस्तुतः त्याला ना माता, ना वपता. 
प्रसवपवनाचा त्याला मुळीं स्पशमच नाहीं. तो या ववश्वाचें कािण आहे पण स्वतः तो अ-कािण आहे. खिें 
म्हणजे त्याला ववश्वाचें कािण म्हणणें हा वह आिोपच किणें होय. कािण तें वह ववश्वाच्या अपेके्षनें बोलणें 
झालें  आवण तो आहे ववश्ववनिपेक्ष केवलस्वरूप. त्याच्या दृष्टीनें आपल्यावगेळें  दुसिें मुळीं काहंीं नाहींच. 
त्यामुळें  कायमकािणभाषाच मुळीं लटकी ठिते तथावप भावनेच्या भिातं आई जशी बाळाला अडगुलं मडगुलं 
सोन्याचं कडगुलं म्हणून आळवीत असते तसें भक्त भगवतंाला सहस्राववध नामानंीं आळवतानंा वदसतें. त्या 
सवांनीं त्याचें वनिवतशय पे्रमास्पदत्व मात्र प्रकट होतें. अन्य सवम शून्यच होय. 
 

९८७. िैखान 
 
ववशषेेण खनवत इवत ववखानः । तस्य अयं इवत वैखानः । जो ववशषेतः खणतो तो ववखान 

म्हणावयाचा. त्याचा जो पुत्र तो म्हणावयाचा वैखान. सामान्य खनक खणनू आपल्या शतेातंील खोड-कंुदा 
काढून टाकतो. पिंतु वववशष्ट खनक संसािाचीं पाळें  मुळें  खणून टाकतो. कमाचीं मुळें  खोलवि पसिलेलीं 
आहेत. त्याचें मुख्य मूळ अववद्या आहे. तज्जवनत काम सवम कमांचा हेतु आहे. त्या कमांच्या फलाचंी वासना 
ह्या नवनवीन फुटणाऱ्या आवण पित पित रुजणाऱ्या पािंब्या होत. असा हा जीवाचा संसािवृक्ष जन्मोजन्मीं 
वाढत जाऊन त्याचे वनच बनलें  आहे. तें जो सवम कममजटा खणून काढून साफ कितो आवण वतथें नैष्कम्याचें 
पीक घेतो तो ववखान होय. आवण त्याचें तें नैष्कम्यम, त्याचा तो स्वरूप-लाभ हाच वैखान. पूवमरूप जीव होय. 
उत्तिरूप पिमात्मा होय. म्हणून तो पिमात्मा जणूं त्या ववखान जीवाचा, साधकाचा पतु्र म्हणावयाचा, वैखान 
म्हणावयाचा. हा संसािवृक्ष, त्याचा छेद किणािा साधक, त्याचें असंगरूप शस्र आवण त्यानें कापून साफ 
किावयाचा मागम आवण तद् द्वािा गाठंावयाचें तें वनाच्या पलीकडचें गन्तव्य म्हणजे मुक्काम, पिमधाम हा 
सगळा वचत्रपट गीतेनें पधंिाव्या अध्यायाच्या आिंभीं फाि थोड्या आवण म्हणनू सूचक शब्दातं वचतािला 
आहे. वतथें ववखान आवण वैखान याचें वणमन पढुीलप्रमाणें क्रमानें आलें  आहे : 

 
णनर  मानमोहा णजतसुंगदोषा 
अध्यात्मणनत्या णिणनिृि-कामाः । 
द्वुंदै्वर  णिमुक्ताः सुखदुःखसुंजै्ञर  
गच्छतत्यमूढाः पदमव्ययुं तत् ॥ 
न तद् भासयते सूयो न शशाङ को न पािकः । 
यद् गत्िा न णनितथतते तद् धाम परमुं मम ॥ 
 

९८८. साम-गायन 
 
सामावन गायवत इवत साम-गायनः। जो सामें गातो तो सामगायन म्हणावयाचा. पण साम म्हणजे 

काय? साम म्हणजे इवतकतमव्यता झाल्यावि माणसाला प्राप्त होणािी धन्यता. जींत कुठल्या वह ववषमाला 
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स्थान नाहीं त्या साम्य-दशचेें नावं होय साम. काम हें एक टोक, साम हें दुसिें टोंक. जोंवि कामं आहे, 
कतमव्याची जाणीव आहे, तोंवि माणसाला चनै कुठली? तो सदैव बेचैन च िहायचा. पण य याचे काम-
संकल्प संपले आहेत, कुठलें  कतमव्य म्हणून शषे िावहलेलें  नाहीं त्याचें काम एकच, स्वानंदातं डंुबत िहायचें 
आवण स्वानन्दोद् गाि काढत जायचे. हे जे धन्योद् गाि त्याचेंच नावं साम होय. आवण ते जो काढत िाहतो तो 
होय साम-गायन. इथें गायक न म्हणता ंगायन म्हटलें  आहे. त्यातं हेतु आहे. गायक हा कममवाचक शब्द 
आहे, ति गायन हा स्वभाववाचक शब्द आहे. तो नैष्कम्यास पोंचलेला साधक स्वभावतः सामगान किीत 
िाहतो. तो दुसिें काय किणाि? स्वधमाच्या िगड्यातं ज्ञानाचा सोमिस गाळून तो वपऊन जे तिम झाले ते 
सामगान किीत िाहतात. हाउ हाउ हाउ असें साम आलापत िाहतात. हाउ हाउ हाउ या शब्दाचा काय 
अथम? इथें शब्दाला अथाला, भावाला वाव नाहीं. हा त्या स्थूल सूक्ष्म आवण सूक्ष्मति भवूमकाचं्या पलीकडचा 
वनभतृ आनंदाचा कल्लोळ आहे. तृप्तीचा तो ढेकि आहे. उपाशी माणसाला जसा तृप्तीचा ढेकि येणें नाहीं 
तसा पिमसाम्यरूप पिमात्म्याला पोंचल्या वाचंनू सामगायन वह किता ं यावयाचें नाहीं. अथात जो 
सामगायन किील तो सामरूप झालेलाच समजला पावहजे. म्हणून तो पिमात्माच सामगायन होय. 
उपचािानें त्या अवस्थेला पोंचण्याची पात्रता बाळगणािे वह सामगायन म्हणावयाचे! “इहैव तैि  वजतः सगो 
येषा ंसाम्ये स्स्थतं मनः । वनि  दोषं वह समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मवण ते स्स्थताः ॥” 

 
९८९.देिकी-नतदन 

 
देवक्याः नन्दनः देवकी-नन्दनः । देवकीं नन्दयवत इवत वा देवकी-नन्दनः । देवकीच्या पोटीं जन्मनू 

य यानें वतला कंसाच्या कैदेंतून मुक्त करून आनस्न्दत केलें  तो देवकीनन्दन म्हणावयाचा. प्रत्येक पुत्रच 
आपल्या जन्मानें आईला आनन्दवीत असतो, म्हणून तो नन्दन होय. तसा देवकीचा प्रत्येक पुत्रच 
देवकीनन्दन होय. पिंतु इथें देवकीनंदन म्हणजे भगवान् कृष्ण होय. कािण त्यानेंच कंसाला मारून 
आपल्या आईबापाचंी कैदेंतून सुटका केली आवण त्यांना ववशषेतः सुखववलें  आहे. आईचें व बापाचें दुःख 
समानच होतें. पिंतु आईच्या वनतान्त असहायताजवनत तीव्र भावनेमुळें  वतचें दुःख पिमावधीचें होतें. म्हणनू 
वतलाच तो ववशषेतः नन्दन म्हणजे सुखववणािा झाल्यास नवल नाहीं. म्हणून वह तो कृष्ण पिमात्मा 
देवकीनन्दन म्हणववला आहे. हाच भाव प्रवसद्ध नमनाच्या श्लोकातं ‘देवकीपिमानन्दं’ म्हणून प्रकट झाला 
आहे. चन्द्र सवम जगालाच आह लादवीत असतो, पिंतु अनन्यगवतक चकोिाला तो ववशषेतः सुखवीत 
असतो. हा ववशषे चन्द्रातं वततका नाहीं वजतका तो चकोिातं आहे. म्हणून तो कृष्ण पिमात्मा वसुदेव-सुत 
असला तिी देवकी-नन्दन आहे. पिमानन्द आहे, देवकी-पिमानिद आहे. जोंवि जीव आपल्याला 
देवकीप्रमाणें सवमस्वीं असहाय समजून पिमात्म्याला अनन्यभावानें शिण जात नाहीं तोंवि त्याला तो 
देवकीनन्दन या जीवत्वाच्या कािेंतून मुक्त करून तो आत्मानन्द देत नाहीं. इथून पुढें गं्रथ-समाप्तीपयंत 
सवम नामें कृष्ण पिमात्म्याला अनुलक्षून आलीं आहेत. कािण भीष्माला आवण व्यासाला कृष्ण हा वतममान 
अवताि होता. 

 
९९०. स्रष्टा 

 
सृजवत इवत स्रष्टा । जो सृवष्ट कितो तो स्रष्टा म्हणावयाचा. देवकीचा नंदन हा मत्यम-बुद्धीनें पाहता ं

कामा नये. तो देव आहे, या सृष्टीचा कता आहे, या पृर्थवीचा पवत आहे, वक्षतीश आहे, तो सवम पापा नाहींसें 
किणाि पाप-नाशन आहे. “देवकीनन्दनः स्रष्टा वक्षतीशः पापनाशनः” हा संपूणम श्लोकाधम कृष्णाचें वदव्य जन्म 
कमम सागंणािा आहे, अथात त्याचें मत्यमत्व वनिस्त किणािा आहे. कृष्णाचें ववश्वरूप पाहून अथात त्याचें 
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वदव्यत्व ओळखून आपण आजवि त्याच्याशीं मत्यमबदु्धीनें वागलों याबद्दल अजुमन खेद कितो, क्षमा मागतो 
आवण प्रसि हो म्हणून ववनववतो आहे : 

 
सखेणत मत्िा प्रसभुं यदुक्तुं 
हे कृष्ि हे यादि हे सखेणत । 
अजानता मणहमानुं तिेदुं 
मया प्रमादात् प्रियेन िाणप ॥ 
यच्चािहासार्थमसत्कृतोऽणस 
णिहार-शय्यासन-भोजनेषु । 
एको ऽर्िाप्यच्युत तत्समक्षुं 
तत् क्षामये त्िामहमप्रमेयम्  ॥ 
तस्मात् प्रिम्य प्रणिधाय कायुं 
प्रसादेत्िामहमीशमीड यम्  ॥ 
 
जोंवि वदव्यत्वाची प्रतीवत होत नाहीं, तोंवि जीव इतिाशंीं मत्यमबदु्धीनें वागत िाहतो. पण जेव्हा ं

त्याला वदव्यत्वाची ओळख पटते, त्याला खेद होतो. तो क्षमा मागतो. तो कृपा भाखतो. भगवन्तानें स्वतःच 
म्हटलें  आहे : 

 
नाहुं प्रकाशः सिथस्य योगमाया-समािृतः । 
मूढोऽयुं नाणभजानाणत मामेभ्यः परमव्ययम्  ॥ 
 
भगवन्ताचें हें अवभज्ञान करून घेण्याची आस्था न बाळगणािे ते दुष्कृवत होत, पापी होत. स्वरूपाची 

ओळख करून न घेतल्यामुळें  ते शवेटीं आसुि भावास प्राप्त होतात. पिंतु जे हें अवभज्ञान करून घेऊं 
इस्च्छतात ते मोहातूंन सुटून पुण्यमागानें शवेटीं देवत्वास पावतात. अशा चतुि  ववध भक्तामंध्यें ज्ञानी हा 
वशिोमवण होय. कािण तो पिमात्म्याचें तत्त्वतः ज्ञान िाखतो. “आस्स्थतः स वह युक्तात्मा मामेवानुत्तमा ंगवतम् 
।” इति भक्त वजज्ञासु असतात. श्रदे्धनें भजत असतात. पिमात्मा ह्या सृष्टीचा कता आहे या पृर्थवीचा पालक 
आहे, आम्हा भक्ताचंें पाप हिण किणािा आहे, असें म्हणून ते त्याला भजत असतात. पिमात्मा अशा 
श्रद्धावतं पुण्यात्म्यानंा वह बवुद्धयोग देऊन स्वरूप-साक्षात काि किववतो. 

 
९९१. णक्षतीश 

 
वक्षतेः ईशः वक्षतीशः । वक्षतीचा म्हणजे पृर्थवीचा जो ईश तो वक्षतीश म्हणावयाचा. सवृष्ट वक्षवत आवण देह 

हे उत्तिोत्ति वनकटवती पविवध होत. आमचें अगदीं लगतचें आविण म्हणजे देह. हाच भिू  लोक होय. आमचा 
देह य या लोकातं वावित आहे तो भलूोक म्हणजे भवुि  लोक होय. आवण आमचा भगूोल आवण इति सगळे 
गोल य या ववश्वातं वावित आहेत तो स्वि  लोक होय. अशी ही आमची वत्रलोकी आहे. हेंच आमचें ववश्व. या 
ववश्वाची सृवष्ट किणािा तो स्रष्टा होय. त्यातंील य या भगूोलाशीं आमचें जीवन ववशषेतः वनगवडत आहे त्या 
भगूोलाचा शास्ता तो वक्षतीश होय. आवण य या वववशष्ट देहातं िाहून आम्ही सुख-दुःख अनुभवतो आहों, जो 
घेऊन आम्ही स्वगमनिकावद उच्चावच लोकातं संसित आहों, तो देहच पाप होय. आवण त्या पापाचा नायनाट 
किणािा तो पाप-नाशन होय. तो देवकीनन्दन कृष्ण पिमात्माच स्रष्टा आहे, वक्षतीश आहे आवण पापनाशन 
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वह तोच आहे. म्हणून क्रमानें स्रष्टा वक्षतीशः पापनाशनः हीं पदें आलीं आहेत. या पृर्थवीवि मानवाचें शासन 
चालत नाहीं तें त्या पिमात्म्याचें आहे. पिमात्मा धमाचें िक्षण आवण अधमाचें पाविपत्य करून या वक्षतीचें 
ईशन किीत आहे. जे िाजे महािाजे आवण शासकवगम या ईश्विी कायांत सहायभतू होतात ते वततक्या अंशानें 
ईश्विी कायमच कितात. जे त्याच्या ववरुद्ध वागतात ते धममद्रोही िावण-दुयोधनाप्रमाणें नाश पावतात. 
पिमात्म्याचें हें ईशन अत्यंत व्यापक आवण सूक्ष्म असल्यामुळें  जीवाच्या लक्षातं येत नाहीं आवण वृथाच हा 
आपल्याला िाजा म्हणवत असतो. वस्तुतः िाजा तो आहे, वक्षतीश तो आहे. 

 
९९२. पाप-नाशन 

 
पापं नाशयवत इवत पाप-नाशनः । पाप नाहींसें कितो तो पापनाशन म्हणावयाचा. स्वरूपाचें ववस्मिण 

म्हणजे मिण होय आवण तेंच पाप. हें पाप कशामुळें  घडतें? देहात्मबदु्धीमुळें  घडतें. म्हणून ती देहात्मबुवद्ध वन 
तो देह पाप होय. याच गोष्टीला अनुलक्षून आम्ही म्हणतों :— 

पापो ऽहुं पापकमाहुं पापात्मा पापसुंभिः । 
िाणह माुं पुण्डरीकाक्ष सिथपापहरो हणरः ॥ 
 

देहात्मबदु्धीच्या योगेंच आम्ही देहधािी होतों, म्हणून म्हणावयाचें पाप-संभव, पापापासून जन्मलेला. जो 
पापाचा झालेला तो म्हणावयाचा पाप, म्हणजेच पापी. जो पापी असतो त्याचें बाह्य कमम ति पापमय असतेंच 
पण त्याचें अंति वह पापमय च असतें. कािण, जसें अतंि तसेंच त्याचें कमम होत असतें. म्हणून म्हटलें  
आहे—पापकमा आवण पापात्मा. अशा या पापी जीवाचें पाप कोण नाहींसें कितो? तें तो पुण्डिीकाक्ष हवि 
कितो. पुण्डिीक म्हणजे श्वेतकमल. त्याप्रमाणें य याची वनि  मल ज्ञानदृवष्ट अनात्म देहावदकाचं्या ठाईं सवमत्र 
असक्त आहे तो ववववक्तदृक् पिमात्मा पुण्डिीकाक्ष होय आवण तोच देहात्मबदु्धीचें हिण कितो म्हणून तो 
हवि. आवण जो हवि तोच पापनाशन. देहात्मबदु्धीच्या अंधाऱ्या िात्रीं माणूस सहजच पापाच्या आडवाटेस 
लागतो आवण वजतका वजतका तो भटकत जातो वततका वततका तो अवधकच मागापासून न मुक्कामापासून 
दूि पडतो. हें सगळें पाप आत्मबुवद्ध-रूप वदवाकिाच्या उदया बिोबि नाहींसें होतें म्हणून तो हवि, म्हणून तो 
पाप-नाशन म्हणावयाचा. 

 
९९३. शुंखभृत् 

 
शङ खभतृ शखंं वबभर्णत इवत शखंभतृ । जो शखं धािण कितो तो म्हणावयाचा शखंभतृ. “शखंभतृ 

नन्दकी चक्री” इत्यावद हा श्लोक सहस्राचा शवेटचा श्लोक आहे. इथें पिमात्म्याचें नुसतें नाम नाहीं 
गाइलेलें , त्याचें रूप िेखाटलेलें  आहे. डोळयासंमोि त्याची मरू्णत उभी केली आहे. कशी आहे ती मूर्णत? 
अक्षोभ्य. म्हणजे शान्ताकाि. तो सवमलोकैकनाथ पिमात्मा आपल्या अवचन्त्य शक्तीच्या सामर्थयाच्या 
प्रभावामुळें  शान्त आहे. सवम भयें केवळ त्याच्या सते्तनेंच वनिस्त झालेलीं आहेत. सवम दुष्टाचंा कायमचा 
बन्दोबस्त झाला आहे आवण सवम सज्जनाचंा साभंाळ झाला आहे. सदासवमकाळ सवमत्र धमाची स्थापना झाली 
आहे. अशुभाचें कुठें नावं उिललें  नाहीं. सवमत्र पविपूणम मगंल आहे. हें आश्वासन गजमत त्याचा पाञ्चजन्य शखं 
त्याच्या हातातं वविाजमान आहे म्हणनू तो म्हटला आहे शखंभतृ. आिंभींच हें आश्वासन देणािें त्याचें 
शखंभतृ ध्यान अगदीं योग्य असेंच आहे. शखंचक्रगदापद्मधािी चतुि  भजु ववष्णूच्या ध्यानातं वह आधीं शखंच 
येतो. वतथें तो वदग् तत्त्वाचा वाचक आहे. सगळया वदशा त्याच्या मुठींत आहेत. चक्र कालतत्त्वाचें वाचक 
आहे. सवम काल त्याच्या हातातं आहे. भतूभववष्यवतममानात्मक कालचक्राचा तो वनयन्ता आहे. गदाभतृ हें 
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वनग्रह-शक्तीचें गमक असून पद् म हें अनुग्रहशक्तीचे गमक होय. तो सवमशस्क्तमान् पिमात्मा वदक् कालातीत 
असून सवम लोकाचंा वन सवम काळाचंा शास्ता आहे. वनग्रहानुग्रहसामर्थयम त्याचें आहे. हें िहस्य त्याचें 
शखंचक्रगदापद् मधािी चतुि  भजु रूप उलगडून सागंतें. शखं हा जसा वदक् तत्त्वाचा वाचक आहे तसा तो 
शब्दगुण आकाशाचा वह वाचक आहे. सत्यस्वरूप पिमात्म्याचा शब्द म्हणजे वदेशास्र होय. सवमज्ञान त्यातं 
वनवहत आहे. त्या सत्यज्ञानमय वदेशास्राचें प्रतीकच असा तो शखं भगवतंाच्या हातातं आहे. तो 
वववधवनषेधमुखानें दुहेिी घोष कितो. वनवषद्ध आचिाल ति तुम्हांला भय आहे, वववहत आचिाल ति अभय 
आहे, असें तो गजूमन सागंत आहे. त्यातंच दुष्टानंा वशक्षण व सज्जनानंा िक्षण आहे. आवण सवम अमंगल नष्ट 
होऊन केवल मंगलच मंगल नादेंल याचें आश्वासन आहे. 

 
९९४. नतदकी 

 
नन्दकी म्हणजे नन्दक नावंाचे खङ ग धािण किणािा. वशवाजी महािाजाचंी भवानी तलवाि प्रवसद्ध 

आहे, तसें भगवतंाचें नन्दक खङ ग. वीिाचंी शस्रें त्याचं्या पिाक्रमी धममकायामुळें  नावानें प्रवसद्ध आहेत, मग 
भगवतंाचीं आयुधें, त्याचा िथ, त्याचे अश्व, त्याचा सािवथ इत्यावद नावंानें प्रवसद्ध असल्यास नवल नाहीं. 
कािण तो पिमात्मा ति जगदेकवीि आहे. वतन्ही लोकीं आवण वतन्ही काळीं तो दुष्टाचंें वनदमलन, सज्जनाचंें 
पालन आवण सद् धमाची स्थापना किणािा आहे. या भगवत कायास सहायभतू नन्दक असीला पाहून 
जगाला अभय वमळतें आवण तें आश्वस्त होतें, आनंवदत होतें. म्हणून त्या भवभयभजंन, मुवनजनिंजन 
खड् गाचें नावं नन्दक होय. शत्र-ुसंकटातं सापंडलेल्यानंा आपली सुटका किण्यासाठीं आलेल्या 
मुस्क्तसेनेचीं शस्रें पाहून वकती आनंद होतो! तशीं भगवतंाचीं सगळीं शस्रें सुदशमन आहेत, नन्दक आहेत. तीं 
पिमानन्द देणािीं आहेत, पिम दुःखातूंन भवभयातूंन सोडवणािीं आहेत. वनिवनिाळया िोगाविील 
वनिवनिाळया शस्र-वक्रयासंाठीं शल्यवचवकत्सक य या प्रमाणें वनिवनिाळीं शस्रें बाळगतो आवण वापितो 
त्याप्रमाणें भगवतंाचीं नाना शस्रें भविोगवनवािणातंील नाना कायासाठीं वापिलीं जाणािीं आहेत. धडापासून 
मंुडकें  वगेळें  किायला तलवाि वापिली जाते, त्याप्रमाणें अववदे्यचें मूळच छेदून टाकण्यासाठीं ववद्यामय 
नन्दक अवस वापिला जातो. यमवनयमाचं्या वा शमदमाचं्या गदा-घातानें अधममेल्या झालेल्या अववदे्यची 
उिली सुिली धुगधुगी वतचें मंुडके मािलें  जाताचं संपते. हा अवंतम सफाईचा हात ववद्यामय नंदक माितो. 
त्यानंतिच वनभळे पिमानन्द लाभायचा. म्हणनू भगवतंाच्या हातातंील असीचें नाव नंदक. 

 
९९५. िंक्री 

 
चक्री म्हणजे सुदशमनचक्रधािी. शखंचक्रगदापद् म हीं आहेत चतुि  भजु ववष्णूचीं मुख्य आयुधें वा 

आभषूणें. जें जीववतकायम असतें त्याचीं उपकिणें म्हणजे आयुधेंच त्याचीं आभषूणें होतात. कृवषवलाचें कृवष 
हें जीववतकायम होय. त्या कृवषकायाचीं जीं उपकिणें तींच त्याचीं आयुधें म्हणावयाचीं. आयुध शब्दापासूनच 
आउत शब्द आलेला आहे. मनुष्यसमाज हा मुख्यतः कृवषजीवी आहे.त्यामुळें  चक्र हल मुसल हीं त्याचीं 
सहजच आयुधें झालीं. चक्री म्हणजे गाडीवान. शतेाचे बाधंबंधािे बाधंण्यासाठीं दगडमाती वहावी लागते. 
शतेातं खतमूत वहावें लागतें, कंुपणासाठीं काटं्या वाहाव्या लागतात. शतेातूंन घिीं लाकूंडफाटा आणावा 
लागतो, शतेमाल आणावा लागतो, कडबा कुटाि आणावें लागतें. गाड्या वाचंून हें होऊं शकत नाहीं म्हणनू 
तो चक्री हवा. कृष्ण धाकटा भाऊ म्हणनू त्याच्या कडे गाईगुिें िाखायचें व गाडी हाकंायचें हलकें  काम 
आलें . बलिाम वडील भाऊ म्हणून त्याच्याकडे नागंि धिायचें व मुसळानें मळणी किायचें भािी काम आलें . 
ह्या कामाच्या वाटंणीमुळें  कृष्ण गोपाळ व चक्री म्हणजे चक्रधि म्हणून प्रवसद्ध आहे ति बलिाम हली व 
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मुसली म्हणनू प्रवसद्ध आहे. मनुष्याचा देव मनुष्याकृवत आवण त्याचा धंदा किणािाच असावयाचा. तदनुसाि 
आमचा देव चक्री म्हणजे गाडीवान गडी आहे. तो कृवष गौिक्ष्य वावणय य काम किणािा आहे. त्याच्या 
िक्षणासाठीं त्याला केव्हा ं केव्हा ं आउत सोडून हत्याि वह धिावें लागतें हातीं. त्यावह कािणानें तो मग 
िथागंपावण होतो. शस्रपावण होतो. प्रसंगीं कतमव्यमोह होऊन क्षोभ झाला असता ंत्याला आउत वन आयुधवह 
बाजूला ठेवनू अक्षोभ्य वृत्तीनें ज्ञानोपदेश देऊन मोहवनवािणवह किावें लागतें. अशा वह प्रकािें तो 
धममचक्रप्रवतमनामुळें  चक्री होय. 

 
९९६. शाङ्गथ धतिा 

 
शाङ्गमनाम धनुः अस्य अस्स्त इवत शाङ्गमधन्वा । य याचें धनुष्य शृगंाचें बनलेलें  आहे तो म्हणावयाचा 

शाङ्गमधन्वा. भगवान् ववष्णु शाङ्गमधन्वा म्हटला आहे. ववष्णचूें म्हणजे आवद पुरुषाचें हत्याि गदा आहे. पिंतु 
त्याच्या दश अवतािातं धनुि  धािी म्हणून प्रवसद्ध दाशिथी िामच आहे. एक दगडाचा गोळा आवण त्याला 
सुलभतेनें हाताळायला एक दाडंा जोडला कीं झाली तयाि गदा. अश्मयुगीन मानवाचें तें हत्याि आहे. पण 
त्याला धाि नव्हती. त्यालाच धाि करून आवण वजनानें वह हलकें  करून पिशु बनला आहे. पण हा काळ 
पयंत लोहाचा शोध लागला होता. तेव्हा ं प्रस्ति व ताम्र मागें पडून हत्यािें लोखंडाचीं बनंू लागलीं व 
लोहयुगातं पवहलें  महत्त्वाचे हत्याि तयाि झालें  पिशु म्हणजे नवकुठाि. त्याचा जंगी प्रयोग भागमव िामानें 
केला म्हणून तो पिशुिाम म्हणून प्रवसद्ध आहे. पण पिशूला धाि आली तिी तो लाबं फेकता ं येत नव्हता. 
दूिच्या सावजाला त्यानें मािता ं येत नव्हतें. त्यासाठीं धनुष्याचा शोध झाला. धनुष्यानें बाण म्हणजे सूक्ष्म 
भाला फेकून मािता ंयेऊं लागला. हें धनुष्य म्हणजे बाण फेकायचें साधन, य याला चाप वा इष्वास म्हणतात, 
वशकािी मानवानें प्रथम धनुिाकाि सावजाच्या जोड-हशगापासून, हशगाच्या काबंीपासून व त्याच्याच 
आंतड्याची तातं जोडून किणें अगदीं स्वाभाववक होय. आवण त्यामुळेंच आवदपुरुष भगवान् ववष्णु हा 
शाङ्गमधन्वा झाला आहे. गदा हें अमुक्त शस्र आहे. बाण हें मुक्त शस्र आहे आवण भाला हें मुक्तामुक्त शस्र 
आहे. हे सगळे प्रकाि माणसाला यथावसि वापिाव े लागतात त्यामुळें  तो सवमप्रहिणायुध होतो. आवण 
त्यामुळेंच त्याचा आदशम तो सवमशस्क्त पिमात्मा पिम परुुष वह सवमप्रहिणायुध म्हटला आहे शवेटीं. पण 
तत्पूवीं गदा, अवस म्हणजे भाला आवण धनुि  बाण याचंा व चक्राचा वह उल्लखे केला आहे. तो केवळ सूचक 
समजावयाचा. तो इयत्तावाचक नव्हे. 

 
९९७. गदाधर 

 
गदा ंधाियवत इवत गदाधिः । जो गदा धािण कितो तो म्हणावयाचा गदाधि. आवद मानवाचें हत्याि 

गदाच होतें. म्हणून त्याचा तत्कालीन आदशम वह गदाधि भगवान् झाला. पण पुढें जसजशीं नवीं नवीं हत्यािें 
आलीं. तशीं तीं त्याच्या हातीं देणें जरूि होतें. पिंतु इतके हात आवण इतकीं शस्रें कशीं दाखववणाि? 
म्हणूनच चतुि  भजु रूपच असंख्य हस्ताचंें प्रतीक मानून घ्यावयाचें. दोन हात त्या अव्यक्त पिमात्म्याचें आवण 
दोन हात व्यक्त पिमात्म्याचे म्हणजे ववश्वाचे वमळून पिमात्म्याची सागंसंपूणम चतुि  भजु मूर्णत झाली. वतच्या 
हातातं सवम सत्ता आहे. वनग्रह शक्तीचे प्रतीक गदा ही अशा प्रकािें नुसती गदा नसून सवम शस्रास्राचंी 
प्रवतवनवध होय. हा भाव सवमप्रहिणायुध या अस्न्तम पदानें शवेटीं स्पष्टच व्यक्त केला आहे. ववष्णचूें ध्यान 
चतुि  भजु, आवण त्यानें धािण केलीं आहेत असखं्य शस्रें! ह्याचा मेळ कसा बसवावयाचा? गदेंत सवम शस्राचंा 
समावशे करून. केकावलींत “गदाविदिनन्दकाबंजुधिा नमस् ते सदा” असा चिण आला आहे. वतथें प्रश्न 
उत्पि झाला कीं हात चाि आवण धािण किावयाच्या वस्तु ति पाचं उल्लवेखल्या आहेत—(१) गदा, (२) 
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अवि म्हणजे चक्र, (३) दि म्हणजे शखं. (४) नन्दक खङ ग आवण (५) अम्बजु म्हणजे कमळ. लोकमान्यानंीं 
नन्दक खङ ग कमिेला अडकवनू त्याची व्यवस्था लावनू वदली. धनुष्याचा उल्लेख असता ंति तें खांद्याला 
देता ंआलें  असतें अडकवनू. पिंतु सवम प्रहिणें म्हटल्यानंति ही युस्क्त चालणाि नाहीं. वतथें तीं सवम शस्त्रें 
एका गदेंतच समाववष्ट समजावयाचीं. अथात गदा म्हणजे वनग्रहशस्क्त समजावयाची. तींत भतू भववष्य 
वतममान सवम शस्रें वनवहत आहेत. 

 
९९८. रर्ाङ्गपाणि 

 
िथाङं्ग पाणौ यस्य सः िथाङ्ग-पावणः । य याच्या हातीं िथागं म्हणजे चक्र आहे तो म्हणावयाचा 

िथागंपावण. याच श्लोकातं चक्री हें पद येऊन गेलें  आहे आवण पुनः हें िथागं पद आलें  आहे. ही उघडच 
पुनरुस्क्त आहे. त्याऐवजीं अम्भोजपावण असतें ति शखंचक्रगदापद् म या चािी भगवत-वचहनाचंा क्रमानें 
उल्लेख आला असें झालें  असतें. म्हणजे पुनरुक्तीचा दोष टळून अपेक्षापूतीचा गुण जोडला गेला असता. 
पिंतु वक्ता वक्तृत्वाच्या ओघातं पुष्कळदा पनुरुस्क्त कितो, एखादा मुद्दा माडंायचा योजलेला असून वह 
बोलतानंा ववसरून जातो. त्या प्रमाणेंच हें इथें झालें  आहे. हा दोष असला तिी त्यातं स्वाभाववकता वा 
अकृवत्रमता हा महान् गुण आहे. तें वजवतंपणाचें लक्षण आहे. एखादी मरू्णत अगदीं सवांगसुंदि असेल, 
वतच्यातं शोधूनवह दोष सापंडावयाचा नाहीं. पण वतथें वजवतंपणा तेवढा नसतो. तसें हें आहे. हें सहस्र सदोष 
भासलें  तिी वजवतं आहे. वनि  दोष आवण वनि  जीव नाहीं. त्याच्या वजवतंपणानें त्याचे वकिकोळ दोष क्षम्य 
ठितात. पण वनि  दोषत्वानें वनि  जीवपण समथमनीय ठिणाि नाहीं. मढ यातं गुण शोधून सापंडावयाचा नाहीं. 
तें संपूणमच त्याय य. वजत्यातं दोष न शोधता ं वह आढळतील, पण ते त्याच्या वजवतंपणातं बुडून जातात. 
म्हणून तें दोषासंगट वह गोड होय. भगवतंाच्या शखं चक्र गदा पद् म या चतुिंग वचह्नातं चक्र हें वस्तुतः आयुध 
नव्हेच. शखं व पद् म हीं आयुधें नव्हेत. एक गदा तेवढें आयुध आहे. आवण हीं सगळीं भगवत वचह्नें भगवते्तची 
भगवत-शक्तीचीं प्रतीकें  आहेत. काल ही भगवंताच्या हातातंील म्हणजे भगवद् धीन एक महान् शस्क्त आहे. 
आवण वतच्या अधीन हें सािें ववश्व आहे. सािें व्यक्त ववश्व अव्यक्त कालाच्या अधीन आहे. तें कालवश होतें. 
म्हणून कालचक्र हें भगवतंाच्या हातात शस्ररूपानें वविाजमान आहे. इति कोणी अनीश तें शस्र हाताळंू 
शकत नाहीं. तें केवळ भगवच्छस्र आहे. 

 
९९९. अक्षोभ्य 

 
क्षोभ्यः क्षोभाहमः । न क्षोभ्यः अक्षोभ्यः । जो क्षोभणें शक्य नाहीं तो म्हणावयाचा अक्षोभ्य. क्षोभ कुणाला 

होतो? य याला योगके्षमाची हचता असेल त्याला. य याला काहंीं वमळवावयाचें आहे आवण वमळवलेलें  
िाखावयाचें आहे त्याला. जो पिमात्मा पविपूणमतास्वरूप आहे त्याला काय वमळवावयाचें असणाि आवण 
काय िाखावयाचें असणाि? पूणात्मा कुठल्या वह वस्तूच्या अभावानें पीवडत होत नसल्यामुळें  तो वीतिाग 
आहे. िजोगुणसमुद् भव िाग हा तृष्णा आवण संग यानंा जन्म देतो. अप्राप्त इष्ट वस्तूची आकाकं्षा म्हणजे तृष्णा 
होय. प्राप्त इष्ट वस्तूचा ववयोग होऊं नयें, ती आपल्याजवळ सतत िहावी असें वाटणें हा संग होय. िाग हा 
असा उभयात्मक आहे. य याला हा िाग असतो त्याला इष्टावनष्टवस्तंूच्या ववयोगायोगाचंें सतत भय िाहतें. 
आवण वजथें हें भय असतें वतथें क्रोध म्हणजेच क्षोभ असतो, कंप असतो. आवण वजथें अन्तःकिण कंवपत आहे 
वतथें स्वच्छ आवण स्स्थि आत्मदशमन होत नाहीं. म्हणजेच वतथें आत्म-स्वरूपोपलस्ब्ध नसते, स्वरूपावस्थान 
नसतें. हीच जीवदशा होय. पिंतु पिमात्मा हा सदैव स्वरूपावस्स्थत असल्यामुळें  तो या िाग-भय-क्षोभरूप 
अनथम-पिंपिेंतून सवमथा मुक्त असतो. म्हणून तो म्हणावयाचा अक्षोभ्य. अक्षोभ हें वनवतमक पद आहे. त्याचेंच 
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प्रवतमक वा भाव रूप शम होय. पिमात्मा हा शमस्वरूप आहे, शान्ताकाि आहे. अक्षोभ आवण शम हीं दोन्हीं 
पदे वनवतमक व प्रवतमक स्वरूपाची असून तीं सापेक्ष आहेत. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत त्या. मग इथें 
नाणें कोणतें? नाणें आहे साम्य. पविपूणम साम्य. तेंच पूणम होय. या पूणाचें पूणमत्व वदेोपवनषदानंीं “ॐ । पूण ं
अदः पूणं इदं, पूणात पूणं उदच्यते । पूणमस्य पूणं आदाय पूणममेवाववशष्यते ।” असें पूणमपणें गाइलें  आहे. 

 
१०००. सिथप्रहरिायुध 

 
सवावण प्रहिणावन आयुधावन यस्य सः सवमप्रहिाणायुधः । सवमच हत्यािें य याचीं आयुधें होत तो 

म्हणावयाचा सवमप्रहिणायुधः. पिमात्मा हा सवमशस्क्तमान् आहे. त्यामुळें  तो सवम प्रहिणायुध होय. त्याच्या वि 
कोणाची मात्रा चालत नाहीं, पण तो मात्र सवांवि मात कितो म्हणून तो सवमशस्क्तमान् म्हणावयाचा, 
सवमप्रहिणायुध म्हणावयाचा. अमुक एक त्याचें शस्र नाहीं असें नाहीं. जीं जीं प्रहिणें म्हणजे हत्यािें होणें 
संभवतें तीं तीं सवम त्याचीं आयुधें होत. ढाल आवण तिवाि हीं दोन्ही हत्यािेंच. एक बचावाचें, दुसिें 
उठावाचें. दोहों वमळून संिक्षण. शखं हें जलचिाचें संिक्षक कवच त्याचें हत्यािच होय. कच्छपाचें कवठन पृि 
त्याचें हत्याि होय. विाहाचा सुळा हे त्याचें खङ ग होय. निहसहाचीं नखें हें त्याचें शस्र होय. वामनाची गढू 
वाणी त्याचें हत्याि होय. पिशुिामाचा पिशु, िामाचें धनुष्य, कृष्णाचें चक्र ति उघडच शस्रें होत. पण बदु्धाची 
सत्यपूत व दयामय वाणी वह शस्र होय. कािण ती प्रवतपक्षावि मात किते. शवेटीं शस्रास्राचं्या ववकासातं 
सत्याग्रह म्हणजे अहहसक तपच सवोत्तम आयुध होय. जीवाच्या उत्क्रातंींत आवण मानव्याच्या ववकासातं 
गाठंला गेलेला पिमोच्च हबदु होय. उवमशी हें इन्द्राचें सुकुमाि प्रहिण होय. तसें सत्याग्रह म्हणजे अहहसक 
तप हें पिमात्म्याचें कुसुम-कोमल वज्र आहे. दधीवच ऋषीच्या अस्थींपासून बनलेल्या ह्या वज्रानेंच ति इन्द्र 
पिमात्म्यानें वृत्रासुिाचा वध केला आहे. आवण हें अहहसक तप किीत तो नि-नािायण बदविकाश्रमातं आज 
वह वविाजमान आहे. वचन्याचंी धाड त्यानेंच पितववली आहे. 

 
१००१. “सिथप्रहरिायुध ॐ नम इणत” 

 
वद्वि  वचन म्हणजे अस्न्तम पदाचा पनुरुच्चाि, गं्रथसमास्प्त सुचववतो. जणूं दोन िेघा मारून खातें बंद 

केलें  आहे. शवेटीं एकाक्षि ब्रह्माचा, ॐकािाचा उच्चाि करून नमस्काि केला आहे. ॐकाि सवांचें मूळ आहे 
म्हणून तो आिंभीं उच्चािला जातो. ॐ ववश्वम् म्हणून सहस्राचा आिंभ झाला आहे. ॐकाि च सवांचें फळ 
आहे, म्हणून तो अन्तीं उच्चािला जातो. ‘ॐ नमः’ म्हणनू सहस्राचा समािोप केला आहे. ॐ ही वैवदक 
धमाची मुद्रा आहे. देवमंवदिातं देवमूर्णत षोडषोपचाि-पूवजत वविाजमान असते. आपण दशमन घेतों, प्रदवक्षणा 
कितों आवण नमस्काि करून देवदशमन संपववतों. तसें इथें केलें  आहे. अनन्ताच्या या ववश्वमंवदिातं त्याच्या 
सहस्राववध मतूींचें दशमन घेऊन त्याचंी सहस्र प्रदवक्षणा करून नमः म्हणून नमस्काि केला आहे. कायेनें 
दण्डवत प्रवणपात केला आहे, वाणीनें जप केला आहे, वचत्त लीन झालें  आहे. सवात्मना त्याच्या चिणीं हा 
जीवभाव समर्णपत आहे. ॐ तत सत. 

 
घेईुं घेईुं माझे िािें । गोड नाम णिठोबािंें. 
डोळे तुम्ही घया रे सुख । पहा णिठोबािंें मुख । 
तुम्ही आइका रे कान । माझया णिठोबािें गुि । 
मना तेर्ें धाुंि घेईुं । राहें णिठोबािें पाईुं । 
तुका म्हििे माझया जीिा । नको सोडूुं या केशिा ॥  
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उपसुंहार 
 

श्लोक : १ 
 
इतीदुं कीतथनीयस्य केशिस्य महात्मनः । 
नाम्नाुं सहस्रुं णदव्यानाुं अशेषेि प्रकीर्तततम्  ॥ 
 

अर्थ 
 
असें हें कीतमनीय ववश्वात्मा ववष्णूच्या वदव्य नामाचें सहस्र संपूणम सागंून झालें . 
 

णटप्पिी 
 
१. इथें सहस्र संख्येचा उल्लखे उक्त नामें सहस्र-पविवमत आहेत, एक न्यनू वा एक अवतविक्त नाहीं, 

हें सागंण्यासाठीं आलें  आहे. अथात कुणालावह तीं न्यून-अवधक कस्ल्पण्याची अनुज्ञा नाहीं. 
 
२. कीतमनीय म्हणजे भक्तानंीं एकत्र वमळून गावयाचा. हें नामसहस्र जेव्हा ं उपासक एकान्तातं 

एकटाच जपतो तेव्हा ंतें जप्य होय. जेव्हा ंअनेक भक्त त्याचा घोष कितात तेव्हा ंतें कीतमनीय म्हणावयाचें. 
अथात हें स्तोत्र जप्य वह आहे आवण कीतमनीय वह आहे. भगवान् हा मनोमन मौनानें ध्येय आहे, एकान्तातं 
उपाशुंजपानें जप्य आहे, आवण भक्त-समाजातं कण्ठिवानें कीतमनीय आहे, गेय आहे. 

 
३. महात्मा म्हणजे ववदेह ववश्वव्यापक पिमात्मा. जोंवि देह-बद्धता आहे तोंवि महात्मता कुठली? 

य याची देहासस्क्त अहंता ममता पविक्षीण झाली आहे, जो समदशी आहे, त्याला आपण गौिवानें महात्मा 
म्हणतों. पण खिा महात्मा हा कधीं देहवतं असत नाहीं. कािण देह ही अहंकाि असल्याचीच खूण आहे. 

 
४. वदव्य हें नामाचंें ववशषेण त्याचंी अलौवककता सूवचत कितें. हीं नामें प्राकृत म्हणजे 

प्रकृवतगुणाचं्या कायाचीं म्हणजे ससंािाचीं द्योतक नाहींत, ति त्या संसािाचा उपशम किणािीं, त्या 
संसािाच्या पलीकडे असलेल्या पिमात्म्याचीं वाचक आहेत. 

 
श्लोक : २ 

 
य इदुं शृिुयान् णनत्युं यश  िंाणप पणरकीतथयेत् । 
नाशुभुं प्राप्नुयात् चकणिंत् सो ऽमुिेह िं मानिः ॥ 
 

अर्थ 
 
जो हें नामसहस्र वनत्य स्वतः श्रवण किील अथवा इतिानंा श्रवण किवील त्या मानवावि इह लोकीं 

वा पिलोकीं कसलें  वह अविष्ट ओढवणाि नाहीं. 
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णटप्पिी 
 
१. श्रवण म्हणजे स्वतःच उपाशुं जप किणें अथवा पाठ किणें. कीतमन म्हणजे इतिाचं्या कानीं आवण 

तद् द्वािा त्याचं्या अतंिीं पोंचववणें. वनत्य श्रवण किायचें म्हणजे दुसिा कोणी तिी पाठ वा कीतमन किणािा 
हवा. वनत्य कीतमन किायचें म्हणजे दुसिा कोणी तिी श्रोता हवा. ही पिाधीनता होईल. म्हणून श्रवण आवण 
कीतमन याचंा अथम अनुक्रमें उपाशुं जप आवण घोष असा घ्यावयाचा. जप आपला आपण ऐकतों म्हणनू ते 
श्रवण होय. घोष इतिाचं्या कानीं जातो म्हणून तें कीतमन होय. 

 
२. अशुभ म्हणजे अवनष्ट-योग आवण इष्टववयोग. पुरुषाथांची वसवद्ध हें शुभ होय. त्याचंी अवसवद्ध 

अशुभ होय. देहधािी जीवाला वप्रयावप्रयाचंा योग वनत्यच होत िाहतो. त्यातूंन त्याची सुटका नाहीं. त्याचं्या 
योगें होणाऱ्या सुखदुःखाची धाि आत्मज्ञान-जवनत समत्व-बुद्धीनें बोथट होते आवण ववदेह झाल्यानंति तें 
सुख दुःख मुळींच उित नाहीं, वनि  ववषय वनःसुखदुःख साम्यरूप स्वानन्दानुभवूत तेवढी उिते. हाच पिम 
पुरुषाथम. 

 
३. इह आवण अमुत्र म्हणजे सदेहतेंत आवण ववदेहतेंत. आम्ही देहधािी जीव सदेहावस्थेंत सुखदुःख 

अनुभवतच असतों. पण हा चालू देह सुटल्यावि आवण नवा असलाच देह धािण किण्यापूवीं जी गवत होते 
तींत आमचें कसें होणाि याची हचता ववचािी माणसाला वाटणें स्वाभाववकच आहे. पण जो वनि  योगके्षम 
झाल्यामुळें  वनविन्त झाला आहे त्या तत्पिायण पुरुषाला इहलोकाची वा पिलोकाची हचता िहात नाहीं. 
आवण त्या पिम साम्याला य याचंी अशी पोंच अद्याप झालेली नाही असे वह भक्त सद् ववचाि सद् वाणी आवण 
सदाचाि याचं्यायोगें सत्पिायण होऊन तसेच वनविन्त होतात. कािण सदनुवतमनाचें फल इथें या देहीं वा 
मिणोत्ति सत च असणाि असा त्याचंा पक्का ववश्वास असतो नामस्मिणाचें असें दुहेिी फल आहे. 

 
श्लोक : ३ 

 
िेदाततगो ब्राह्मिः स्यात् क्षणियो णिजयी भिेत् । 
िैश्यो धन-समृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमिाप्नुयात् ॥ 
 

अर्थ 
 
(सहस्राचा श्रवणकता) ब्राह्मण आपल्या वदेववदे्यचा अन्त गाठून पंवडत होईल. क्षत्रीय शत्रूंवि जय 

वमळवनू ववजयी होईल. वैश्य आपल्या व्यापािातं यशस्वी होऊन धन-समृद्ध होईल आवण शूद्र पडेल ती सेवा 
किीत खाऊन वपऊन सुखी होईल. 

 
णटप्पिी 

 
१. मागील श्लोकातं श्रवणाचें फल अशुभवनवािण सावंगतलें . इथें शुभ-प्रास्प्त सागंत आहेत. अवनष्ट-

पविहाि आवण इष्ट-संप्रास्प्त वमळून पूणम कल्याण होतें. 
 



 

अनुक्रमणिका 

२. समाजाचे जे घटक ब्राह्मण क्षत्रीय वैश्य आवण शूद्र ते आपआपल्या अवधकृत कायांत श्रवणानें 
सफल होतात. बागेला वदलेल्या पाण्यानें जशीं बागेंतलीं सवम झाडें फुलून फळतात, त्याप्रमाणें सािा समाज 
पिमात्म-स्मिणानेंच सफल होतो, कृतकृत्य होतो. सवमसाफल्याचें मूळ पिमात्मवनिा आहे. 

 
जीवनातं ब्राह्मणाचें प्राप्तव्य ब्रह्म आहे. वदेाचंें सागं संपूणम अध्ययन आहे. त्याचसाठीं त्याची सािी 

धडपड चाललेली असते. त्यालाच वदेान्त म्हणजे वदेाचें फळ म्हटलें  आहे. वदेाचें वशखि म्हटलें  आहे. 
स्वाध्यायानें आवण तपानें तें तो गाठंतो. 

 
क्षवत्रयाची मुख्य अवभलाषा ववजयाची असते. आपल्या शत्रूवि ववजय वमळववण्यातं त्याला धन्यता 

वाटते. त्यापाईं देह पडला तिी बेहत्ति अशी त्याची वृवत्त असते. आवण त्या प्रमाणें तो कितो. 
 
वैश्य हा धनप्राण आहे. ब्राह्मण ववदे्यसाठीं, क्षवत्रय ववजयासाठीं जीवावि उदाि होईल. पण वैश्य 

आपल्या पुंजीला प्राणापलीकडे जपेल. एका एका कवडीसाठीं तो जीव टाकतो. पुंजी वदवसेंवदवस वाढत 
असलेली पाहून तो सुखी होतो. त्यातंच त्याला धन्यता वाटते. 

 
पिंतु शुद्राला असा कोणताच ध्येयध्यास नाहीं कीं य यासाठीं त्यानें वजवावि उदाि व्हावें, 

प्राणसकंटासकट सवम संकटें आनंदानें झेलावीं. त्याला आपलें  खायला प्यायला वमळालें  कीं तो सुखी. तो 
आपल्या देहाच्या पलीकडे आवण आजच्या पलीकडे पाहत नाहीं. आज आपली पोळी वपकली ना? बस मग 
दुसिी हचता कसली? त्याचें हेंच अभीष्ट, सवमस्व. 

 
सािाशं, य याचें जें सवमस्व, य यातं य याचा पिमसतंोष तें त्याला पिमात्म-प्रसादानें लाभतें आवण तो 

कृतकृत्य होतो व त्याबिोबि समाज वह. 
 

श्लोक : ४ 
 
धमार्ी प्राप्नुयाद् धमं अर्ार्ी िंार्थमाप्नुयात् । 
कामान् अिाप्नुयात् कामी प्रजार्ी िंाप्नुयात् 
प्रजाम्  ॥ 
 

अर्थ 
 
(सहस्राचें वनत्य श्रवण किणािा) धमाथी असेल त्याला धमम, अथाथी असेल त्याला अथम कामाथी 

असेल त्याला काम आवण प्रजाथी असेल त्याला प्रजा लाभेल. 
 

णटप्पिी 
 
१. मागील श्लोकातं समाजाचे घटक जे ब्राह्मणावद चतुि  वणम त्यानंा त्याचंें अवभलवषत सभेंत, 

िणातं, उद्यमातं आवण जगण्यातं जय व सुख लाभेल म्हणून सांवगतलें . इथें व्यस्क्तशः य याचा जो अवभलाष, 
तो पूणम होईल म्हणून आश्वासन वदलें  आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

२. समाज हा स्थूल आवण बाह्य आहे. व्यस्क्त ही सूक्ष्म आवण आन्तविक आहे. समाजाचें 
जीवनसाफल्य व्यक्तीच्या जीवन-साफल्याविच अवलंबनू आहे. म्हणून समाजातंील घटक वगम आवण त्याचंें 
इष्ट त्याचबिोबि समाजवनिपेक्ष व्यस्क्त व वतचें इष्ट असा दुहेिी ववचाि केला आहे. समाजधािणा आवण 
व्यस्क्तसंतोष हीं दोन्ही मूल्यें इथें अवभपे्रत आहेत. 

 
३. इथें धमम अथम काम आवण मोक्ष या चाि पुरुषाथांचा म्हणजे जीवाच्या वजव्हाळयाचंा क्रमानें उल्लखे 

केला आहे. प्रजा हा प्रजामतृत्वाचा म्हणजे प्रजारूप मोक्षाचा उल्लखे आहे. जीवाच्या य या काहंीं अवभलाषा 
असूं शकतात त्या सवम या चािींत वगीकृत केल्या आहेत. पवहला वगम धमम. धमम म्हणजे सद् गतीचा उपाय. 
धमम हा सवम पुरुषाथांचें मूळ म्हणून आधी उल्लेवखला जातो. तदधीनच अथम आवण काम हे पुरुषाथम असून मोक्ष 
वह धमावधवितच आहे. कािण धमम हा वचत्तशुद्धीच्या द्वािा ज्ञानोदयाला उपकािक होतो आवण ज्ञानोदय 
झाला म्हणजेच अज्ञान-वनववृत्त होऊन मोक्ष-वसवद्ध होते. योगके्षमाच्या हचतेनें जीव अथम आवण काम याचंी 
म्हणजे द्रव्य आवण दािा (वा मथुैनसुख) याचंी अवभलाषा किीत असतो. पिंतु द्रव्य आवण दािा याचंी प्रास्प्त 
धमाची उपेक्षा आवण अनादि करून केल्यास तीं सुखावह होत नाहीं आवण तीं अवनत्य ति आहेतच. धमाचें 
फल जें स्वगम वा सद् गवत तें धमाचिण न केल्यास वमळावयाचें नाहीं. हें उघडच आहे. महाभाितातं 
कौिवपाडंवाचं्या इवतहासाच्या वमषानें व्यासानंीं हेंच तत्त्व ववशद केलें  आहे. कौिवानंीं अधमानें पाडंवाचंें 
िाय य व त्याचंी स्री उपटण्याचा प्रयत्न केला आवण त्यातं ते शवेटीं िाय यश्री, स्री वन स्वगम सवमच गमावनू 
बसले, उलट पाडंव धमानें वागून वत्रवगम वमळवते झाले असे दाखववलें  आहे. व्यासानंीं हें तात्पयम स्वमुखानें 
वह सागंनू टाकले आहे. 

 
अधमेिैधते ताित् ततो भद्राणि पश्यणत । 
ततः सपत्नाञ् जयणत समूलुं  िं णिनश्यणत ॥ 
 
याचें उदाहिण कौिव होत. 
 
ऊध्िथबाहुर  णिरौम्येष न िं कणश्चत् शृिोणत मे । 
धमाद् अर्थश्च कामश्च स धमथः चक न सेव्यते ॥ 
 

यातंील मुख्य प्रवतपाद्य धमाद् अथमि याचें उदाहिण पाडंव होत. धमम म्हणजे सज जीवन हेंच या लोकाचें वन 
पिलोकाचें वह साधन आहे. पिंतु दीघमदशमन नसलेल्या सामान्य माणसाला प्रत्यक्षाचा मोह पडतो, 
तात्कावलकाचा मोह पडतो आवण तो धममववमुख होतो. पविणामीं ‘तेल गेलें  तूप गेलें , धुपाटणें हातीं आलें ’ 
अशी त्याची फसगत होते. म्हणून व्यासानंीं महाभाित सावंगतलें  आवण भीष्मानंीं त्याचें लोणी आपल्या िाय य 
स्री-वविक्त जीवनानें वन भगवद् भक्तीच्या उपदेशाने लोकानंा वदलें  आहे. 

 
४. पिम पुरुषाथम मोक्ष असला तिी अथम आवण काम याचंी आकाकं्षा जीववताकाकें्षमुळें  माणसाला 

िाहतेच. ती कोणाला वह टाळता ं येणािीं नाहीं. त्याच बिोबि मिणोत्ति जीवनाची वह माणसाला हचता 
िाहणािच. त्यामुळें  धमाची वह आस्था बाळगावीच लागते. असे हे चािी, पुरुषाचे म्हणजे जीवाचे, वजव्हाळे 
आहेत. जीव त्यातं गंुतून िावहला आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

५. प्रजा हा प्रजामृतत्वामुळें  पुरुषाथमच आहे. प्रजेच्या रूपानें, संतानाच्या रूपानें जीव हा वचिंजीव 
होत असतो. म्हणून तो प्रजेची कामना कितो. मोक्षाची आकाकं्षा म्हणजे अमृतत्वाचीच आकाकं्षा होय. ती 
सन्तानरूपानें तो सफल झालेली पाहतो. आवण म्हणनू प्रजेचा स्वतंत्र उल्लखे केलेला आहे. काम या 
पुरुषाथाहून हा वगेळा पुरुषाथम आहे. तो कामान्तगमत नाहीं. 

 
६. वतसऱ्या आवण चौर्थया श्लोकातं सवम सामान्य जीवाचें जे अवभलाष आहेत ते सािे श्रवणानें पूणम 

होतील असें सावंगतल्या नंति आणखी काहंीं फळ सागंायचें उित नाहीं. म्हणनू मुख्य फलश्रुवत इथेंच संपली 
असें म्हटलें  पावहजे. 

 
श्लोक : ५, ६, ७ 

 
भन्क्तमान् यः सदोत्र्ाय शुणिंस् तद् गत-मानसः । 
सहस्रुं िासुदेिस्य नाम्नाुं एतत् प्रकीतथयेत् ॥ 
यशः प्राप्नोणत णिपुलुं  ज्ञाणत-प्राधातयमेि िं । 
अिंलाुं णश्रयमाप्नोणत श्रेयः प्राप्नोत्यनुिमम्  ॥ 
न भयुं क् िणिंदाप्नोणत िीयं तेजश्च णितदणत । 
भित्यरोगो दु्यणतमान् बलरूपगुिान्तितः ॥ 
 

अर्थ 
 
५. जो भस्क्तमान् पुरुष प्रत्यहीं उठून शौचावद आटोपून हृदयस्थ पिमात्माच्या ठाईं वचत्त स्स्थि 

करून त्याचें हें नामसहस्र म्हणतो 
 
६. त्याला ववपलु यश लाभतें, तो आपल्या ज्ञावतबान्धवातं गौिव पावतो. त्याला स्स्थि वैभवलाभ 

होतो. (शवेटीं) त्याचें सवोत्तम कल्याण होतें. 
 
७. तो अकुतोभय होतो. त्याचें वीयम म्हणजे आत्मबल वाढतें आवण तेज म्हणजे दिािा व प्रभाव 

पसितो. अनािोग्याची वववणमता जाऊन आिोग्यानें तो तेजःपुंज वदसतो. त्याचें बल वाढतें. तसा त्याचा 
आकाि भिदाि व उठावदाि होऊन त्याच्या व्यस्क्तमत्त्वाची सवमत्र छाप पडते. 

 
णटप्पिी 

 
१. ‘सदोत्थाय प्रकीतमयेत’ या पदानंीं पनुः फलश्रवुत सागंायला सुिवात झालेली आहे हें वदसून येतें. 

आिंभीं “श्रुणुयात वनत्यम्” हीं पदें येऊन गेलेलींच आहेत. म्हणजे ही एक प्रकािें फलश्रुतीची आवृवत्त होत 
आहे. 

 
२. “सहस्र ंवासुदेवस्य नाम्नाम्” या पदावंरून हें फलश्रुतीचें आवतमन वासुदेवसंप्रदायानें प्रवक्षप्त 

केलेलें  वदसतें. पुढील श्लोकातं वासुदेव हें नाम पाचं वळेा ंआलें  आहे. इति नामें वह तसा संशय येऊं नये 
म्हणून वापिलेलीं आहेतच. पण प्राधान्य वासुदेवनामालाच आहे. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” हा त्याचंा 



 

अनुक्रमणिका 

द्वादशाक्षिी मंत्र आहे. हें ववष्णु-सहस्र आहे, वासुदेव-सहस्र नाहीं आवण गोपाल-सहस्र ति मुळींच नाहीं. 
वासुदेव हें नाम प्राचीनच आहे. पिंतु ववष्णु प्राचीनति. आवण गोपाळ ति अवाचीनतिच म्हणावें लागेल. 
ववष्णु हें नाम वदेातं येतें, वासुदेव वदेातं आढळत नाहीं. तें पुिाणकालीन वदसतें. 

 
३. “भस्क्तमान् यः सदोत्थाय” या श्लोकातं वनत्य उपासना कशी किावी त्याचा वववध सावंगतला 

आहे. वनत्य सकाळीं उठावें, शुवचभूमत व्हावें. ध्यान धिावें आवण पाठ किावा. यातं “तद् गतमानस” पद आलें  
आहे. तद् गतमानस होणें म्हणजे हृदयस्थ पिमात्म्याच्या ठाईं वचत्त स्स्थि करून िाहणें होय. लहान मलू 
जेव्हा ंशौचवववध कितें तेव्हा ंतें तद् गतमानस झालेलें  असतें. त्याचे इति बाह्य व्यापाि मंदावलेलें  असतात, 
दृवष्ट अन्ति मुख झालेली असते आवण मन तत (वक्रया) गत झालेलें  असतें. त्याची शौचवक्रया संपली कीं तें 
त्या समाधींतून व्युस्त्थत होतें आवण पित सामान्य व्यवहाि करंू लागतें. तद् वत हृदयस्थ पिमात्मगत 
वचत्तानें पाठ किावा, तद् भावभाववत होऊन पाठ किावा. 

 
४. “वीयं तेजि ववन्दवत” वीयम आवण तेज ही एक कायमकािणाचंी जोडी आहे. य याच्या ठाईं वीयम 

म्हणजे आत्मबल आहे, संकल्पशक्तीचें बळ आहे त्याचेंच तेज म्हणजे प्रभाव लोकातं पडतो. य याच्या ठाई ं
संयमाचें बळ नाहीं त्याच्या बोलण्यातं वन वागण्यातं तें तेज येत नाहीं. धमक असेल त्याचा धाक वाटेल. तेल 
असेल ति य योत पाजळेल. 

 
५. “भवत्यिोगो दु्यवतमान् बलरूपगुणास्न्वतः” या वाक्यातं एक कायमकािण-शृखंला आहे. िोगानें 

शिीि वववणम होतें, दुि  बळ होतें, त्याचा गुण म्हणजे व्यस्क्तमत्त्व पुसट होतें. उलट आिोग्यानें वणम उजळतो, 
गात्रातं बल संचितें आवण माणसाचें व्यस्क्तमत्त्व उमटतें. सािाशं अनािोग्यानें सवमतोपिी ऱ्हास होतो ति 
आिोग्यानें सवमतोमुखी ववकास होतो. 

 
बल म्हणजे सवेंस्न्द्रयाचंी कायमक्षमता, रूप म्हणजे सवावयवाचंी प्रववभक्तता आवण पुष्टता, आवण 

गुण म्हणजे माणसाचें एकूण व्यस्क्तमत्त्व. गुण तसे असखं्य आहेत. पण त्या सवम गुणाचंा समाहाि म्हणजे 
व्यस्क्तमत्त्व होय. हें य याचें त्याचें आपलें  स्वतंत्र आहे. 

 
श्लोक : ८, ९ 

 
रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बतधनात् । 
भयात् मुच्येत भीतस् तु मुच्येतापन्न आपदः ॥ 
दुर  गाण्यणततरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्त्ममम्  । 
स्तुिन् नाम-सहसे्रि णनत्युं भन्क्तसमन्तितः ॥ 
 

अर्थ 
 
८. (सहस्राचा पाठ किणािा भाववक) अल्पमहािोगानें पीवडलेला असल्यास त्या िोगातूंन तो मुक्त 

होतो; िाजा, सावकाि, चोि वगैिेंच्या बंधनातं पडला असल्यास त्यातूंन तो सुटतो; तस्किाच्या, िाजाच्या 
वा यमाच्या भयानें भयभीत असल्यास त्या भयापासून त्याची सुटका होते आवण कुठल्या धन जन 
प्राणसकंटातं सापंडला असल्यास त्या संकटातूंन तो बचावतो. 



 

अनुक्रमणिका 

९. (सािाशं) या नामसहस्राच्या द्वािा पिमात्म्याचे वनत्य भस्क्तयुक्त अन्तःकिणानें स्तवन किणािा 
पुरुष अववलम्बें सवम प्रकािच्या संकटातूंन पाि पडतो. 

 
णटप्पिी 

 
१. नामस्मिणानें जीव सवम सकंटातूंन सही सलामत पाि पडतो हे प्रवतपाद्य आहे. सवम इष्टलाभ हीच 

मुख्य फलश्रवुत आहे. त्याच बिोबि सवम अवनष्टाचंा पविहाि ही गौण फलश्रवुत होय. ती इथें वदली आहे. िोग, 
िाजावदकाचंें बन्धन म्हणजे कािागाि, भतूपे्रत-चौिव्याघ्रावद भय आवण लहान मोठ्या आपवत्त हीं सवम 
नानाववध संकटें होत. या सगळया दुःखानंा वत्रववध दुःख म्हणजे आध्यास्त्मक, आवधदैववक आवण 
आवधभौवतक म्हणून संबोवधलें  आहे. हीं सगळीं दुःखें नामस्मिणानें वनिस्त होऊन जीव पिमानन्दभाक् 
होतो. सवम अवनष्टाचंा पविहाि झाल्यावाचंून सवम इष्टांची संप्रास्प्त होउं शकत नाहीं. तसेंच सवम इष्टाचंी प्रास्प्त 
म्हटली कीं त्या सवम अवनष्टाचंी वनववृत्त ही गृहीत च असते. पिंतु वनःसंदेहतेसाठीं आवण शास्रपूतीसाठीं दोन्ही 
अंगाचंा उल्लखे केला जातो. आधीं आिंभींच्या फलश्रुतींत मुख्यतः इष्टसंप्रास्प्त उल्लेवखली आहे. आवण 
नंतिच्या ह्या फलश्रतुींत ववशषेतः अवनष्टपविहाि उल्लवेखला आहे. अशा प्रकािें या दुसऱ्या फलश्रुतीच्या 
भागाची वह उपयुक्तता वसद्ध होत आहे. 

 
२. फलश्रतुीची इष्ट-संप्रास्प्त आवण अवनष्ट-पविहाि हीं दोन अंगें आपण पावहलीं. आता ंएक वतसिेंच 

फलश्रुतीचें उत्तमागं आपल्याला पहावयाचें आहे. पढुील श्लोकातं त्याचाच प्रामुख्यानें ववचाि आला आहे—
ववकािमुस्क्त आवण आत्मगुणलस्ब्ध. 

 
श्लोक : १०, ११, १२, १३ 

 
िासुदेिाश्रयो मत्यो िासुदेिपरायिः । 
सिथपाप-णिशुद्धात्मा याणत ब्रह्म सनातनम्  ॥ 
न िासुदेिभक्तानाुं अशुभुं णिद्यते क्वणिंत् । 
जतममृत्युजराव्याणध–भयुं नैिोपजायते ॥ 
इमुं स्तिुं अधीयानः श्रद्धाभन्क्तसमन्तितः । 
युज्येतात्मसुख-क्षान्तत-श्री-धृणत-स्मृणत-कीर्ततणभः ॥ 
न क्रोधो न िं मात्सयं न लोभो नाशुभा मणतः । 
भिन्तत कृत–पुण्यानाुं भक्तानाुं पुरुषोिमे ॥ 
 

अर्थ 
 
१०.जो वासुदेवाचा शिणागत आहे, वासुदेवच य याची पिम गवत आहे, तो मनुष्य सवम पापातूंन 

पविमुक्त होऊन सनातन ब्रह्माला पावतो. 
 
११.वासुदेव-भक्ताचें इह वा पित्र कुठें वह अशुभ होत नाहीं. इतकें च नव्हे ति जन्म मृत्यु जिा व्यावध 

याचंें वह भय त्याला उित नाहीं. 
 



 

अनुक्रमणिका 

१२.या नामसहस्र-स्तोत्राचा जो श्रदे्धनें आवण भस्क्तभावानें पाठ कितो त्याला आत्मसुख, वतवतक्षा, 
श्री, धृवत, स्मृवत आवण कीर्णत याचंा लाभ होतो. 

 
१३.पुरुषोत्तमाचे जे भक्त आहेत अथात जे पुण्यशील आहेत त्याचं्या ठाईं क्रोध मत्सि लोभ वा 

अहंता ममता इत्यावद अशुभ मवत असत नाहीं. 
 

णटप्पिी 
 
१. सवम अशुभाचें म्हणजे पापाचें वन दुःखाचें मूळ अशुभ मवत आहे. अशुभ मवत म्हणजे अववद्या. 

आत्म्याववषयींचें अज्ञान. या अज्ञानातूंनच अहंता ममता म्हणजे देहात्मबवुद्ध वा स्वपिभेदभाव वनमाण होतो. 
आवण त्यातूंनच सवम पापें घडतात व त्या पापाचंीं फळें भोगावीं लागतात. पिंतु जो “वासुदेवः सवमम्” अशा 
सवमत्र समदृष्टीनें पाहतो तो वासुदेवभक्त कोणावि क्रोध आवण कोणाचा मत्सि किणाि? आवण लोभ तिी 
कशाचा धिणाि? तो सवमत्र सम पाहत असल्यामुळें  त्याला आत्मसुख लाभतें. तो स्वस्थ असतो. आवण त्या 
स्वार्थयातूंनच क्षावंत म्हणजे सवम-सवहष्णतुा श्री म्हणजे प्रसिता, धृवत म्हणजे अवववक्रयता, स्मृवत म्हणजे 
वनिवनमानतापूवमक स्वरूपस्स्थवत आवण कीर्णत म्हणजे सवम भतूात्मभतूता वा सवात्मकता इत्यावद दैवी 
गुणगण त्याच्या ठाईं येऊन वास कितात. उत्तमोत्तम फल तें हेंच आवण म्हणनू फलश्रुतीचें हें उत्तमागं होय. 

 
श्लोक : १४, १५, १६ 

 
द्यौः सचन्द्राकम नक्षत्रा खं वदशो भिू  महोदवधः । 
वासुदेवस्य वीयेण ववधृतावन महात्मनः ॥ 
ससुिासुिगन्धव ंसयक्षोिगिाक्षसम् । 
जगद् वश ेवतमतेदं कृष्णस्य सचिाचिम् ॥ 
इस्न्द्रयावण मनो बुवद्धः सत्त्व ंतेजो बलं धृवतः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः के्षतं्र के्षत्रज्ञ एव च ॥ 
 

अर्थ 
 
१४. चन्द्र सूयम नक्षत्रें यानंीं युक्त वदसणािा हा ऊध्वमलोक, उध्वम लोक व पृथ वी याचं्या मध्यें 

पसिलेलें  अंतिाल, या दश वदशा, ही भवूम आवण वतला वषे्टून असलेला हा महासागि हें सवम त्या ववश्वात्म्या 
वासुदेवाच्या सते्तनें धािण केलेलें  आहे. 

 
१५. या वतन्ही लोकातं वसणािे सुि असुि गन्धवम यक्ष िक्ष वन सपम याचं्या सगट हें सवम चिाचि जगत 

त्या सवकंश कृष्ण पिमात्म्याच्या अधीन आहे. 
 
१६. प्रत्येक देहधािी जीवाच्या ठाईं वसणािीं सगळीं इस्न्द्रयें मन बुवद्ध आवण सत्त्व तेज बल धृवत 

सािाशं सगळें के्षत्र आवण के्षत्रज्ञ हीं वासुदेवसंज्ञक त्या वचद् रूपाचेच आववि  भाव होत, ते सवम वचन्मयच होत. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

णटप्पिी 
१. य याचें स्तोत्र हें नामसहस्र आहे तो भगवान् ववष्णु म्हणा, वासुदेव म्हणा, सवाधाि सवमरूप आवण 

सवेश आहे. त्यामुळें  त्याच्या स्मिणाचें फळ हें वमर्थया नव्हे, तें यथाथम च आहे असा ववश्वास त्याचें 
माहात्म्यज्ञान झाल्यानें होतो. म्हणून या वत्रकातं त्याचें माहात्म्य वर्णणलें  आहे. हा अथमवाद नव्हे. िोचनाथम 
फलश्रुवत नव्हे. 

 
२. माहात्म्य हें कीं त्या भगवान् वासुदेवाच्या अधीन हें सगळे भिूावद लोक, त्यातं वसणािे जीव 

आवण त्याचं्या ठाईं असणाऱ्या सवम शस्क्त आहेत. 
 
३. वतमतेदं ‘वतमते’ व ‘इदम्’ या दोन पदाचंा पूवमरूप सस्न्ध आषम वा छादंस समजावयाचा. 
 

श्लोक : १७, १८, १९, २० 
 
सिागमानाुं आिंारः प्रर्मुं पणरकल्प्यते । 
आिंार-प्रभिो धमो धमथस्य प्रभुरच्युतः ॥ 
ऋषयः णपतरो देिा महाभूताणन धातिः । 
जङ गमाजङ गमुं िेंदुं जगन् नारायिोद् भिम्  ॥ 
योगो ज्ञानुं तर्ा साुंख्युं णिद्याः णशल्पाणद कमथ िं । 
िेदाः शास्त्राणि णिज्ञानुं एतत् सिं जनादथनात् ॥ 
एको णिष्िुर  महद् भूतुं पृर्ग् भूतातयनेकशः । 
िींल  लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ क्ते णिश्वभुगव्ययः ॥ 
 

अर्थ 
 
१७. सवम शास्रातं आचािाला प्राथम्य वदलेलें  आहे. कािण आचाि-मूलक धमम आहे आवण धमाचा प्रभ ु

म्हणजे धममफलदाता तो सनातन पिमात्मा आहे. 
 
१८. ऋवष, वपति, देव, त्याच प्रमाणें पंच महाभतूें वन सगळे धातु असें हें सगळें चिाचि जगत त्या 

निसमाजाच्या दैवत पिमात्म्यापासूनच झालेलें  आहे. 
 
१९. योग आवण ज्ञान, साखं्य आवण ववद्या त्याचप्रमाणें वशल्पावद सवम कला, सािाशं सवम वदेशास्रें वन 

ववज्ञान हें सगळें त्या जनन् वनयन्त्या पिमात्म्यापासूनच झालेलें  आहे. 
 
२०. हकबहुना, तो सनातन ववश्वव्यापक ववष्णुच एकमात्र महासत्व असून इति सगळीं भतूें त्याचे 

अंश होत. त्याचं्या योगें हीं वतन्ही भवुनें व्यापून तो ववश्वात्मा या सवांचें (सूयमवत) सावक्षत्वानें ग्रहण किीत 
आहे. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

णटप्पिी 
 
१. वदेोक्त धमम हा सवम वववधवनषेधरूप आहे. म्हणजे अमुक कमम किा अमुक करंू नका अशा 

स्वरूपाचा आहे. अथात धमम हा आचािमूलक आहे. जो वणाश्रमकतमव्यरूप स्वधमाचें, यज्ञ दान तप आवद 
रूप वचत्तशुवद्धकािक उपासनेचें आवण वदेशास्र नामसहस्रावद श्रवणरूप स्वाध्यायाचें आचिण किणाि नाहीं, 
त्याला धमम घडणाि नाहीं आवण धमम-फल लाभणाि नाहीं. म्हणनू आचािवान् च खिा धार्णमक होतो आवण 
तोच धममफळाचा अवधकािी. हा मुद्दा मुद्दाम सवमशास्राथमसाि म्हणून इथें फलश्रुतींत उल्लेवखला आहे. 
वदेस्योपवनषत सत्यम् । सत्यस्योपवनषद् दमः । 

 
२. सूयापासून सवम वकिणें जशीं वनघतात त्याप्रमाणें एका पिमात्म्यापासून हीं सवम भवुनें त्यांतील 

थोि अवधकािी पुरुष आवण त्याचंीं सवम थोि थोि ज्ञानें वनघालेलीं आहेत. म्हणनू त्याची उपासना या 
स्तवाच्या रूपानें किणें हा थोि धमम होय आवण त्यापासून सवम फलप्रास्प्त होते, असा आशय. 

 
श्लोक : २१, २२ 

 
इमुं स्तिुं भगितो णिष्िोर  व्यासेन कीर्तततम्  । 
पठेत् य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुुं सुखाणन िं ॥ 
णिश्वेश्वरुं अजुं देिुं जगतः प्रभिाप्ययम्  । 
भजन्तत ये पुष्कराक्षुं न ते यान्तत पराभिम्  ॥ 
 

अर्थ 
 
२१. असें हें भगवान् ववष्णूचें नामसहस्रस्तोत्र व्यासमहषीनीं गाइलेलें  आहे. य या पुरुषाला 

आपल्याला सवम सुखें वमळावीं व आपलें  मोक्षरूप कल्याण व्हावें अशी इच्छा असेल त्यानें ह्याचा पाठ किावा. 
 
२२. य याच्यापासून हें जग झालें  आहे आवण य याच्या ठाईचं लीन व्हायचें आहे त्या ववश्वेश्विाला त्या 

सनातन देवाला जे भजतात, त्यानंा कुठें वह अपेश येत नाहीं. सवमत्र ते ववजयी होतात. 
 

णटप्पिी 
 
१. व्यासेन कीर्णततम् । हें ववष्णु-सहस्रनाम-स्तोत्र व्यासानंीं म्हणजे ववष्णूच्याच एका अवतािानें वन 

ववभतूीनें गाईलेलें  आहे. कािण ववष्णूचा मवहमा ववष्णूहून वगेळा दुसिा कोण बिें जाणूं शकतो? नाटकातं 
थोि पात्राचं्या तोंडीं घातलेली वाणी आवण ववचाि हीं जशीं नाटककािाचीं होत तशीं काव्यातं वनिवनिाळया 
थोि ववभतूींच्या मुखानें व्यक्त झालेलीं वाणी आवण ववचाि कवींचींच होत. महाभािताचा महाकवव कृष्ण 
दै्वपायन व्यास. कृष्णमुखानें त्यानें गीता वदववली, भीष्म मुखानें नामसहस्र वदववलें , आपणाकडे कतृमत्व 
घेतलें  नाहीं. “तस्य कतािमवप मा ंववध्द्यकतािमव्ययम् ।” अशी त्याची कुशलता आहे ही. 

 
बहुरूपी नाना सोंगें घेतो पण शवेटीं सवम सोंगें टाकून देऊन आपल्या खऱ्या रूपानें लोकापढुें येतो 

तसें इथें झालें  आहे. भीष्ममुखातं हें नामसहस्र घातलें  असलें  तिी तें व्यासकृत आहे हें “व्यासेन कीर्णततम्” 
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या पदानंीं प्रकट झालें  आहे. इथें बुिखा टाकून वदलेला आहे, मुखवटा काढून टाकला आहे. गीतेंत वह 
शवेटीं “व्यासप्रसादात श्रुतवान्” म्हणून व्यासकृतत्व स्पष्ट झालें  आहे. 

 
तथावप ज्ञान हें अनावद आहे. म्हणून तें वशवपावमती या जगदावद-ववभतूींच्या मुखानें वदववलें  जातें. 

ज्ञान हें थोि आहे म्हणून तें भगवान् कृष्ण आवण भीष्माचायम याचं्या सािख्या थोिाचं्याच मुखातूंन वदववलें  
जातें. नदीचा उगम आजचा वा इथला मानता ंयेत नाहीं तो अनावद आवण पवमतासािख्या महोच्च पदापासूनच 
असावयाचा. म्हणनू सवम ज्ञान-संप्रदाय हे मूलतः पिमात्म्यापासूनच आलेले आहेत. आवण हें असें 
असल्यामुळें  त्याचंें कतृमत्व कोणावह मानवाला आपल्याकडे घेता ं येणाि नाहीं. आवदकावद वाल्मीकीला वह 
नाहीं वन महषी व्यासाला वह नाहीं. याची त्यानंा जाणीव आहे म्हणनू ते थोि पूवमजाचं्या मुखानेंच तें सागंतात. 
‘इवत शुश्रगु पूवेषाम्’ असें म्हणतात. 

 
२. “न ते यास्न्त पिाभवम्” पिमात्म्याचा भक्त हा केव्हा ं वह पिाभतू होत नाही. कािण त्यानें 

सत्याचा आश्रय केलेला असतो. सत्याग्रहीला पिाभव ठाऊक नाहीं. कािण सत्य हें सदैव ववजयी तत्त्व 
आहे. महाभाित हें सत्याचा असत्याविील शाश्वत ववजय गाणािें महाकाव्य आहे. तो कोणा व्यक्तींचा 
इवतहास नाहीं. तो महेवतहास होय. “जयो नामेवतहासो ऽयम्” हा जय नामक इवतहास आहे. “न ते यास्न्त 
पिाभवम्” हा चिण त्याचें स्मिण करून देतो. जें महाभािताचें अनुशीलन कितील, जे पिम सत्याला 
भजतील त्याचंा केव्हा ंवह पिाभव व्हायचा नाहीं, त्याचंा सदैव जय च आहे. 
 

असें हें इथें ववष्णुसहस्रनाम समाप्त झालें . 
 

❏❏❏ 
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पणरणशष्टें 
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१. ििानुक्रमिी 
 
श्री ववष्ण-ुनामसहस्राचे आद्य भाष्यकाि शकंिाचायम होत. तत्पूवींचें भाष्य आढळत नाहीं. म्हणनू तेंच 

प्रमाण मानून त्यानंीं घेतलेलीं नामप्रतीकें च प्रायः मान्य केलेलीं आहेत. इति ववकल्प वा पाठभेद 
समजावयाचे. ववकल्प म्हणजे शकंिाचायांनीं उल्लवेखलेला दुसिा कल्प. याहून वगेळा तो पाठभेद 
समजावयाचा. ववकल्प आवण पाठभेद त्याचं्यापूवी अनुक्रमें अ व ( ) हीं वचह नें देऊन दाखववले आहेत. 
ववकल्पाचंी व पाठभेदाचंी सूवच शवेटीं स्वतंत्र जोडली आहे. वतथेंच त्याचें स्थल-वनदेश वह वदलेले आहेत. 

 
प्रास्ताववकाचे आवण उपसंहािाचे श्लोक वगेळे गणले आहेत. मूळ सहस्राचे १०७ श्लोक आहेत. 

आवण तद् नुसािच इथें श्लोकाचें अंक वदले आहेत. प्रथम, वद्वतीय, तृतीय, चतुथम चिणाचंा वनि  देश अनुक्रमें 
क, ख, ग, घ या अक्षिानंीं केला आहे. क्रमाकं पाठभेदावद-कािणानें बदलंू शकतो, पिन्तु श्लोक आवण 
चिण सवमत्र अपविवर्णतत च िाहणाि. म्हणून आधीं श्लोक व चिण दशमवनू पुढें शाकंि भाष्यानुसाि नामाचा 
क्रमाकं वदला आहे. या दुहेिी िचनेनें सहस्राची सवंहता आवण पदपाठ वह सुवनवित केला गेला आहे, असें 
म्हणता ंयेईल. 

 
सहस्रनाम : ििानुक्रमिी 
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अनुक्रमणिका 

वसद्धाथमः २७ ग २५२ 
वसवद्धः ११ ख ९८ 
वसवद्ध-दः २७ घ २५४ 
वसवद्ध-साधनः २७ घ २५५ 
सुख-दः ४९ ख ४५९ 
सुख-दः ९५ ख ८८९ 
सु-घोषः ४९ ख ४५८ 
सु-तन्तुः ८४ ख ७८४ 
सु-तपाः २१ ग १९५ 
सु-दशमनः ४५ क ४१७ 
सु-धन्वा ६१ क ५६७ 
सुन्दः ८५ क ७९२ 
सुन्दिः ८५ क ७९१ 
सुपणमः २१ ख १९२ 
सुपणमः ९१ घ ८५५ 
सु-प्रसादः २६ क २३६ 
सु-भजुः २९ क २६५ 
सु-मुखः ४९ क ४५६ 
सु-मेधाः ८० ग ७५२ 
सु-यामुनः ७५ घ ७०७ 
सुिाध्यक्षः १५ क १३४ 
सुिानन्दः २० ग १८६ 
सुिावि-हा २२ घ २०८ 
सु-रुवचः ९४ ख ८७८ 
सुिेशः १० क ८५ 
सुिेश्विः ३१ ख २८६ 
सु-लभः ८८ क ८१७ 
सु-लोचनः ८५ ख ७९४ 
सुवणम-वबन्दुः ८६ क ८०० 
सुवणम-वणमः ७९ क ७३७ 
सु-वीिः १०१ ख ९४४ 
सु–व्रतः ४९ क ४५५ 



 

अनुक्रमणिका 

सु-व्रतः ८८ क ८१८ 
सु-षेणः ५८ ख ५४० 
सु-हृत ४९ ख ४६० 
सूक्ष्मः ४९ क ४५७ 
सूयमः ९४ ग ८८३ 
(सेतुः जगतः) ३१ ग २८८ 
सोमः ५४ क ५०५ 
सोम-पः ५४ क ५०३ 
स्कन्दः ३६ क ३२७ 
स्कन्द-धिः ३६ क ३२८ 
स्तव-वप्रयः ७३ क ६८० 
स्तव्यः ७३ क ६७९ 
(स्तुतः) िा. ७३ ख ६८२ 
स्तुवतः ७३ ख ६८२ 
स्तोता ७३ ख ६८३ 
स्तोत्रम् ७३ क ६८१ 
(स्थवविः) िा. ६ घ ५४ 
स्थवविो रुवः ६ घ ५४ 
स्थवविः ६ घ ५३ 
स्थवविः ४७ क ४३६ 
स्थाणःु ४ क २८ 
स्थान-दः ४२ ख ३८७ 
स्थावि-स्थाणःु ४६ क ४२७ 
स्स्थिः २२ ख २०३ 
स्थूलः ९० क ८३८ 
स्पष्टाक्षिः ३० ग २७९ 
स्रग् वी २३ ग २१६ 
स्रष्टा ६३ क ५८८ 
स्रष्टा १०६ ग ९९० 
स्वक्षः ६६ क ६१५ 
स्वङ्गः ६६ क ६१६ 
स्व-धृतः ९० ग ८४३ 



 

अनुक्रमणिका 

स्वय-ंजातः १०६ क ९८६ 
स्वय-ंभःू ५ क ३७ 
स्वय-ंभःू ५ क ३७ 
स्व-वशः ५० क ४६६ 
स्वस्स्त ९६ ग ९०३ 
स्वस्स्त-कृत ९६ ग ९०२ 
स्वस्स्त-दः ९६ ग ९०१ 
स्वस्स्त-दवक्षणः ९६ घ ९०५ 
स्वस्स्त-भकु् ९६ घ ९०४ 
स्वाङ्गः ५९ क ५४८ 
स्वापनः ५० क ४६५ 
स्वाभाव्यः ५६ क ५२३ 
स्वास्यः ९० ग ८४४ 
हंसः २१ क १९१ 
(हविः) िा ३९ ख ३५९ 
हविः ६९ घ ६५० 
हलायुधः ६० ख ५६२ 
(हववः) िा. ३९ ख ३५९ 
हववः ७४ घ ६९८ 
हववि -हविः ३९ ख ३५९ 
वहिण्य-गभमः ८ ग ७० 
वहिण्य-गभमः ४४ ग ४११ 
वहिण्य-नाभः २१ ग १९४ 
हुत-भकु् ९४ ख ८७९ 
हुत-भकु् ९५ क ८८७ 

(हुत-भगु्-ववभःु) िा. ९४ ख { ८७९ 
८८० 

हृषीकेशः ६ क ४७ 
हेतुः ४० ख ३६६ 
हेमाङ गः ७९ क ७३८ 

 
❏❏❏  



 

अनुक्रमणिका 

२. पाठ-भेद 
 

(पाठ-भेद श्लोकानुक्रमानें णदलेले आहेत, नाम-क्रमाुंक शाुंकर भाष्यानुसार आहेत.) 
 

शाकंि िामानुजीय श्लोक चिण क्रमाकं 

स्थवविोरुवः स्थवविः रुवः ६ घ ५४ 

वत्रककुब्-धाम वत्रककुद्–धाम ७ ग ६१ 

 वत्रककुद् (ब्) धाम    

सवमववद्-भानुः सवम-ववत भानुः १४ क १२४ 

महावद्र-धृक् महावद्र–धृत १९ घ १८० 

गुरुः गुरुि  गुरुतमः २३ क २०९ 

गुरु-तमः  २३ क २१० 

वाचस् पवतरुदाि-
धीः 

वाचस् पवतः उदािधीः २३ घ २१७ 

ववश्व-धृक् ववश्व-सृक्, ववश्व-सृट २६ ख २३८ 

ववश्व-भकु् ववश्वभगु् ववभःु २६ ख २३९ 

ववभःु  २६ ख २४० 

व्यक्त-रूपः अ-व्यक्तरूपः ३३ ग ३०५ 

इष्टः इष्टो अवववशष्टः ३४ क ३०८ 

अ-वववशष्टः वववशष्टः ३४ क ३०९ 

क्रोधकृत-कता क्रोध-कुत कता ३४ ग ३१५ 

हववि -हविः हववः हविः ३९ ख ३५९ 

वव-ितः (जः) वव-ितः ४३ क ३९६ 

मागमः वविजो-मागमः ४३ क ३९७ 

प्रणवः प्रणमः ४४ ख ४०९ 

ववमुक्तात्मा वनवृत्तात्मा ४८ ग ४५२ 

सत सत अक्षिम् ५१ ख ४७८ 



 

अनुक्रमणिका 

अ-सत अ-सत क्षिम् ५१ ख ४७९ 

क्षिम्  ५१ ख ४८० 

अ-क्षिम्  ५१ ख ४८१ 

देवभदृ्-गुरुः देव-भतृ गुरुः ५२ घ ४९३ 

ववनवयता-साक्षी ववनवयता साक्षी ५५ क ५१४ 

महर्णषः कवपलाचायमः महर्णषः, कवपलाचायमः ५७ क ५३१ 

संकषमणोऽच्युतः संकषणमः, अ-च्युतः ५९ ख ५५२ 

वदवःस्पृक् वदवव-स्पृक् ६१ ग ५७१ 

सवमदृग्-व्यासः सवम-दृक्, व्यासः ६१ ग ५७२ 

वाचस् पवतः अ-
योवनजः 

वाचस् पवतः, अ-योवनजः ६१ घ ५७३ 

पिायणम् पिायणः ६२ घ ५८५ 

श्रेयः श्रेयःश्रीमान् ६५ ग ६१२ 

श्रीमान्  ६५ घ ६१३ 

नस्न्दः नन्दी ६६ ख ६१८ 

अ-ववधेयात्मा ववधेयात्मा ६६ ग ६२१ 

वव-शोकः अ-शोकः ६७ घ ६३१ 

शूिजनेश्विः शूिः, जनेश्विः ६९ ख ६४५ 

ब्रह्म-कृत ब्रह्मकृद्-ब्रह्मा ७१ क ६६२ 

स्तुवतः स्तुतः ७३ ख ६८२ 

दृप्तः अ-दृप्तः ७६ ग ७१४ 

सवः सः वः ७८ क ७२७ 

धृताशीः धृताशीः ७९ घ ७४४ 

वत्रलोक-धृक् वत्रलोक-धृत ८० ख ७५१ 

वाजसनः वाज-सवनः ८५ ग ७९६ 

अमृताशः अमृताशंः ८७ ग ८१३ 
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शत्र-ुवजत शत्रुवजच्-छत्रुतापनः ८८ ख ८२० 

न्यग्-िोधः न्यग्रोधो दुम्बिः ८८ ग ८२२ 

हुत-भकु् हुतभगु्-ववभःु ९४ ख ८७९ 

अनन्तः अनन्त-हुतभगु्-भोक्ता ९५ क ८८६ 

हुत-भकृ्  ९५ क ८८७ 

भोक्ता  ९५ क ८८८ 

नैक-जः नैक-दः ९५ ख ८९० 

कवपः कवपः अव्ययः ९६ ख ८९९ 

अव्ययः  ९६ ख ९०० 

चतुिस्रः चतुिश्रः १०० ग ९३६ 

लक्ष्मीः भवुो लक्ष्मीः १०१ क ९४३ 

प्राण-भतृ प्राण-धृक्, प्राण-धृत १०३ ख ९६१ 

सववता स-वपता १०४ ख ९६९ 
 

❏❏❏ 
  



 

अनुक्रमणिका 

३. शाुंकर भाष्यागत णिकल्प 
 

(णिकल्प श्लोकानुक्रमानें णदले आहेत) 
 

प्र. वद्व. तृ. च. = प्रथम वद्वतीय तृतीय चतुथम चिण क्रमाकं. 
 

१ भीमः अ-भीमः ३९ प्र ३५७ 

२ अ-भःू भःू ४७ प्र ४३७ 

३ ववनवयता-साक्षी ववनवयता-असाक्षी ५५ प्र ५१४ 

४ नन्दः अ-नन्दः ५६ तृ ५२८ 

५ खण्ड-पिशुः अखण्ड-पिशुः ६१ प्र ५६८ 

६ अ-वनवृत्तात्मा वनवृत्तात्मा ८३ प्र ७७४ 

७ अ-वनयमः वनयमः ९२ च ८६५ 

८ अ-यमः यमः ९२ च ८६६ 

९ सुख-दः असुख-दः ९५ वद्व ८८९ 

१० अ-धाता धाता १०२ प्र ९५१ 
 

❏❏❏ 
 

४. पाठ-भेद श्लोक-क्रमानुसार : चकणिंत् णििरि 
 

१. णिककुद् । धामा । ७ ग 
 
‘वत्रककुब् धाम’ या पाठाऐवजीं ‘वत्रककुद् आवण ‘धाम’ वा ‘धामा’ असा पाठभेद आढळतो. पिंतु धामा 

हा स्वतंत्र पुंहल्लग शब्द इतित्र कुठेंच येत नसल्यामुळें  आवण व्याकिणालावह धरून नसल्यामुळें  तो अग्राह्य 
आहे. वत्रककुद् धामा असें एक सामावसक पद मानल्यास चालंू शकेल. वत्रककुब्धामा वा वत्रककुद् धामा असें 
पुंहल्लग पद नपुसंक पदापेक्षा श्रेयस्कि होय. त्याचा अथम होईल–वत्रककुप् वा वत्रकाकुद् हें य याचें धाम आहे 
असा. ‘वत्रपाद् अस्यामृतं वदवव’ या वचनाकडे लक्ष वदसतें. 

 
२. महाणद्रधृक १९ घ 

 
महावद्रधृत असा एक पाठ आढळतो. आवण इउऋकािान्त धातंूपासून कत्रमथीं नाम बनवतानंा त्याला 

त लावला जातो–पुरुवजत, भवूिश्रुत वप्रयकृत–त्याला अनुसरून महावद्रधृत असेंच रूप व्हायला हवें. धृक् हें 
धृष धातूचें रूप होय. पिंतु त्याचा अथम मात्र धृत असा धृ धातूचाच आहे. आवण अन्यवह असे दोन शब्द 



 

अनुक्रमणिका 

वत्रलोकधृक् व ववश्वधृक् सहस्रातं आलेले आहेत आवण वतथेंवह धृक् चा अथम धृत म्हणजे धािक असाच आहे. 
‘धातूना ंअनेकाथमत्वात’ धृक् चा धािण किणें हा अथमवह उपपिच होय. म्हणनू पाठ महावद्रधृक् च ग्राह्य. 

 
सहस्रातं धृ धातु ववपलु वळेा ंआलेला आहे, पण वतथें त्याचें रूप ‘धि’ असें अकािान्त आलें  आहे, 

व्यञ्जनान्त धृत हें रूप कुठेंच आलेलें  नाहीं. 
 

३/४. गुरुर  गुरुतमः २३ क 
(सनात् सनातनतमः ९६ क) 

 
हें सववशषेण एक नाम मावनलेलें  आढळतें. असेंच एक दुसिेंवह नाम आहे ‘सनात सनातनतमः’ ९६ 

क. दोन्हीवह समानाच सववशषेण एक नाम मानण्यालायक आहेत. तो गुरु आहे, हकबहुना तो गुरुतम आहे–
असें म्हणणें योग्यच आहे. त्यातं उत्कषम सुचववला आहे. हा एक अलंकाि आहे. 

 
तथावप दुसिीकडे कुठें एकाचीं दोन नामें मानणें गिजेचें असल्यास त्याचं्या जागीं हीं एकनामें 

मानता ंयेतील. तोंवि दोन वगेवगेळीं आहेत तीं ठीकच आहेत. 
 

५. अहः सुंितथकः २५ ग )अहः सुंित् सरः १० ग) 
 
अहः आवण संवतमकः अशीं दोन पदें मावनलेलीं आढळतात. अहःसंवतमक या सामावसक नामातं ववशषे 

सवचत्य वदसत नाहीं, म्हणून दोन पदें मानणें योग्य होईल. ‘अहः संवत सिः हें स्मिणीय. 
 

६. णिश्वधृक २६ ख 
 
या ऐवजीं ववश्वसटृ असा पाठ आढळतो. तो वचन्त्य आहे. तथावप ववश्वयोवन ववश्विेताः अशीं नामें 

आलेलींच असल्यामुळें  पुनः ववश्वसृट ची खास गिज नाहीं. 
 

७. स्पष्टाक्षरः ३० ग 
 
या ऐवजीं ‘अष्टाक्षिः’ असा पाठ आढळतो. पिंतु त्यामुळें  अक्षिपूतीसाठीं चवैतुवहची गिज पडेल. 

त्यामुळें  आवण तसा अष्टाक्षि-मंत्र वैष्णवाचंा प्रवसद्ध नसल्यामुळें  हा पाठ ग्राह्य नाहीं. पिंतु या पाठावरून एवढें 
मात्र स्पष्ट होतें कीं, ‘स्पष्टाक्षिो मन्त्रः’ हें एक सववशषेण नाम मानणें योग्य होईल. शवैाचंा (ॐ) ‘नमः 
वशवाय’ हा पंचाक्षिी तसा वैष्णवाचंा (ॐ) ‘नमो भगवते वासुदेवाय’ हा एकादशाक्षिी मंत्र प्रवसद्ध आहे. 

 
८. अनलः ३२ ख 

 
या ऐवजीं अवनलः असा पाठ आढळतो. भाडंािकि प्राच्यववद्या-संशोधनसंस्थेनें संपावदलेल्या 

महाभािताच्या संशोवधत आवृत्तींत ‘अवनल’ हा पाठ घेतलेला आहे. आवण ‘पवनः पावनो अवनलः’ ३२, 
पजमन्यः पावनो अवनलः ८७ या आवृत्तीवरून ‘अवनल’ हा पाठ संभवनीय वदसतो. मला ति असें वदसतें की 
इतित्रवह ‘अनल’ ऐवजीं ‘अवनल’ हा पाठ शोभेल. तें वतसिें स्थान होय. ‘सवासुवनलयोऽवनलः ७६’ अवनल 
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हा पाठ घेतल्यानें वनलयोऽवनलः’ असा ‘वन’ चा अनुप्रासवह साधतो. सहस्राच्या िचनेंत Reason आवण 
Rhyme दोहोंचावह खेळ आहे–तथावप Rhyme चा म्हणजे अनुप्रासाचा ववशषे आहे असें म्हटल्यास वावगें 
होणाि नाहीं. 

 
९. णिरतः ४३ क 

 
या ऐवजीं वविजः असा पाठ आहे आवण ‘वविजो मागमः’ असें सववशषेण एक नामवह मावनलें  आहे. 

लोकाचं्या पविपाठातं ‘वविजः’ असाच पाठ आहे तथावप त्यापेक्षा ंववितः हा पाठ सिस आहे. आवण ववनोबानंीं 
तोच स्वीकािला आहे. कािण (१) वविजः हें रूप व्याकिणशुद्ध नाहीं, (२) ‘वविजो मागमः’ हें दोन चिणातं 
ववभक्त होतें. आवण (३) िाम वविाम ववित अशा िम् धातूच्या प्रवाहातं आलें  आहे तें. आवण मुख्य म्हणजे 
शकंिाचायांनीं तो स्वीकािला आहे. 

 
१०. प्रििः ४४ ख 

 
या ऐवजीं ‘प्रणमः’ असा एक पाठ आढळतो. पिंतु प्रणमः असा स्वतंत्र शब्द कुठेंवह आढळत नाहीं 

त्यामुळें  आवण उच्चािसौकयास्तववह ‘प्रणवः’ हाच पाठ, तो पुनरुक्त होत असला तिी, ग्राह्य होय. 
 

११. ऋतुः ४५ क 
 
या ऐवजीं ‘क्रतुः’ असा एक पाठ आढळतो. पिंतु तो लेखनप्रमादामुळें  झाला असावा. इथें 

कालवाचक नामें आलेलीं वदसतात. त्यामुळें  ‘ऋतुः’ हा पाठच ग्राह्य होय. पुढे ‘क्रतुः’ ४८ हें नाम आलें  असून 
वतथें तें यज्ञप्रकिण आहे. 

 
१२. अभूः ४७ क 

 
या ऐवजीं ‘भःू’ असा एक पाठ आढळतो. आवण ‘स्थवविः’ या पदाच्या साहचयामुळे तो वचन्त्य आहे. 

‘अभःू’ म्हणजे अजन्मा असा अथम इथें अवभपे्रत वदसत नाहीं. उलट ‘अवनि  ववण्णः’ पदाच्या साहचयामुळें  ‘भःू’ 
म्हणजे भवनशील असाच अथम अवभपे्रत वदसतो. ‘स्थवविः’ पदाच्या साहचयामुळे ‘भःू’ म्हणजे भवूम असा अथम 
घ्या हकवा ‘अवनि  ववण्णः’ पदाच्या साहचयामुळें  भवनशील जननशील जन असा अथम घ्या. ‘भःू’ हा पाठ ग्राह्य 
व्हावा. 

 
१३. णिमुक्तात्मा ४८ ग 

 
याऐवजीं ‘वनवृत्तात्मा’ असा एक पाठ आहे. तो गिजेचा नाहीं. कािण वनवृत्तात्मा हें पद दोनदा ं

आलेलेंच आहे. तथावप इजा वबजा वतजा म्हणून वचन्त्य. 
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१४. सदसत् क्षरमक्षरम्  ५१ ख 
 
या ऐवजीं ‘सदक्षिमसत क्षिम्’ असा पाठ आहे. पण तो खास महत्त्वाचा नाहीं. सदक्षिम् आवण 

असत क्षिम् अशीं चािाचीं दोन पदें किण्याला मात्र त्याचंा उपयोग होतो. तसा या पाठभेदातं केलेला आहे. 
पण त्याची गिज नाहीं. 

 
१५. शरीरभूतभृत् ५३ ग 

 
या ऐवजीं ‘शिीिी भतूभदृ्’ असा पाठ आढळतो. तो वचन्त्य आहे. अथात खास फिक नाहींच. 

शिीिभतू ३८ ख, भतूभतृ १ ग हीं नामें स्वतंत्रपणें आलेलीं आहेत. इथें तीं एकत्र आलीं आहेत. त्याचंा 
आशय, तो पिमात्मा शिीि कायम, आवण त्याचें कािण पंचमहाभतूें या दोहोंचावह भता आहे, असा आहे 
त्यामुळें  सदि पाठच ग्राह्य. 

 
१६. महर्तषः कणपलािंायथः ५७ क 

 
हीं दोन पदें मावनलीं आहेत. हा पाठभेद म्हणता ंयेईल. आवण तो वचन्त्य आहे. कवपलाला आचायम 

म्हटल्यानंति पित महर्णष म्हणण्याचें कािण नाहीं. गीतेंत भगूृला महर्णष आवण कवपलाला वसद्ध म्हटलें  आहे. 
तथावप गौिवामुळें  ‘महर्णषः कवपलाचायमः’ असें एक पद घेणें गैि नाहीं. 

 
१७. आनतदी ६० क 
 

या ऐवजीं नन्दी असा पाठ आहे. पिंतु तो भ्रामक आहे. वशवाच्या नन्दीचा बोध त्यानें होतो म्हणनू 
आनन्दी हाच पाठ ग्राह्य. 

 
१८. णदिःस्पृक ६१ ग 

 
या ऐवजीं वदववस्पृक् असा पाठ आहे. आवण तो वदेातं आढळत असल्यामुळें  ग्राह्य होय. 
 

१९. श्रेयः ६५ ग 
 
या ऐवजीं श्रेयःश्रीमान् असा पुढील पद जोडून एक नवीन पाठ आढळतो. पिंतु तो मुळींच ग्राह्य 

वाटत नाहीं. एक ति पाद सपूंन दुसऱ्या पादातं त्याचा दुसिा शब्द जातो आवण दुसिें म्हणजे त्यातूंन काहंीं 
शोवभवतं वा गिजेचावह अथम वनघत नाहीं. 

 
असा दुसिा पाठ ‘वविजो मागमः’ हा आढळतो. पिंतु विील कािणामुंळेंच तो अग्राह्य नसला तिी गौण 

झाला आहे. वतथें ‘ववितः’ हा दुसिा पाठ सिस असून उपलब्ध आहे. तोच ग्राह्य. 
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२०. णिशोकः ६७ घ 
 
या ऐवजीं अशोकः असा पाठ आढळतो. पिंतु अशोक हें नाम पूवी ३७ क मधें येऊन गेलेलें  

असल्यामुळें  त्याची पुनरुस्क्त गिजेची नाहींच. त्यामुळें  अग्राह्य. 
 

२१. िीरः ६९ क 
 
या ऐवजीं ‘शौविः’ असा पाठ आहे. आवण पढुें ‘शौविः’ ऐवजीं ‘शूिः’ असा पाठ आहे. ३७ ख आवण ६९ 

ख हे दोन्ही चिण वस्तुतः एकच आहेत. शौवि आवण शूि या दोन शब्दाचंी आलटापालट तेवढी झालेली 
आहे. तें या नवीन पाठानें बदललें . तथावप, खास गिजेचा नाहीं. 

 
२२. स्तुणतः ७३ ख 

 
या ऐवजीं ‘स्तुतः’ असा पाठ आहे. तो वचन्त्य आहे. पढुील चिणातं ‘पूणमः पूिवयता’ अशी जोडी 

आली आहे. तशीच इथें ती ‘स्तुतः स्तोता’ अशी संभवनीय आहे. 
 

२३. सिः ७८ क 
 
या ऐवजीं सः आवण वः अशीं नामें कस्ल्पलेलीं आढळतात. तीं वचन्त्य आहेत. मी ‘वः’ ऐवजीं ‘यः’ 

कस्ल्पतों. त्यामुळें  सः यः कः आवण वकम् यत तत अशीं पुहंल्लग व नपुंसकहलग सवमनामें आलेलीं आहेत असें 
आढळेल. पुंहल्लग व नपुंसकहलग सवमनामें आलेलीं आहेत असें आढळेल. पुंहल्लग व नपुंसकहलग सवमनामें 
क्रमानें व व्युत्क्रमानें आलेलीं आहेत. तो जो कोण या उलट काय जें तें. 

 
इथें ‘सवः’ म्हणजे सोमयाग. त्याचें खास प्रयोजन वदसत नाहीं. त्यामुळें  तो दुसिाच काहंीं शब्द 

असला पावहजे. िामानुजाचायांनीं स वः असा कस्ल्पला आहे. वः हे पुनः सवमनाम नाहींच. त्यामुळें  त्यातं वह 
क्रम वा प्रयोजनीयता वदसत नाहीं. म्हणून मी ते शब्द ‘सः’ आवण ‘यः’ अशीं पुहल्लगी सवमनामें कस्ल्पतों, आवण 
तींच अवधक समपमक आहेत, संभाव्य आहेत, असें म्हणावें लागेल. 

 
२४. सत् परायिः ७५ ख 

 
याऐवजीं सत पिायणम् असा पाठ आढळतो. तो वचन्त्य आहे. या चिणातं बहुशः कममधािय वदसतो. 

म्हणून सत् परायिम्  हा पाठ ग्राह्य. 
 

२५. णिलोकधृक ८० ख 
 
याऐवजीं वत्रलोकधृत असा पाठ आढळतो. धृक् आवण धृत या ववषयींची चचा आवण वनणमय 

‘महावद्रधृक्’ १९ घ च्या पाठचचेंत येऊन गेलीं आहेत. 
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२६. अणनिृिात्मा ८३ क 
 
याऐवजीं ‘वनवृत्तात्मा’ असा पाठ आढळतो. अन्यत्र एकदा ंदोनदा ंसदि नाम आलेलें  असल्यामुळें 

इथें तें ‘अवनवृत्तात्मा’ असें घेणें योग्य असें वाटलें  असावें. तथावप समावतम म्हणजे समावतमनपूवमक 
गृहस्थाश्रमातं प्रववष्ट झालेला असा अथम केल्यास त्याच्या वविोधातं वनवतृ्तात्मा म्हणजे गृहस्थाश्रमातूंन वनवतृ्त 
होऊन वानप्रस्थ झालेला असा अथम होईल आवण तो योग्य म्हणावा लागेल. म्हणून वत्रवाि येत असला तिी 
वनवृत्तात्मा हा पाठ वचन्त्य होय. 

 
२७. िाजसनः ८५ ग 

 
याऐवजीं ‘वाजसवनः’ असा पाठ आढळतो. आवण वाजसनेयी (संवहता) या नामाबद्दल तो वचन्त्य 

आहे हें उघड आहे. तथावप वाजसनः हा पाठवह वनि  दोषच होय. उपपद समासातं इकािान्तापेक्षा ंअकािान्त 
कृदन्तें अवधक मान्य आहेत. मनोहावि पेक्षा ंमनोहि हेंच पद अवधक आहे. हकबहुना इकािान्त रूप अप्रचवलत 
म्हणावें लागेल. 

 
२८. अमृताशः ८७ ग 

 
याऐवजीं ‘अमृताशंः’ असा पाठ आढळतो. पिंतु तो लेखनदोष असावा. जो अमृत प्राशन कितो तो 

अमृतवपु होतो, त्याची काया अमि होते, हा कायमकािण भाव येथें लवक्षत होत आहे. अमृताशंमध्यें तो नाहीं. 
वशवाय जो स्वयं अमृतस्वरूप आहे. त्याला अमृताशं म्हणण्यातं काय स्वािस्य? 
 
२९. शिुणजत् )शिुतापनः) ८८ ख 

 
याऐवजीं ‘शत्रुवजतशत्रुतापनः’ असा पाठ आढळतो. पिंतु तो ववचािणीय नाहीं. दोन स्वतंत्र पदाचंा 

समास कस्ल्पण्याची काहंींच गिज नाहीं. 
 

३०. तयग् रोधः )उदुम्बरः) ८८ ग 
 
याऐवजीं ‘न्यग् िोधोदुम्बिः’ असें एक सामावसक नाम मावनलें  आहे. हा पाठ व्याकिणभयानें 

कस्ल्पलेला वदसतो. पिंतु ‘वनिंकुशाः कवयः’ हें वचन ववसरून चालणाि नाहीं. न्यग् िोधः उदुम्बिः या दोन 
नामाचंा व्याकिणपूत सवंध ‘न्यग् िोध उदुम्बिः’ असा व्हायला हवा. पिंतु कवीनें छन्दःसुखाथम पुनःसंवध केला 
आहे दोन पदाचंा ‘न्यग् िोधोदुम्बिः’ असा. 

 
३१. स्िास्यः ९० ग 

 
याऐवजीं ‘स्वाख्यः’ असा एक पाठ आढळतो. तो लेखनभेदामुळें  वदसतो. तथावप तो वचन्त्य आहे 

आवण स्वास्य म्हणजे सुमुख याऐवजीं ‘स्व हीच य याची आख्या आहे तो ‘स्वाख्य’ हें नाम अवधक अथमपूणम होय 
हें कोणीवह मान्य किील. स्वास्य अथाचा सुमुख हा शब्द अन्यत्र आलेलाच आहे. त्याची आवृवत्त गिजेची 
नाहीं. 
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३२. प्राग् िुंशः ९० ग 
 
याऐवजीं ‘प्राग् वन्दः’ हा पाठ आढळतो तो वह लेखनभेदामुळेंच होय. तथावप पढुील नाम जें 

वशंवधमनः त्याच्या साहचयानें सदि पाठच योग्य वदसतो. 
 

३३. अणनयमः अयमः ९२ घ 
 
याऐवजीं ‘वनयमः’, आवण ‘यमः’ असा पाठ आढळतो. पूवीं ‘वनयमो यमः’ १७ घ येऊन गेले आहेत 

म्हणून इथें अवनयमः आवण अयमः असा पाठ स्वीकािला आहे. तो अयोग्य म्हणता ंयेत नाहीं. तथावप वनयन्ता 
या पूवमवती पदावरून ‘वनयमो यमः’ हाच पाठ िास्त वदसतो, जिी तो वद्विावृत्त होत आहे. आवण जि 
अवनयमः आवण अयमः हाच पाठ स्वीकािावयाचा असला ति मग ‘अवनयन्ता’ असा पाठ घेणें िास्त होईल. 
मग सिळ अथम असा लागेल कीं तो पिमात्मा न वनयमनकता आहे, न वनयम आहे, न यम आहे. 

 
३४. हुतभुक ९४ ख 

 
याऐवजीं ‘हुतभगु् ववभःु’ असा सामावसक पाठ आहे. पण तो ववचािणीय नाहीं. 
 

३५. अनततः ९५ क 
 
याऐवजीं ‘अनन्तहुतभगु् भोक्ता’ असा सामावसक पाठ आहे. पिंतु तो अनावश्यक आहे. त्यातं 

काहंींच स्वािस्य नाहीं. 
 

३६. कणपः अप्प्ययः ९६ ख 
 
याऐवजीं ‘कवपिव्ययः’ असा पाठ आढळतो. पिंतु तो गिजेचा नाहीं. कवप आवण कपीन्द्र हीं नामें 

अन्यत्र आलेलींच आहेत. इथें ‘कवपलः कवपिप्ययः’ या चिणातं प्रत्येक पदातं पकाि आलेला वदसतो. 
तदनुषंगानें कवपः आवण अप्ययः अशींच पदें प्रवाहानुकूल आहेत हें उघड आहे. 

 
३७. जीिनः ९९ घ 

 
याऐवजीं ‘जीवनम्’ असा पाठ आढळतो. पिंतु तो सवम पुंहल्लग नामाचं्या प्रवाहातं बसत नाहीं. वशवाय 

जीवन देणािा, जीवववणािा हा अथम जास्त समपमक होय. 
 

३८. िंतुरस्रः १०० ग 
 
याऐवजीं ‘चतुिश्रः’ असा पाठ आढळतो. पिंतु तो ववशषे उपयुक्त अथाचा वाचक नसल्यामुळें 

ववचािणीय नाहीं. 
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३९. अधाता १०२ क 
 
याऐवजीं ‘धाता’ असा पाठ आढळतो. पिंतु ५ ग मध्यें तो येऊन गेला असल्यामुळें  इथें अधाता असा 

पाठ घेणें गैि नाहीं. तथावप केवळ आवृवत्त टाळण्यासाठींच तसें किणें गैि. म्हणून सदि पाठभेद वचन्त्य. 
 

४०. प्रािभृत् १०३ ख 
 
याऐवजीं ‘प्राणधृत’ असा पाठ आढळतो. पिंतु सहस्रातं इतित्र कुठेंवह धृत असा पाठ नाहीं. आवण 

भतृ चेंच प्राचुयम आहे. म्हणून प्राणभतृ हाच पाठ योग्य. 
 

४१. भूर  भुिः १०१ क 
 
याऐवजीं अनेक ववकल्प संभवतात. त्याचंा ववचाि अन्यत्र केला आहे तो पहावा. 
 

❏❏❏ 
५. निीन णिंतत्य पाठ 

 
१. णिष्िुः २८ क 

 
‘वृषाही वृषभो ववष्णुि  वृषपवा वृषोदिः’ हा सबन्ध चिण वृकािाचा आहे. त्यातं मध्येंच ववष्णु शब्द 

आला आहे. तो वृष्णु असावा असें अनुमान होतें. वृष्ण ुम्हणजे वषमणशील. वृष, वृषण शब्दवह त्याच अथाचे 
आहेत. 

 
२. सिः ७८ क 

 
या चिणातं सवमनामाचा जोि वदसतो. त्यामुळें  सवः हें पद ‘स’ ‘यः’ असें अनुवमत होतें. सवः म्हणजे 

सवन, सोमिस गाळणें या पदाचें इथें प्रयोजन वदसत नाहीं. 
 

३. सणिता प्रणपतामहः १०४ ख 
 
याऐवजीं सवपता प्रवपतामहः असा पाठ आढळतो. सवपता या पदाचा अथम नीट लागत नाही. म्हणनू 

सववता असा पाठ कस्ल्पला असणें असंभवनीय आहे. तथावप तो शब्द पूवीं येऊन गेलेला आहे. तेव्हा ंसवपता 
असाच पाठ असावा आवण तो स वपता स वपतामहः, असा वाक्यात्मक वाचावा. म्हणजे त्यातूंन सुसंगत अथम 
वनष्पि होईल. लेखनभेदामुळें  स प्र सािखा वाटणें संभवनीय आहे. जुन्या पोर्थयातूंन स प्र याचंा घोटाळा 
सादृश्यामुळें  होण्यासािखा आहे हें संशोधकानंा सागंणें न लगे. 

 
❏❏❏ 
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६. पाठ-िंिंा 
 
नाम-सहस्रातं न्यूनावधक न होता ंबिोबि सहस्र नामें असायला पावहजेत, ही अपेक्षा योग्यच आहे. 

तथावप संख्यापूर्णत सवचत्यभगं न किता ंसाधता ंआली पावहजे. त्या दृष्टीनें ववचाि करंू. 
 

१. स्र्णिरोधु्रिः श्लोक ६/क्रमाुंक ५४ 
 
हें दोन पदाचंें वमळून एक नाम मावनलें  आहे. पिंतु स्थववि या वृद्ध अथाच्या पदाला रुव म्हणजे 

अचल वा वनत्य या ववशषेणाची अपेक्षा नाहीं. त्यामुळें  स्थवविो रुवः हें एक नाम मानण्यातं स्वािस्य नाहीं. 
तथावप पढुें रुवः ४२/८८ हें स्वतंत्र नाम आलें  आहे म्हणून कदावचत इथें तें स्वतंत्र नाम मावनलें  नसावें. पिंतु 
वद्वरुस्क्त टाळण्यासाठीं असें किण्याची गिज नाहीं. अनेक नामें पनुरुक्त झालीं आहेत. वशवाय ‘स्थवविः 
स्थवविो रुवः’ या चिणातं स्थववि पदानें ववश्व-व्यापकता, स्थववि पदानें सवमकाल-व्यापकता आवण रुव 
पदानें उभयववध अचलता स्स्थिता वनत्यता अखण्डता सूवचत केली आहे. त्यामुळें  तें पद स्वतंत्र घेणें उवचत. 

 
हें एक पद वाढणाि, तेव्हा ंदुसिें कुठलें  तिी एक पद कमी केलें  पावहजे. तें ‘मुकंुदो ऽवमतववक्रमः हें 

एक सववशषेण पद मानून किता ं येईल. अवमतववक्रमः हें मुकंुदचें वनत्यववशषेणच होय. असेंच तें पुनः 
‘प्रदु्यम्नो ऽवमतववक्रमः’ इथेंवह आलें  आहे. नामाच्या पुढें ववशषेण घालण्याची ही लकब इतित्रवह अनेकदा ं
आढळते. पहा– ‘बीजमव्ययम्’ ‘वनवधिव्ययः’ ‘धातुरुत्तमः’ ‘ज्ञानमुत्तम् म्’, ‘पदमनुत्तमम्’ ‘मंगलं पिम् 
इत्यावद. 

 
२. णिककुब धाम ७/६१ 

 
खालीं, वि आवण मध्यें अशा वतन्ही वदशाचंें आगि या अथीं वत्रककुब्-धाम हें एक सामावसक नाम 

मावनलें  आहे. पिंतु ‘वदशाचंें घि’ असला प्रयोग इतित्र कुठेंवह आढळत नाहीं. म्हणनू हें नाम वत्रककुब् आवण 
धाम असें वाचावें म्हणजे त्यातूंन स्वाभाववक अथम वनष्पि होईल. वत्रककुभ् म्हणजे य याचें सत, वचत, आनन्द 
वा स्वगम, मृत्यु, पाताल वा असलेच इति तीन ववभाग आहेत असा. आवण धाम म्हणजे वनवासस्थान, घि. 

 
वत्रककुभ् ऐवजीं वत्रककुद् असावह एक दुसिा पाठ आढळतो. तो वह वचन्त्य आहे. वत्रककुद् म्हणजे 

तीन वहशडें, वैवशष्ट्यें असलेला. ‘ककुद् मान्’ ‘वत्रककुद्’ असले प्रयोग रूढ आहेत. त्यामुळें  वत्रककुद् हा 
पाठ पसंत किण्यालायक आहे. 

 
धाम हें एक नवें नाम वाढेल. तें पनुरुक्तवह होईल (२३/२११). तथावप तसें केल्यानें स्वाभाववक 

शब्द आवण स्वाभाववक अथम पदिातं पडतो. आवण ह्या नव्या वाढीव पदाची सोय ‘प्रदु्यम्नो ऽवमतववक्रमः’ हें 
सववशषेण एक नाम मानून किता ं येतें. अवमतववक्रम हें स्वतंत्र पद नसून तें ववशषेण म्हणून आलें  आहे. 
असेंच इतित्रवह आलें  आहे त्यामुळें  तें कमी किणें योग्य आहे. 

 
धाम चा एक अथम घि ति दुसिा अथम तेज असा आहे. आवण तसा तो पनुरुक्तीचा दोष टाळण्यासाठीं 

घ्यावयाचा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

३. शाश्वतस्र्ािुः १३/१२० 
 
हें सामावसक एक नाम मावनलें  आहे पिंतु स्थाणु ह्या नामाला शाश्वत ह्या ववशषेणाची खास अपेक्षा 

नाहीं. अमृतः शाश्वतः स्थाणःु असा पाठ केल्यास योग्य होईल. तो अमृत म्हणजे मिणिवहत, शाश्वत म्हणजे 
वचिंजीव वा वचिंतन आवण स्थाणु म्हणजे जिावद वववक्रयािवहत असा आहे असा ह्या चिणाचा सिळ अथम 
लागतो. ह्यामुळें  केवळ संख्या साभंाळण्यासाठीं शाश्वत-स्थाणु असला व्यथम समास कस्ल्पणें योग्य नव्हे. 
याचसािखा शाश्वत-स्स्थिः ६७/६२७ हा वह एक समास पुढें आला आहे. वतथें तो दोन ववशषेणाचंा समास 
आहे. इथें हा ववशषेण व नाम ह्याचंा आहे. दोन्ही ववशषेणें स्वतंत्र कस्ल्पता ंयेतात पिंतु ववशषे्य-ववशषेणामंध्यें 
सवचत्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे हीं दोन पदें व दोन नामें घेणें योग्य. वशवाय रुद्रो बहुवशिा इत्यावद हा 
श्लोक वशवाच्या नामाचंा बनला असून स्थाणु हें वशवाचें एक नावं आहे हें प्रवसद्धच आहे. त्यामुळें  त्याला 
स्वतंत्र स्थान वमळणें योग्य. 

 
आता ंशाश्वत आवण स्थाणु हीं एकाचीं दोन नामें कस्ल्पलीं ति दुसिीकडे कुठें  तिी दोहोंचें एक नाम 

कस्ल्पणें भाग आहे संख्यावनवाहाकिता.ं ‘भिू  भवुो लक्ष्मीः’ हीं दोन नामें एक कस्ल्पल्यानें तें साधतें. ववष्णु-
नाम-सहस्रातं कुठेंवह ववष्णचूें नाम म्हणून एखादें स्वतंत्र स्रीहलगी पद आलेलें  नाहीं. लक्ष्मीः हें स्वतंत्र पद 
कस्ल्पल्यानें तसें होतें. अथात एकूण प्रवाहाच्या तें ववरुद्ध जातें म्हणून भिू  भवुोलक्ष्मीः १०१ हें दोन वा तीन 
पदाचंें वमळून बनलेलें  एक नाम घेणें योग्य. त्याचा अथम तो पिमात्मा या भिू  भवुः म्हणजे भलूोकाची 
त्याचप्रमाणें अन्तविक्षाची लक्ष्मी म्हणजे शोभा आहे असा होईल. भूि  भवुः हें वद्ववचन म्हणावयाचें. भवुि  असें 
अव्यय घेतल्यास भिू  भवुि  लक्ष्मीः असें सामावसक रूप व्हावयास हवें. अथवा तो पिमात्मा या भमूीचा आधाि 
तसा लक्ष्मी म्हणजे शोभावह आहे असा अथम किावयाचा. 

 
४ सिथणिद्-भानुः १४/१२४ ५. सिथणिज जयी ८५/७९९ 

 
हीं दोन्ही जोड नामें आहेत आवण सवमववद् पद समान आहे. दोहोंचावह अथम ओढून ताणनू साधावा 

लागतो. सवमववद् ववशषेणाची भानु व जयी नामानंा अपेक्षा नाहीं अथवा त्या दोन स्वतंत्र पदाचंा समास 
कस्ल्पण्यातंवह काहंीं स्वािस्य नाहीं. केवळ संख्यावनवाह आवण पुनरुस्क्त टाळणें एवढाच लाभ. म्हणून तीं 
दोन वगेवगेळीं नामें कस्ल्पणेंच योग्य. 

 
आता ंहीं दोन नामें वाढलीं ति दुसिीं दोन कमी किायला हवीं. पैकीं एक ‘अवनरुद्धो ऽप्रवतिथः’ हें 

एक होय. अप्रवतिथः हें अवनरुद्धाचें वनत्य ववशषेण समजावयाचें अथात तें एक नाम झालें . दुसिें वारुणो वृक्षः 
हीं दोन वगेळीं नामें गवणलीं आहेत. पिंतु वारुणः हें ववशषेण असून वृक्षः हें ववशषे्य होय. त्यामुळें  वारुणो वृक्षः 
हें एक नाम म्हणावयाचें. वरुण हा अवचन्त्य अव्यक्त आवण अमूतम असा कािणरूप पिमात्मा असून वारुण 
वृक्ष म्हणजे हा सगळा कायमरूप ववश्वाकािवह तोच आहे. असलेंच एक दुसिें नाम आहे ‘भिू  भवुःस्वस् तरुः’. 

 
६. िािंस् पणतर  उदारधीः २३ 

 
७. िािंस् पणतर  अयोणनजः ६१ 
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हीं सववशषेण दोन नामें मावनलीं. तशीं तीं असूं शकतात. पिंतु उदािधी आवण अयोवनज हीं दोन 
स्वतंत्र नामें मानणें योग्य; कािण एक ति तीं स्वतंत्र पदें आहेत आवण दुसिें म्हणजे वाचस्पवत या पदाला 
त्या ववशषेणाचंीं खास अपेक्षा नाहीं आवण तीं स्वतंत्र नामें म्हणून ववशषे अथमपूणम होत. ववशषेणें म्हणून त्याचंीं 
वैवशष्ट्यें िाहत नाहींत; वशवाय तीं पुनरुक्तवह नाहींत. वाचस्पवत हें पद पुनरुक्त खिें पण तशीं अनेक पदें 
आहेतच. 

 
आता ं त्याचं्या जागीं दुसिीं दोन नामें कमी किायला हवीं. श्रीमान् हें पद चाि वळेा ंआलेलें  आहे 

तीन वठकाणीं ति तें स्पष्टच ववशषेण म्हणून आलेलें  असून सहस्राच्या लकबीप्रमाणें तें ववशषे्याच्या पढुें आलें  
आहे. (प्रस्तुत वह तें तसें आहेच) त्या वतहीपैकीं नािहसहवपुः श्रीमान् ३/२१-२२. आवण अवनदेश्यवपुः श्रीमान् 
१९/१७७-७८ हीं सववशषेण दोन नामें मावनलीं म्हणजे दोन नामें कमी होतात. जाता ंजाता ं नािहसहवपःु 
आवण अवनदेश्यवपःु या नामातं वपुः शब्द समान आलेला आहे हें वचन्त्य होय. 

 
८. अहःसुंितथकः २५/२३२ 

 
शकंिाचायांनीं वदवसाचंें योग्य प्रवतमन किणािा सूयम असा अहःसंवतमक या नामाचा उलगडा केला. 

तथावप, सूयमनामातं हें नाम प्रवसद्ध नाहीं आवण पुष्कि, आवतमक हीं मेघवाचक नामें प्रवसद्ध आहेत. संवतमक 
वह त्याच प्रकािचें असून त्याचा अथम सवम स्वाहा किणािा वा प्रलयंकि असा होतो. म्हणनू अहः आवण 
संवतमक हीं वगेळीं दोन नामें घेणें बिें. 

 
संवतमक आवण ववह्न, अवनल आवण धिणीधि हीं नामें वविोधानें जोडलेलीं अशीं जोडीनें आलेलीं 

आहेत. संवतमक मेघ वभजवतो ति ववह्न सुकवतो. अवनल म्हणजे वािा वाहतो, ति धिणीधि पहाड त्याला 
अडवतो. वशवाय या ‘अहः संवतमको ववह्नि  अवनलो धिणीधिः’ या श्लोकाधांत पंचमहाभतूाचंा अथम सूवचत 
केला आहे. न हन्यते इवत अहः म्हणजे आकाश, संवतमक म्हणजे जलद पयायानें आप, ववह्न म्हणजे अस्ग्न, 
अवनल म्हणजे वायु आवण धिणीधि पवमत पयायानें पृर्थवी. तात्पयम, अहः व संवतमकः हीं दोन नामें मानणें, बिें. 

 
तशीं तीं मानलीं म्हणजे दुसिीकडे कुठें एक नाम कमी किावें लागेल तें ग्रामणीः श्रीमान् हें 

सववशषेण एक मानून किता ंयेईल. श्रीमान् हें पद वि उल्लेवखल्याप्रमाणें सहस्रातं चािदा ंआलें  आहे. त्यातं 
तीनदा ंतें ववशषेण म्हणून घ्यावें हें योग्य. त्या तीन स्थळापंकैीं हें एक. 

 
९. सत्यधमथपराक्रमः ३१/२८९ 

 
असलेंच एक दुसिें नाम आहे सत्यधममपिायणः ९३ त्याचा अथम सहज लक्षातं येण्यासािखा आहे. 

सत्यधमम-पिाक्रमः म्हणजे काय? शकंिाचायांनीं भाष्य केलें  आहे–सत्या अववतथाः, धमाः ज्ञानादयो गुणाः 
पिाक्रमाि यस्य सः सत्यधममपिाक्रमः । मी म्हणेन, ‘सत्यं दशमनं, धममस् तवििं जीवनं, ताभ्या ं पिं ब्रह्म 
आक्रमते आप्नोवत इवत सत्यधममपिाक्रमः । सत्यधममपिाक्रमः या पदासािखें दुसिें नाम आलें  आहे–
सत्यपिाक्रमः. त्यामुळें  पिाक्रम पदाचा सत्य आवण सत्यधमम या नामाशीं समास सहस्राला वप्रय वदसतो. 
अथात याचीं सत्यधमा आवण पिाक्रमः अशीं दोन नामें कस्ल्पण्याची खास गिज नाहीं. वशवाय सत्यधमा हें 
स्वतंत्र पद आलेलेंच आहे. 
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१०. क्रोधकृत् कता ३४/३१५ 
 
क्रोधहा क्रोधकृत कता– हा चिण ककािाचा म्हणजे ककािपूवमक नामाचंा पाठ आहे. त्यामुळें  हीं 

तीन वभि नामें होतात. वशवाय पिस्पिववरुद्ध अथाच्या जोड्या देण्याच्या सहस्राच्या िीतीप्रमाणें इथें क्रोधहा 
क्रोधकृत ही जोडी आलेली आहे. त्यामुळेंवह कता हें नाम स्वतंत्र घ्यायला पावहजे. शकंिाचायांनीं ववकल्पानें 
तें घेतलें वह आहे. पण संख्यावनबमन्धामुळें  त्यानंीं क्रोधकृत कता हा अपि ववकल्पवह वदला आहे आवण सहस्रातं 
अनेक नामें सववशषेण आलेलीं आहेत ह्याचें पूणम आकलन न झाल्यामुळें  संख्यावनवाहासाठीं वकत्येकदा ं
चमत्काविक समास म्हणजे सामावसक पदें मावनलीं गेलीं आहेत. त्यापंकैींच सदिहू नाम हें एक आहे. 
पुनरुस्क्तभयानेंवह अशीं चमत्काविक सामावसक पदें मानण्याकडे प्रवृवत्त होते. पिंतु पुनरुस्क्त हा केवळ 
दोषच नाहीं तो गुणवह आहे. गं्रथतात्पयम-वनणमयाचें तें एक साधन आहे. त्यामुळें  त्या भयानें असमंजस 
शब्दप्रयोग केव्हावंह पत्करंू नये. प्रथम महत्त्व हें केव्हावंह अथालाच द्यायला हवें. सहस्रसखं्या-
वनयवमतत्वामुळें  संख्येलावह इथें वततकें च महत्त्व आहे. त्यामुळें  दोहोंचें समाधान शोधणें भाग आहे आवण तें 
वववकेपूवमक किता ंयेण्यासािखें आहे. क्रोधकृत कता हें एक नाम मानून क्रोधकृता ंदैत्यादीना ंकता छेदकः 
असें शकंिाचायांनीं आपल्या भाष्यातं या चमत्काविक नामाला सावरून घेतलें  असलें  तिी त्यानंीं त्याला इवत 
वा म्हणून दुय्यम वा गौण स्थान वदलें  आहे. अथात त्याचं्यावह मतें क्रोधकृत आवण कता हीं दोन नामें घेणेंच 
प्रशस्त आहे हें उघड आहे. 

 
तशी तीं घ्यायचीं म्हणजे दुसिीकडे कुठें तिी दोहोंचें एक नाम कस्ल्पणें भाग आहे. आवण तसें 

किायला सहस्रातं पुष्कळच वाव आहे. कािण ‘वारुणो वृक्षः, स्पष्टाक्षिो मन्त्रः, ‘वदेववत कववः’ इत्यावद 
वकतीतिी सववशषेण नामें आहेत, जीं ववनाकािण दोन स्वतंत्र नामें कस्ल्पलीं गेलीं आहेत. 

 
इथें आपण ‘वदेववत कववः’ हें एक नाम समजंू या. १४ व्या श्लोकातं वदेववत हें पद दोनदा ंआलें  

आहे. पुनरुक्तीला हिकत नाहीं पण एकाच श्लोकातं तिी ती नसावी. वसुप्रदः ७४ हें वह असेंच एकाच 
श्लोकातं दोनदा ंआलें  आहे. वस्तुतः वतथेंवह वासुदेव हें एक सववशषेण नाम आहे. वासुदेव पदाची ती जणू ं
वनरुस्क्त केली आहे. जो वसु देतो तो वासुदेव. वदेववत कववः इथेंवह सुचववलें  आहे कीं, कवव पदववत 
समजला जातो, पण खिा कवव तो कीं जो वदेववत आहे. अथात शब्दपवंडत नव्हे, ति आत्मानुभवी खिा 
पंवडत होय. 

 
११. हणिर -हणरः ३९/३५९ 

 
या सामावसक नामातंील पदें हववः आवण हविः स्वतंत्रपणें इतित्र ७४ व ६९ या श्लोकातं आलेलीं 

आहेत. त्यामुळें  इथें तें एक नाम कस्ल्पलें  आहे हें उघड आहे. पिंतु उपपदसमासातं प्रायः हवि हें पद 
आढळत नाहीं हि आढळतें. सहस्रातंच तसें तें आलें  आहे–मनोहि ४९. त्यामुळें  हववि -हविः या चिणातं 
यज्ञ-प्रकिण असल्यामुळें  हविः हें पद अलग कस्ल्पलें  तिी अथांत फिक पडत नाहींच. तो पिमात्मा यज्ञ 
आहे, हववि  भाग आहे आवण त्याचा भोक्तावह तोच आहे, असा आशय. 

 
आता ंहववि हविः हीं दोन नामें कस्ल्पलीं म्हणजे दुसिीकडे कुठें तिी एक नाम कमी किायला हवें. 

तें ‘स्पष्टक्षिो मन्त्रः’ हें एक सववशषेण नाम मानल्यानें होईल. स्पष्टाक्षि मन्त्र म्हणजे स्पष्ट उपदेश आवण स्पष्ट 
आदेश देणािा मन्त्र ‘अयं आत्मा ब्रह्म’ ‘सत्यं वद’ इत्यावद. 
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१२. परमस्पष्टः ४२/३९० 
 
पिमः आवण स्पष्टः अशीं दोन नामें घेता ं येण्यासािखीं आहेत. स्पष्ट या पदाला ववशषेणाची खास 

अपेक्षा नाहीं. वशवाय पिमः हें नाम इतित्र आलेलें  नाहीं. 
 
आता ंयासाठीं इतित्र एक नाम कमी किावयाचें तें ‘वविजो मागमः’ हें एक नाम मानून किता ंयेईल. 

मागम ४० हें नाम मागें आलेलें  आहे. तें इथें ‘वविजो मागमः’ घेऊं. असें सववशषेण एक नाम मानल्यानें त्याची 
पुनिावृवत्तवह टळतें आवण तसा पाठवह आढळतो. 

 
१३. स्र्ािरस्र्ािुः ४६ 

 
शाश्वतस्थाणःु १३, स्थाविस्थाणुः ४६ आवण शाश्वतस्स्थिः ६७ हीं वतन्ही सामावसक नामें जवळजवळ 

समानाथमकच आहेत. शाश्वत-स्थाणु पदाचा ववचाि पूवीं झालाच आहे. 
 
‘स्थाणुवत स्थाविः स्थाविस्थाणुः’ अशा अथानें स्थाविस्थाणु हें एक नाम योग्यच आहे. पण तीं दोन 

पदें घेणेंवह योग्य होईल. स्थाणलूा स्थावि म्हणण्यातं स्वािस्य नाहीं. स्थाणु हा स्थावि म्हणजे अचल स्स्थि 
असतोच म्हणून हीं दोन नामें घ्यावीं. त्यायोगें स्थाणु नामाची पुनिाववृत्त होईल खिी पण एके वठकाणीं तें 
वशवनाम आवण दुसिे वठकाणीं स्थाणुवत स्स्थि अशा अथानें घेता ं येईल अथवा तसा अथमभेद न कस्ल्पला 
तिीसुद्धा ंघ्यायला हिकत नाहीं. 

 
तशीं दोन नामें घेतल्यास दुसिीकडे एक नाम कमी किावें लागेल तें वदेववद् अव्यङ्गः (१४) हीं दोन 

नामें सववशषेण एक नाम कल्पून किता ंयेईल. अव्यङ्गः म्हणजे साङ ग वदे् ववत १४ व्या श्लोकातं वदेववत पद 
दोनदा ंआलें  आहे. एका वठकाणीं म्हणजे इथें तें नाम ति दुसिे वठकाणीं म्हणजे वदे् ववत कववः इथें तें 
ववशषेण आहे. 

 
१४. देिभृद् गुरुः ५२/४९३ 

 
देवभदू् गुरुः या सामावसक पदाचा अथम ओढून ताणून किावा लागतो. देवाचें भिण वा धािण 

किणािा गुरु असा त्याचा अथम होतो. देवाचंें पालन किणािा हा अथम स्वयपूंणम आहे त्याला गुरु पदाची गिज 
नाहीं आवण गुरुपदाला देवभतृ ची गिज नाहीं. दोन्ही नामें स्वतंत्र उभीं िाहंू शकतात. एकत्र करून त्यातूंन 
काहंीं ववशषे अथम वनष्पि होत नाहीं. त्यामुळें  तीं दोन स्वतंत्र नामें मानण्यास योग्य आहेत. 

 
आता ं त्यासाठीं दुसिीकडे कुठें तिी एक नाम कमी केलें  पावहजे. ‘दाशाहमः सात्वता ं पवतः’ हें 

सववशषेण एक नाम मानल्यानें तें साधेल. सात्वताचंा पवत म्हणजे त्याचं्यामध्यें जो दाशाहम तो दाशाहमः 
सात्वतापंवतः होय. या सािखेंच आणखीवह एक नाम सहस्रातं आलें  आहे. गोववन्दो गोववदापंवतः २०. 
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१५. णिनणयतासाक्षी ५५/५१४ 
 
ववनावयता आवण साक्षी या दोन पदाचंा समास ववनाकािण किण्यातं आलेला आहे. त्यातूंन समजंस 

अथम काहंीं वनघत नाहीं हें उघड आहे. तेव्हा ंतीं दोन पदें घेणेंच योग्य. 
 
इथें पदच्छेद-भेदानें साक्षी आवण असाक्षी अशीं वगेवगेळीं आवण अथानें पिस्पि ववरुद्ध पदें कस्ल्पतां 

येतात. पिंतु असाक्षी हें पद केवळ पुनरुस्क्त टाळण्यासाठीं कस्ल्पणें योग्य नाहीं. म्हणून साक्षी असेंच घेणें 
बिें. पिमात्मा हा ववनवयता आहे, तसा तो साक्षीही आहे. जीवः पदानें ध्ववनत होतो तो पुण्यापणु्य सवम 
प्रकािचीं कमें किणािा जीव आहे. ववनवयतापदानें पापकमें टाकून पुण्य कमें आचिण्याचा प्रयत्न किणािा 
वववकेशील आत्मा आहे आवण पुण्यापुण्य कुठल्यावह प्रकािचीं कमें न किता ंतीं केवळ तटस्थपणें पाहणािा 
तो साक्षी पिमात्मा आहे. नामदेवाच्या एका अभगंात असाच क्रम आलेला आहे. “जीव ववठ्ठल, आत्मा 
ववठ्ठल, पिमात्मा ववठ्ठल ।” 
 

 
आता ंयासाठीं दुसिीकडे कुठें तिी एक नाम कमी किावें लागेल तें ‘गोववन्दो गोववदा ंपवतः’ हें एक 

सववशषेण नाम मानल्यानें होईल. गोववदा ं पवतः म्हणजे गोवते्त्यामंध्यें प्रमुख असलेला जो गोववन्द तो 
‘गोववदा ंपवतः’ होय. 

 
१६. सुंकषथिो अच्युतः ५९/५५२ 

 
हीं दोन उघडच दोन नामें होत. पिंतु अच्युत नामाची पुनरुस्क्त टाळण्यासाठीं आवण संख्यामयादा- 

पालनासाठीं संकषमण हें अच्युतचें ववशषेण कल्पून एक नाम मावनलें  आहे. पाचंिात्र मताप्रमाणें वासुदेव, 
संकषमण, प्रदु्यम्न आवण अवनरुद्ध यानंा चतुि  व्यूह अशी संज्ञा आहे. आवण संकषमण वगळून इति नामें 
स्वतंत्रत्वानें सहस्रातं आलेलीं आहेत. तसें संकषमणवह यायला हवें. इथें तें स्वतंत्र पद घेतल्यानें तसें होईल 
म्हणून संकषमण आवण अच्युत हीं दोन नावें घ्यावीं हें योग्य. 

 
तशीं तीं घेतलीं म्हणजे दुसिीकडे कुठेंतिी एक नाम कमी किावें लागेल. तें शौविः शूिजनेश्विः ६९ 

हें एक सववशषेण नाम मावनल्यानें होईल. शौविजनाचंा ईश्वि म्हणजे प्रमुख जो शूिजनेश्वि तो शूिकुलोद् भव 
शौवि होय. नामापुढें ववशषेण घालण्याची ही लकब सहस्रातं वािंवाि आलेली आहे. 

 
१७. सिथदृग् व्यासः ६१/५७२ 

 
गीतेंत देखील ‘मुनीना ं अप्यहं व्यासः’ म्हणून व्यासमुनीचें नावं आलें  आहे. मग सहस्रातं तें का ं

नको? गीतेंत ‘वसद्धाना ंकवपलो मुवनः’ आलें  आहे, ति सहस्रातं महर्णषः कवपलाचायमः आलें  आहे, अशा अनेक 
ववभवूत गीता आवण सहस्र या दोन्ही भाितित्नानंा समान आहेत. इथें सवमदृग् हें ववशषेण व्यास नामाला 
वचकटववलें  आहे, पण त्याची खिोखि गिज आहे का? सवमदृक् पदाची पुनरुस्क्त टाळण्याच्या हेतूवाचंनू 
अन्य हेतु व्यास पदाला सवमदृक् पद वचकटववण्यातं नसावा. इथें सहस्रातं सवम नामें गौण म्हणजे गुणवाचक 
आहेत, व्यस्क्तवाचक नाहींत म्हटलें  तिी काहंीं काहंीं नामें उभयववध असायला हिकत नसावी. तसें हें व्यास 
नाम आहे म्हणून तें स्वतंत्र घेणें योग्य. 
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तसें तें घेतल्यास, दुसिें कुठलें  तिी एक नाम कमी किावें लागेल तें ‘शूिसेनो यदुश्रेि’ हें सववशषेण 
एक नाम मावनल्यानें होईल. यदंूमध्यें श्रेि जो शूिसेन तो शूिसेनो यदुश्रेिः होय. आवण सहस्रातंवह व्यासाचंें 
नावं आलें  आहे. त्यावरून असें वदसतें कीं, गीतेची व सहस्राची िचना तिी व्यासानंीं केली असें मानलें  जात 
असलें  तिी ती त्याचं्या गुरुभक्त वशष्याची कृवत असावी. 

 
१८. शाश्वतन्स्र्रः ६७/६२७ 

 
शाश्वतः आवण स्स्थिः हीं स्वतंत्र पदें पूवीं येऊन गेलीं आहेत म्हणनू इथें तीं सामावसक घेतलीं 

आहेत. याहून वगेळें  कािण नसावें. वस्तुतः शाश्वत म्हणजे वनत्य आवण स्स्थि म्हणजे अचल. एक 
कालवाचक ति दुसिें देशवाचक. दोहोंचा समास आवश्यक नाहीं. दोन स्वतंत्र पदें वगेवगेळीं एकत्र 
आलेलीं नाहींत. इथें तीं क्रमशः आलीं आहेत. पण म्हणनू त्याचंा समास केला पावहजे असें नाहीं. 

 
तसा समास न किता ं तीं दोन वगेळीं केल्यास दुसिें एक नाम कमी किावें लागेल. तें ‘सुपणो 

वायुवाहनः’ हें सववशषेण एक नाम मानल्यास होईल. वायुच य याचें वाहन आहे तो वायुवाहन आवण सुपणम 
म्हणजे गरुड. वायुवाहन हें गरुडाचें ववशषेण होय. 

 
वायुवाहन हें पद पूवीं ३६ व्या श्लोकातंवह आलें  आहे. वतथें तें ववशषेण नाहीं. इथें ववशषेण मानल्यानें 

पुनरुस्क्त टळते, हा लाभ. 
 

१९. सिथिागीश्वर ८६/८०२ सिथिाग् ईश्वरः 
 
हें एक नाम आहे कीं दोन? सवमवाग् आवण ईश्विः अशीं दोन नामें कस्ल्पता ं येतील. वागीश्विाचंा 

वाक् पतींचा ईश्वि म्हणावयाचें असतें ति पुनः सवम हें ववशषेण जोडण्याचें खास प्रयोजन नव्हतें म्हणून हीं 
दोन नामें मानावीं हें बिें. अथम सुस्पष्ट आहे. 

 
त्यासाठीं एक नाम कमी किावें लागेल. तें माधवो भक्तवत्सलः. ७८ हें सववशषेण एक नाम मानून 

होईल. भक्तवत्सल हें पिमेश्विाचें वनत्य ववशषेण आहे आवण तें पुिाणववख्यात आहे. 
 

२०. भूर  भुिःस्िस् तरुः १०४/९६७ 
 
हें एक नाम मावनलें  आहे. पिंतु वत्रभवुनाला तरु म्हणण्यातं स्वािस्य नाहीं. त्याऐवजीं तो वत्रभवुनें 

असून या ववश्वजनाला तरु म्हणजे तिणशील नौका, तसाच पढुील ताि म्हणजे तािक वा नावाडी आहे असें 
म्हणणें हें अवधक अथमपूणम होय. म्हणून भिू  भवुःस्वः, तरुः, तािः अशीं हीं तीन नामें घेणें योग्य. 

 
तशीं तीं घेतल्यास दुसिीकडे कुठें एखादें नाम कमी किावें लागेल. तें ‘कवपि  अव्ययः’ हें एक 

सववशषेण नाम मावनल्यानें होईल. तसा एक पाठ आहे. पण तो पाठ घ्यायचा नसल्यास (शकंिाचायानीं तो 
स्वीकािलेला नाहीं आवण प्रथा नसल्यामुळें  अव्ययः या पदाऐंवजीं अप्ययः हें पदच प्रवाहानुकूल आहे. 
वशवाय अव्ययः कवपः या सववशषेण नामाचें खास प्रयोजन नाहीं.) वसुप्रदो वासुदेवः ७४ हें एक सववशषेण 
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नाम मानूनवह कायमभाग साधेल. वसुप्रदः हें नाम त्याच श्लोकातं दोनदा ंआलेलें  आहे. तेव्हा ंएके वठकाणीं तें 
ववशषेण म्हणून घेणें योग्य होईल. 

 
❏❏❏ 

 
७. एकानेक नामें 

 
(अुंक श्लोकाुंिें आहेत) 

 
रामानुजीय पाठ 

 
 एक नाम अनेक नामें शाकंि पाठ 
१ वत्रककुद्-धाम ७ वत्रककुद्, धाम वत्रककुब्-धाम 
 वत्रककुब्-धाम (पाठभेद)   
२ हववि  हविः ३९ हववः, हविः हववि -हविः 
३ ववितः (मागमः) ४३ ववितः, मागमः ववितः, मागमः 
 वविजो-मागमः ४३ (पाठभेद) वविजः, मागमः वविजो मागमः 
४ सदसत ५१ सत, असत सत, असत 
५ क्षिमक्षिम् ५१ क्षिम्, अक्षिम् क्षिम्, अक्षिम् 
६ सवः ७८  सः, वः सवः 

 
❏❏❏ 

 
८. सामाणसक नामें 

 
संस्कृत भाषाच ही मुळीं सामावसक आहे. म्हणजे समासप्राय आहे. नाम, सवमनाम, ववशषेण, धातु 

आवण अव्यय ह्या शब्दाच्या पाचंी जावत वतथें सामावसक आढळतात. वशविाम, सीतािाम, िामकृष्ण, 
िववशकंि इत्यावद नामें, युष-मद् अस्-मद्, एतद् इत्यावद सवमनामें, नील-लोवहत, ऋजु-कुवटल, मृत-जात 
इत्यावद ववशषेणें, एह्यवेह, िक्ष-िक्ष अथवा उपसगमयुक्त आ-गच्छ, पिा-सुव, अवत-क्रामवत इत्यावद धातु, 
अथो (अथ-उ), अथ-वा, हक-वा, हक-च इत्यावद अव्ययें सामावसकच म्हटलीं पावहजेत. ईश  वि, उच्चावच 
सािखे असमस्त केवलरूप वदसणािे शब्दवह बािकाईनें पावहल्यास वजथें ईश अवि आवण उतअच अवअच 
याचं्या समासाचं्या पासून झालेले आढळतात वतथें संस्कृत भाषेच्या सामावसक स्वरूपाबद्दल अवधक 
सागंायला नको, अथात सामावसकता हा मुळीं संस्कृत भाषेचा स्वभावच आहे. त्यामुळें  ह्या सहस्रनामातंवह 
त्याचंें प्राचुयम आढळलें  ति त्यातं नवल नाहीं. अ-कू्रि, अ-च्युत, अ-तुल, अन्-अघ, अन्-अन्त याचं्यासािखे 
नञ समास आवण अन्त-क, अनन्त-वजत अग्र-ज अग्र-णी याचं्यासािखे उपपद समास हे सामावसक न 
मानता ंमलूवत मानले तिी सहस्रातं वनम्म्याहून अवधक पदें समस्तच आढळून येतात. माझ्या गणनेप्रमाणें 
त्याचंी संख्या ५०२ होते आवण नञ समास व उपपद समास आवण असलेच इति सोडून सािीं सामावसक पदें 
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गणल्यास सहस्रातं असमस्त पदाचंी संख्या सुमािें एकचतुथांश वा त्याहून थोडी अवधक भिेल. नाम-
वणानुक्रमणींत नजि वफिवली असता ंती लक्षातं यावी. इथें त्याचंी मावलका देऊन कलेविवृवद्ध किण्याचें 
कािण नाहीं. 

 
❏❏❏ 

९. अनेकपद नामें 
 
यापंकैीं काहंीं सववशषेण नामें आहेत, काहंीं वनधािणाथमक व सम्बन्धवाचक अशा उभयववध षिीनें 

युक्त पदाबिोबि आलेलीं आहेत आवण काहंीं वैकस्ल्पत समस्त पदाचंीं बनलेलीं आहेत. 
 

१. सणिशेषि नामें 
 

 नाम  श्लोक चिण क्रमाकं 
१. (कवपः अव्ययः) .. ९६ ख ८९९, ९०० 
२. (गुरुः गुरुतमः) .. २३ क २०९, २१० 
३ ज्ञानं उत्तमम् .. ४८ ख ४५४ 
४ धातुः उत्तमः .. ५ घ ४५ 
५. पदं अनुत्तमम् .. ७८ ख ७३२ 
६ बीजं अव्ययम् .. ४६ ख ४२९ 
७ मंगलं पिम् .. ७ घ ६३ 
८ महर्णषः कवपलाचायमः .. ५७ क ५३१ 
९ वाचस् पवतः अ-योवनजः .. ६१ घ ५७३ 
१० वाचस् पवतः उदाि-धीः .. २३ घ २१७ 
११ संकषमणः अच्युतः .. ५९ ख ५५२ 
१२ स्थवविः रुवः .. ६ घ ५४ 

 
२. णनधारिार्थक षिीयुक्त नामें 

 
१ नाम  श्लोक चिण क्रमाकं 
१ क्षवमणा ंविः .. ९८ ख ९१९ 
२ शस्क्तमता ंश्रेिः .. ४३ ग ४०२ 
३ श्रीमता ंविः .. ६४ घ ६०४ 
४ सवमशस्र-भतृा ंविः .. ८१ ख ७५९ 
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३. सम्बतधिािंक षिीयुक्त नामें 
 

१ अपा ंवनवधः .. ३५ ग ३२३ 
२ गोववदा ंपवतः .. २० घ १८८ 
३ जगतः सेतुः .. ३१ ग २८८ 
४ (भवुः लक्ष्मीः) .. १०१ क ९४३ 
५ भिू  भवुः .. १०१ क ९४२ 
६ मुक्ताना ंपिमा गवतः .. २ ख १२ 
७ योगववदा ंनेता .. ३ क १९ 
८ सता ंगवतः .. २० ख १८४ 
९ सता ंगवतः .. ४८ ख ४५० 
१० सात्वता ंपवतः .. ५४ घ ५१२ 

 
❏❏❏ 

 
१०. अनेकपद नामें : चकणिंत् िंिंा 

 
अनेक पदानंीं वमळून बनलेलीं नामें दोन प्रकािचीं आहेत : (१) सववशषेण नाम, (२) षष्ठ्यन्त 

नामापुढें आलेलें  नाम. या दुसऱ्या प्रकािातं म्हणजे षष्ठ्यन्त नामापढुें आलेल्या नामातं वह दोन प्रकाि 
आढळतात. (१) अवधािणाथमक षष्ठ्यन्त नामापुढें आलेलें  नाम आवण दुसिें संबधंवाचक नामापुढें आलेलें  
नाम. आता ंआपण त्याचंी उदाहिणें पाहंू. 

 
१ सणिशेषि नामें 

 
ज्ञानुं उिमम्  । धातुः उिमः । णनणधः अव्ययः । पदुं अनुिमम्  । बीजुं अव्ययम्  । मङ गलुं  परम्  । 

महर्तष कणपलािंायथः । मुक्तानाुं परमा गणतः । िािंस् पणतः अयोणनजः । िािंस् पणतः उदारधीः । सुंकषथिः 
अच्युतः । स्र्णिरः धु्रिः ॥ 

 
हीं सववशषेण नामें १२ आहेत. त्याचं्यातं एक ववशषे लक्षणीय आहे. ‘मुक्ताना ंपिमा गवतः’ हें नाम 

वगळता ंसवमत्र ववशषेणें हीं ववशषे्यानंतिच आलेलीं आहेत. या प्रकािातं धममववद् उत्तमः (४३), देवभदृ् गुरुः 
(४२), क्रोधकृत कता (३४), सवमदृग् व्यासः (६१) सवमववद् जयी (५) सवमववद् भानुः (१४) इत्यावद अन्यवह 
काहंीं नामें, जीं समस्तपदें म्हणून गवणलीं आहेत, मोडंू शकतील. 

 
२. णनर  धारिार्थक षिीसुंबद्ध नामें. 

 
क्षवमणा ंविः । शस्क्तमता ंश्रेिः । श्रीमता ंविः । सवमशस्रभतृा ंविः । हीं नामें चाि आहेत. याचंा ववशषे 

हा कीं यातं षष्ठ्यन्त नामापढुें ‘मध्ये’ हें अव्यय अध्याहृत असतें. ‘क्षवमणा ंविः ।’ म्हणजे ‘क्षवमणा ंमध्ये विः’ 
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षष्ठ्यन्त नामापुढील पद हें ववशषेण असून तें श्रेित्ववाचक असतें. ‘न वनि  धािणे’ या पावणनीय सूत्रानुसाि 
इथें समासप्रवतषेध असल्यामुळें  हीं पदें असमस्त आहेत. वनयमानुसाि त्याचंा समास होऊं शकत नाहीं. 

 
सुंबतधिािंक षष्यतत नामापुढें आलेलीं नामें 

 
अपा ंवनवधः । गोववदा ंपवतः । जगतः सेतुः । भवुो लक्ष्मीः । मुक्ताना ंपिमा गवतः । योगववदा ंनेता । सता ं

गवतः । सात्वता ंपवतः । हीं नामें आठ आहेत. याचंा ववशषे हा कीं षष्ठ्यन्त नामापढुील पद हें ववशषेण नसतें, 
ति तें एक सामान्य नामच असतें. 

 
हीं दोन्ही प्रकािचीं षष्ठ्यन्तपदपूवमक आलेलीं नामें सामावसक बनववलीं नाहींत त्यातं हेतु वदसतो. 

“क्षवमणा ं विः” ऐवजीं “क्षवमविः” म्हटलें  तिी चालू शकतें तथावप “क्षवमविः हा समास कममधािय होऊं 
शकतो. तो टाळण्यासाठीं “क्षवमणा ंविः” असें वनि  धाणाथम षष्ठ्यन्तपद सावभप्राय योवजलें  आहे. 

 
“सतागंवत”ऐवजीं सद् गवत” हा समास चालू शकतो. पिन्तु वतथेंवह कममधािय कस्ल्पला जाऊं 

शकतो. म्हणून मुद्दाम “सता ं गवतः” असें षष्ठ्यन्तपद योवजलें  आहे असें वदसतें हा षिीअलुक् समासवह 
मानता ं येईल. मिाठी “देवाशपथ” सािखाच तो आहे. सववभस्क्तकतेच्या योगें सामान्य समासाहून त्यातं 
ववशषे अथम भिलेला आहे. षिी अथमगौिवाथम आलेली आहे. षष्ठ्यन्त पद पुढील नामाला गौिव वा लाघव 
प्रदान कितें. “गवतः” ला सामान्य हकमत आहे, पिंतु “मुक्ताना ंगवतः” म्हटलें  म्हणजे गतीचें गौिव गुवणत 
होतें. “दास्याः पुत्र” पदातं पतु्राची दीनता वा हनद्यता घनावली आहे. 

 
❏❏❏ 

 
११. अतत-चलग-ििंन दृष्या नामाुंिंें िगीकरि 

 
नामें अवधकति अजन्तच आहेत आवण त्यातंवह अकािान्तच ववशषेतः. 
 
अकािान्तानुक्रमानें तीं पुढें वदलीं आहेत. अजन्त : अ ६५१, आ २, इ ६७, ई ५, उ ५१, ऊ ३, ऋ ३२ 

एकूण ८११. हलन्त : ज ४, त ४८, द ९, न ९८, प १, म १, श ३, स २५ एकूण १८९. यातं काहंीं नामें वचन्त्य 
आहेत. उदाहिणाथम वविजः हें नाम अकािान्त कसें असा प्रश्न पडतो. कािण िजस् शब्द सकािान्त आहे. 
म्हणजे त्याचें वनयवमत रूप ‘वविजाः’ असें व्हायला पावहजे. पिंतु इथें त्याला अजन्तवद् भाव झाला आहे. या 
व्याकिणाच्या अवनयवमततेंतून सुटण्यासाठीं कोणी तो शब्द ‘ववितः’ असा घेतात, अथवा ‘वविजो-मागमः’ 
असा सामावसक घेतात. अथात ते पाठभेद झाले. 
 

 
सहस्रातं वतन्ही हलगाचंीं नामें आढळतात. त्यातंवह बहुसंख्य पुहंल्लग, नपुंसकहलग अल्प आवण 

स्रीहलग अल्पति आहेत. तीं क्रमानें वदलीं आहेत. पैकीं पुंहल्लग नामें देण्याचें कािण नाहीं. पढुें वदलेल्या 
नपुंसक व स्रीहलग नामावं्यवतविक्त इति सवम पुंहल्लग समजावयाचीं. पुहंल्लगी नामें ८४४ नपुंसकहलगी नामें ३३ 
आवण स्रीहलगी नामें १६ आहेत. उिलेलीं १०६ नामें पनुरुक्त आहेत. मिीवचः, ववश्वयोवनः इत्यावद नामाचंें 
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हलग ववकल्पानें आवण समासभेदानें वभि होऊं शकतें. त्यामुळें  विील स्री-नपुंसकहलगी नामाचंी संख्या 
कमी-अवधक होऊं शकेल. 

 
नपुुंसकचलग नामें )३३) 

 
अक्षिम् ५१ ख 
अवधिानम् ३५ ग 
अिम् १०५ घ 
असत ५१ ख 
सषधम् ३१ ग 
किणम् ४१ ग 
कािणम् ४१ ग 
क्षिम् ५१ ख 
ज्ञानम् उत्तमम् ४८ घ 
य योवतः ९४ क 
तत ७८ ख 
तत्त्वम् १०३ ग 
(वत्रककुब्-) धाम ७ ग 
वनवाणम् ६२ ख 
पदम् अनुत्तमम् ७८ ख 
पववत्रम् ७ घ 
प्रमाणम् ४६ ख, १०३ क 
बीजम् अव्ययम् ४६ ख 
ब्रह्म ७१ ख 
भेषजम् ६२ ख 
भोजनम् १६ क 
मंगलं पिम् ७ घ 
यज्ञगुह्यम् १०५ ग 
लोकावधिानम् ९५ घ 
ववश्वम् १ क 
शिणम् १० क 
शमम १० क 
सत ५१ ख 
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सत त्रम् ४८ ख 
सनात (अव्यय) ९६ क 
स्तोत्रम् ७३ क 
स्वस्स्त ९६ ग 
हववः ७४ ख 

 
स्त्रीचलग नामें )१७) 

 
कृवतः ९६ 
वनिा ६२ घ 
(अ) भःू ४७ क 
भवूतः ६७ ग 
भिू  भवुः १०१ क 
मुक्ताना ंपिमा गवतः २ ख 
लक्ष्मीः १०१ क 
ववश्वयोवनः १३ ख, १६ ख 
ववहायसगवतः ९४ क 
शास्न्तः ६२ घ, 
सता ंगवतः २० ख, ४८ ख 
सत कीर्णतः ६६ घ 
सत कृवतः ७५ क 
सत्ता ७५ क 
सद्गवतः ७५ ख 
सद् भवूतः ७५ ख 
वसवद्धः ११ ख 

 
वचनदृष्ट्या सहस्रातं ववचािणीय ववशषे काहंीं वदसत नाहीं. सवम नामें एकवचनीच आहेत. एक 

“सन्त” हें नाम मात्र बहुवचनी वदसतें. पिन्तु तेंवह जयन्त वसन्त प्रमाणें शब्दशः एकवचनी अथवा 
समूहवाचक घेतल्यास अथमतः तिी एकवचनी कस्ल्पता ंयेईल ‘अक्षताः’ ‘वसकताः’ इत्यादीप्रमाणें. अथवा तें 
बहुमानाथी बहुवचन समजावें “दािाः” इत्यावद नामापं्रमाणें. पिमात्मा हा सहस्राप्रमाणें “एको नैकः” 
उभयववध आहे, ति एकवचनाबिोबि अनेकवचन वह आलें  ति त्यातं गैि काहंीं नाहींच. सूयम एक आहे, पण 
वकिणात्मना तो अनेक आहे त्याप्रमाणें. आकाशस्थ म्हणजे अव्यक्त पिमात्मा एकच आहे, पण या व्यक्त 
भमूीवि सन्तरूपानें अवतिलेला पिमात्मा अनेक आहे म्हणून वह सन्तः हें बहुवचन. “वववदशो व्यावदशो 
वदशः” हीं तीन नामेंवह वदश  प्रावतपावदक कस्ल्पल्यास बहुवचनी होतील. पिंतु वदश  धातूचीं तीं रूपें 
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कस्ल्पल्यास तीं एकवचनींच म्हणावीं लागतील आवण शकंिाचायांनींवह तीं एकवचनीच घेतलीं आहेत. 
इत्यथम हा कीं सहस्रातं अनेकवचनी नाम नाहीं. अनेकवचनी भासणािेंवह वस्तुतः एकवचनीच आहे. 

 
❏❏❏ 

 
१२. नामाुंिंें िगीकरि शब्दजाणत-दृष्या 

 
सहस्रातं नाम, सवमनाम, ववशषेण आवण अव्यय या चािच जातींचे शब्द आले आहेत. 
 
नामसहस्रातं नामजातीचे शब्दच बहुसंख्य असणाि हें उघड आहे. कािण त्याचें नावंच मुळीं नाम-

सहस्र आहे. पण या नामाचेवह द्रव्यवाचक व गुणवाचक असे दोन मुख्य भेद होतात. द्रव्यवाचकाचे 
जावतवाचक व व्यस्क्तवाचक असे उपभेद होतात, ति गुणवाचकाचे संख्यावाचक व भाववाचक असे पोटभेद 
होतात. वस्तुतः सवम पदें पिमात्मवाचकच असल्यामुळें तीं सवमच ववशषेनामें या एकाच वगांत पडतील. 
तथावप, तो पिमाथम बाजूला ठेवनू लौवकक दृष्ट्या वगीकिण किायचें ति तें विीलप्रमाणें होऊं शकेल. 
त्याचीं उदाहिणें देण्याचें प्रयोजन नाहीं. तीं सूचींतून सहज शोधता ंयेतील. तथावप, वदग्दशमनाथम इथे काहंी 
वदलीं आहेत. 

 
जाणतिािंक िा सामातय नामें–भ,ू ववह्न, वायु, वृक्ष इत्यावद. 
 
व्यन्क्तिािंक िा णिशेष नामें– वासुदेव, कवपल, मनु, अश्वत्थ इत्यावद. 
 
सुंख्यात्मक भाििािंक नामें– एक, नैक, असंख्येय, अनन्त इत्यावद ववशषेणापंासून एकत्व नैकत्व 

इत्यावद नामें कस्ल्पल्यास तीं संख्यागुण-वाचक नामें होतील. सहस्रातं तीं तशीं नाहींत. अनन्ताच्या पोटातं 
अनन्तत्व आहे. त्याहून वगेळें  तें नाहीं. म्हणून अनन्त म्हणजेच अनन्तत्व आवण अनन्तत्व म्हणजेच अनन्त. 
पिमात्म्याच्या ठाईं द्रव्यगुणभेद मावळतो. 

 
गुिात्मक भाििािंक नामें– सहस्रातं जशीं एकत्व, बहुत्व इत्यावद संख्यात्मक भाववाचकें  नाहींत, 

तशीं शौयम, धैयम, कतृमत्व इत्यावद गुणात्मक भाववाचकें वह नाहींत. पिंतु तत तत-धममवाचक ववशषेणें वा नामें 
मात्र आहेत. एक “तत त्व” हें पद तेवढें भाववाचक म्हणता ंयेईल. पण तें सुद्धा ंवस्तुतः तत भाववाचक नसून 
िहस्य वा साि या अथाचें साधें नामच आहे. तत्त्वववद् इत्यावद नामातं तें त्याच अथानें आलेलें  आहे, असें 
वदसून येईल. 

 
विील वववचेनाचा इत्यथम हा कीं सहस्रातं भाववाचक नामें नाहींत. जीं आहेत तीं सगळीं सामान्य वा 

ववशषे नामें आहेत. 
 
२. सिथनाम : सहस्रातं यत तत आवण वकम् हीं तीन सवमनामें आलीं आहेत. तीं अथातच 

नपुंसकहलगी प्रथमेचीं एकवचनी रूपें आहेत. कः हें एक आणखी रूप आलें  आहे. तें अकािान्त कचें रूप 
असूं शकेल वा वकम् चें पुंहल्लगी प्रथमा एकवचनवह. पिमात्मा कसंज्ञक प्रजापवत होय. त्यानें आपल्या एका 
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अधापासून नि आवण दुसऱ्या अधापासून नािी वनर्णमली अशी आख्यावयका प्रवसद्धच आहे. तत पूवींची सवम 
सृवष्ट मानस होती. इथून पढुें ती वमथुन-जात म्हणावयाची. 

 
३. णिशेषि– संस्कृतातं नाम आवण ववशषेण ह्या जावत वभि असूनवह समान आहेत. त्यानंा हलग-

वचन-ववभस्क्त-ववकाि समानच होतात. पिस्पि-वववनमेयच त्या आहेत. त्यामुळें  कृष्ण हा शब्द नाम तसा 
ववशषेणवह होतो. इथें सहस्रातं सवम नामें पिमात्म्याचे वभि वभि गुण-ववशषेच व्यक्त किीत असल्यामुळें 
वस्तुतः तीं सवम ववशषेणेंच होत. आवण त्याचंें ववशषे्य तो एक पिमात्माच आहे. या दृष्टीनें सहस्रातंील नाम, 
सवमनाम अव्यय ह्या शब्दजावत, हकबहुना त्यातंील सवमच शब्द, ववशषेणभतू असून पिमात्माच एक त्याचंें 
ववशषे्य आहे. 

 
जीं नामें आहेत त्यानंा रूप, आत्म, इत्यावद उत्ति पदें जोडून तीं ववशषेणें होतात. आनंद हें नाम 

होय, पण आनंदस्वरूप वा आनंदात्मक हें झालें  ववशषेण. अशा प्रकािें सहस्रातंील सवम नामें ववशषेणरूपच 
म्हणावयाचीं. 

 
४. अव्यय : यत, तत, वकम्, भिू , भवुि , स्वि , आवण सनात हीं अव्ययें सहस्रातं नाम म्हणून आलेलीं 

वदसतात. पकैीं यत तत वकम् हीं सवमनामाचंीं रूपें मानल्यानंति त्यांना अव्ययें समजण्याचें कािण नाहीं. 
आवण अव्ययें अव्ययें जीं म्हटलीं आहेत, तीं सवम मूळचीं नामें वा नामाचीं रूपेंच आहेत. भिू , भवूि  स्वि  ह्या 
व्याहृवत स्वतंत्र नाम म्हणनू आलेल्या नाहींत. ‘भिू भवुःस्वस्-तरु’ या सामावसक नामातं त्या आलेल्या 
आहेत. त्यामुळें  त्याचंीवह गणना इथें अव्यय म्हणनू किण्याचें प्रयोजन नाहीं. उिलें  एक सनात हें नाम. तें 
मात्र वनपात आहे. पण ‘हठात’ ‘साक्षात’ या अव्ययापं्रमाणे तें सनचें पञ्चम्यन्त रूप वदसतें. म्हणजे तें 
अव्ययवत असलें  तिी मूळचें तें नामच आहे. “सनात सनातनतमः” या जोड नामावरून सनात हें सनातन या 
अथाचें ववशषेण असावें असें म्हणता ं येईल. सनक, सनंदन, सनत-कुमाि आवण सनत सुजात हे चौघे 
ब्रह्मपुत्र म्हणनू प्रवसद्धच आहेत. ते सवम वचिंजीव आहेत आवण त्याचं्यापासून जगातंील ववद्यावशं ववस्तािला 
आहे. सनात हें अव्यय असूनवह तें ब्रह्मवाचक नाम होय. सनत कुमाि या नामातं सनत हें शत्रन्त म्हणजे 
वतममानकालवाचक कृदन्त रूप वदसतें. कदावचत त्याची ववकृवत ‘सनात’ असूं शकेल. सनंदन हें रूपवह 
मुळातं सनंतन असें असावें. म्हणजे तेंवह ववकृत रूप आहे. त्यातं सअनन्दन अशीं पदें नसून सनअतन अशीं 
पदें असावींत. सािाशं, सनात हें आज अव्यय असलें  तिी मूळचें ते सन् धातूचें शत्रन्त रूप अथवा सन या 
कृदन्त नामाचें पञ्चम्यन्त रूप म्हणता ंयेईल. सनात वशवाय स्वस्स्त हेंवह एक अव्यय सहस्रातं आलें  आहे. पण 
तें मुळातं नाम होतें. पहा. “सचस्वा न स्वस्तये” ऋग् १-१-९ इथेंवह सहस्रातं तें य या श्लोकाधांत आलें  आहे 
वतथें म्हणजे “स्वस्स्तदः स्वस्स्तकृत स्वस्स्त स्वस्स्तभकु् स्वस्स्त- दवक्षणः” मध्यें तें नामरूपच वदसतें. आहे तें 
सुअअस्स्त मुळातं. 

 
सहस्रनामातं या वशवाय दुसिें अव्यय नाहीं. पादपूिणाथम आलेलीं ‘अथ’ ‘एव’ आवण ‘च’ हीं तीन 

अव्ययें अथातच वगेळीं. त्याचंी गणना सहस्रनामातं नाहीं. यावगेळीं ॐ आवण नमः हीं आद्यन्तीं आलेलीं 
आनुषवंगक अव्ययेंवह सहस्राच्या सवंहतेबाहेिचींच होत. 

 
❏❏❏ 
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१३. नामाुंिंें णिणिध िगीकरि 
 
नामाचंें वगीकिण अनेक प्रकािें होऊं शकेल. पुढें काहंीं प्रकाि वदले आहेत. 
 
ििानुक्रम : अ १०७, आ ११, इ ३, ई ३, उ ८, ऊ ३, ऋ ३, ए ३, ओ १, स १ अशीं स्विावद नामें 

एकूण १४३ एकशें ते्रचाळीस आहेत. 
 
क ५७, ख १, ग २४ । च १९, छ १, ज २२ । त १९, द ३६, ध २२, न ३३ । प ८४, ब १६, भ ४०, म ६६ 

। य २२, ि ११, ल ९, व ११८ । श ७१, स १७३ । ह १३ ॥ 
 
अशीं व्यजंनावद नामें एकूण ८५७ आठशें सत्तावि आहेत. 
 

णद्वरािृि नामें 
 
अक्षि, अक्षोभ्य, अच्युत, अनघ, अनन्त, अनल, अवनरुद्ध, अवनि  देश्यवप,ु अवनि  ववण्ण, अवनल, 

अपिावजत, अवमत-ववक्रम, अमेयात्मा, अमोघ, आवदत्य, आवददेव, ईश्वि, उद् भव, ऋद्ध, कान्त, कुमुद, 
कृतज्ञ, कृतागम, कृष्ण, केशव, क्षाम, गहन, गोपवत, गोप्ता, गोववन्द, चक्री, चतुिात्मा, चतुि  व्यूह, ताि, 
दक्ष, दुश  चि, वनवृत्तात्मा, पावन, पुण्य, पुरुष, पुष्किाक्ष, प्रजापवत, अणमव, प्रभ,ु प्रमाण, भीम, महाकमा, 
महीधि, मागम, यज्ञ, वसुप्रद, वसुमना, वायुवाहन, ववक्रमी, ववधाता, ववभ,ु वववशष्ट, ववश्वयोवन, वदेववत, 
वशव, शुवच, शुभाङ्ग, शौवि, श्रीवनवास, सवतं सि, सतागंवत, सवमज्ञ, सवहष्ण,ु हसह, वसद्ध, सुखद, सुपणम, 
सुव्रत, स्थववि, स्रष्टा, वहिण्यगभम, हुतभकु् अशीं एकूण वद्विावृत्त नामें ७७. 

 
णिरािृि नामें 

 
अज, पद्मनाभ, प्राण, भोक्ता, माधव, वसु, वासुदेव, ववष्ण,ु वीि, वीिहा, सत्य अशीं एकूण 

वत्रिावृत्त नामें ११ (अकिा) आहेत. 
 

िंतुरािृि नामें 
 
प्राणद, श्रीनाम् अशीं एकूण चतुिावृत्त नामें २ दोन आहेत. 
 
अशीं हीं पुनरुक्त नामें एकूण ९० नव्वद असून पुनिावृवत्तस्थळें १०५ एकशें पाचं आहेत. अथात 

सहस्रातं अपुनरुक्त नामें [१००० − १९५ = ८०५] आठशें पाचंच आहेत. तीं इथें देण्याचें कािण नाहीं. 
वणानुक्रमणींत तीं आहेतच. 

 
नञ्-घणटत नामें 

 
अकू्रि, अक्षि², अक्षोभ्य², अग्राह्य, अचल, अवचन्त्य, अच्युत², अज³, अवजत, अतुल, अदृश्य, 

अधाता, अधृत, अनघ², अनन्त², (अन्त, अनन्तवजत, अनन्तरूप, अनन्तश्री, अनन्तात्मा) अनय, अनथम, 
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अचल, अनावद, अनावदवनधन, अनामय, अवनवमष, अवनयम, अवनरुद्ध², अवनदेश्यवप²ु, अवनि  ववण्ण², 
अवनल², अवनवती, अवनवृत्तात्मा, अनीश, अनुत्तम², अनेकमूर्णत, अपिावजत², अप्रवतिथ, अप्रमत्त, अप्रमेय, 
अप्रमेयात्मा, अभ,ू अमिप्रभ,ु अमानी, अवमत-ववक्रम², अवमताशन, अमूर्णत, अमूर्णतमान्, अमृत, (अमृतप, 
अमृतवप,ु अमृताश, अमृताशंदू् भव) अमृत्यु, अमेयात्मा², अमोघ², अयम, अिौद्र, अववज्ञाता, अववधेयात्मा, 
अव्यक्त, अव्यक्तरूप, अव्यङ ग, अव्यय, अव्यय (वनवध), अशोक, असत, असंख्येय, नैक, (नेककममकृत, 
नैकज, नैकमाय, नैकरूप, नैकशृगं, नैकात्मा) ॥ 

 
नञ घवटत नामाचंीं हीं अशी ९० पदें आहेत. पाठभेदानें वा प्रकािान्तिानें तीं हकवचत कमीअवधक 

होऊं शकतील. अनन्त हें स्वतंत्र नञ घवटत आहे. पण सामावसक पदातं त्याचें नञ रूप न िाहता ं त्याला 
स्वतंत्र भावरूप अथम प्राप्त होतो. अन्तवजत नव्हे तो अनन्तवजत हा नञ समास म्हणावयाचा. तसा तो इथें 
अवभपे्रत नाहीं, ति अनन्त वीिानंा वा द्रव्यासं हजवकतो तो अनन्त-वजत असाच तो सोडवला पावहजे. हा 
समास उपपद समास म्हटला जाईल आवण म्हणून त्याची गणवत वस्तुतः नञ घवटतातं होऊं नये. अशा 
प्रकािें ववचाि केल्यास विील ९० पदें कमी-जास्त होतील हें उघड आहे. 

 
❏❏❏ 

 
१४. पुनरुक्त नामें 

 
सहस्रातं ७३ अ १२ अ २ = ८७ नामें पनुरुक्त असून पुनरुस्क्त-स्थळें १०३ आहेत अथात अक्षिशः 

सहस्रातं १००० − १०३ = ८९७ अपुनरुक्त नामें आहेत. खालीं वद्वरुक्त वत्ररुक्त चतुरुक्त नामें वणानुक्रमानें 
वदलीं असून त्याचं्या पढुील अंक श्लोकाचें आहेत. 

 
णद्वरुक्त 
अक्षोभ्यः ८६, १०७ 
अच्युतः ११, ३५ (५९) 
अनघः १६, ८९ 
अनन्तः ७०, ९५ 
अनलः ३२, ७६ 
अवनरुद्धः २०, ६८ 
अवनि  देश्यवपुः १९, ७० 
अवनि  ववण्णः ४७, ९५ 
अवनलः २५, ८७ 
अपिावजतः ७६, ९२ 
अवमत-ववक्रमः ५५, ६८ 
अमेयात्मा ११, १९ 
अमोघः १२, १७ 
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आवदत्यः ५, ६० 
आवद-देवः ३६, ५२ 
ईश्विः ४, ९ 
उद् भवः ४१, ८५ 
ऋद्धः ३०, ३८ 
कान्तः ३२, ७० 
कुमुदः ६३, ८७ 
कृतज्ञः ९, ५७ 
कृतागमः ७०, ८४ 
कृष्णः ७, ५९ 
केशवः ३, ६९ 
क्षामः ४७, ९१ 
गहनः ४१, ५८ 
गो-पवतः ५३, ६३ 
गोप्ता ५३, ६३ 
गोववन्दः २०, ५८ 
चक्री ९७, १०७ 
चतुिात्मा १५, ८२ 
तािः ३७, १०४ 
दक्षः ४५, ९८ 
दुधमिः २९, ७६ 
पावनः ३२, ८७ 
पुण्यः ७३, ९९ 
पुरुषः २, ४४ 
पुष्किाक्षः ५, ५९ 
प्रजापवतः ८, २१ 
प्रणवः ४४, १०२ 
प्रभःु ४, ३२ 
प्रमाणम् ४६, १०३ 
प्राणः ८, ३५ 
भीमः ३९, १०१ 
महाकमा ७२, ८४ 
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महीधिः ३४, ४० 
मागमः ४०, ४३ 
यज्ञः ४८, १०४ 
वसु-प्रदः ७४, वद्व. ७४ तृ. 
वसुमनाः १२, ७४ 
वायुवाहनः ३६, ९१ 
ववक्रमी ९, ९७ 
ववधाता ५, ५१ 
ववभःु २६, ९४ 
वववशष्टः २७, (३४) 
ववश्वयोवनः १३, १६ 
वदे-ववत १४ तृ. १४ च. 
वशवः ४, ६४ 
शुवचः १७, २७ 
शुभाङ गः ६३, ८४ 
शौविः ३७, ६९ 
श्री-वनवासः २०, ६५ 
संवत सिः १०, ४५ 
सता ंगवतः २०, ४८ 
सवमज्ञः ४८, ८७ 
सवहष्णःु १६, ६० 
हसहः २२, ५२ 
वसद्धः ११, ८८ 
सुपणमः २१, ९१ 
स्थवविः ६, ४७ 
स्रष्टा ६३, १०६ 
वहिण्य-गभमः ८, ४४ 
हुतभकु् ९४, ९५ 

 एकूण वद्वरुक्त नामें ७३  
 

णिरुक्त 
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अजः ११, २२, ५६ 
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१५. नामाुंिंीं णद्वकें , णिकें , िंतुष्कें  

 
सहस्रातं सवमत्र जोड नामें आलेलीं वदसतात. प्रायः प्रत्येकच श्लोकातं आपल्याला एखादें तिी वद्वक 

वा वत्रक आढळून येईल. वद्वकें  कुठें वदसायला ववरुद्धाथमक असून वस्तुतः तीं व्यास्प्तवाचक आहेत. 
उदाहिणाथम ‘अणुि  बृहत’, ‘कृशः स्थूलः’, ‘गुणभतृ वनि  गुणः’, इत्यावद. तो पिमात्मा अणुवह आहे आवण 
बृहत वह आहे. कृशवह आहे आवण स्थूल वह आहे. तो सगुणवह आहे आवण वनि  गुणवह आहे. कुठें तीं उत्तिोत्ति 
उत्कषमसूचक आहेत. उदाहिणाथम ‘इय यो महेय यः’ ‘गुरुि  गुरुतमः’ ‘सनात सनातनतमः’ ‘सहस्रवजत 
अनन्तवजत’ इत्यावद. कुठें तीं कायमकािण-सूचक आहेत. उदाहिणाथम ‘ववश्वं ववष्णःु’, ववद्वत तमो वीतभयः’, 
‘महाभोगी महाधनः’ इत्यावद. पिमात्मा कायमरूप ववश्व आहे, कािण तो ववष्णुरूप कािण आहे. तो पिम 
वनि  भय आहे, कािण तो पिम ज्ञानवान् आहे, ववद्वान् आहे. तो पिम भोग-संपि आहे, कािण तो पिम 
धनवान् आहे. कुठें तीं पिस्पि-पूिक आहेत. उदाहिणाथम ‘स्थवविः स्थवविः’, ‘य येिः श्रेिः’ ‘अग्रणीि  
ग्रामणीः’ ‘नािायणो निः’ इत्यावद. तो पिमात्मा स्थववि म्हणजे देशतः अत्यंत ववशाल आहे तसा कालतः तो 
अत्यन्त वृद्ध आहे. तो अग्रणी म्हणजे ववश्वविेण्य आहे तसा तो ग्रामणी म्हणजे ग्रामगुरु वा गावंाचा सिपंच 
आहे. सृष्टींत ऐश्वयाचीं एकापेक्षा ंएक विचढ स्थानें आहेत. त्यातं ग्रामिाय य हा एकम आहे ति ववश्विाय य हा 
पिम आहे. त्या दोन्ही स्थानीं पिमात्माच नेतृत्व किीत आहे म्हणून तो म्हटला आहे अग्रणी आवण ग्रामणी. 
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नािायण हा निसमूहाचा आदशम आहे, दैवत आहे; ति त्या आदशाला पोंचणािा पिम पिाक्रमी निवह तोच 
आहे. कुठें तीं वद्वकें  कमम-कतृम-वाचक आहेत. उदाहिणाथम ‘भोजनं भोक्ता’, ‘वदेो वदेववत’, ‘भेषजं वभषक्’ 
इत्यावद. पिमात्मा हा भोजन म्हणजे भोय यवह आहे आवण तें भोय य सेवणािा भोक्तावह आहे. तो जे्ञयरूप 
वदेवह आहे आवण ज्ञातृरूप वदेववत वह आहे. तो भेषज म्हणजे वचवकत्साद्रव्यवह आहे आवण ते देणािा वभषक् 
म्हणजे वचवकत्सकवह आहे. कुठें तीं स्वगत-भेद-वाचक वा प्रकाि-वाचक आहेत. उदाहिणाथम ‘प्रकाशात्मा 
प्रतापनः’, ‘चन्द्राशुंि  भास्कि-दु्यवतः’, ‘क्रतुः सत्रम्’. तेजाचे दोन गुण उष्णता आवण प्रकाश. ते प्रकाशात्मा 
आवण प्रतापनः हीं जोडनामें सागंत आहेत. तेजाचे दोन प्रकाि शीतल आवण प्रखि, चन्द्राशुं आवण 
भास्किदु्यवत हीं जोडनामें सागंत आहेत. ‘क्रतुः सत्रम्’ ही जोडनामें तो पिमात्मा सवम हृस्व-दीघम-यज्ञ-
स्वरूप आहे असें सागंत आहेत. कुठें तीं ववकासवाचक आहेत. उदाहिणाथम ‘अकू्रिः पेशलः’ ‘वनमाली 
हलायुधः’ ‘वववजतात्मा ववधेयात्मा’ इत्यावद. तो पिमात्मा कू्रि नाहीं इतकें च नव्हे ति तो कोमल आहे. तो 
कू्रित्व-दोषिवहत आहे इतकें च नव्हे ति कोमलत्व-गुणयुक्त वह आहे. तो वनमाली म्हणजे नुसता िानोमाळ 
भटकणािा आवण वशकािीवि वा कंदमूळफळावंि वनि  वाह किणािाच नाहीं, ति तो हलानें म्हणजे नागंिानें 
कृवष करून ग्रामीण स्स्थि जीवन जगणािावह आहे. यालाच पुढें नागि म्हटलें  आहे. म्हणजे नागंिानें 
आजीववका संपादणािा तो नागि, आवण तसें न किणािा तो जंगली. ‘वनमाली हलायुध’ हीं जोडनामें 
पिमात्म्याच्या म्हणजे मानवसमाजाच्या ववकासाचीं दोन युगें, दोन क्रावंत, सूवचत किीत आहेत. ‘सुधन्वा 
खण्डपिशुः’ हीं िानटी जीवनाचीं द्योतक आहेत. ति ‘वनमाली हलायुधः’ हीं जोडनामें ग्रामीण वन नागि 
जीवनाचीं द्योतक आहेत. ‘वववजतात्मा वजतेस्न्द्रयः, हीं जोड-नामें सागंत आहेत कीं मन हजकावें म्हणजे 
इंवद्रयें वश होतात. नुसतींच इंवद्रयें ताब्यात ठेवणें पुिेसें नाहीं आवण शक्यवह नाहीं. इंवद्रयें हजकून मन ताब्यातं 
ठेवावें, मन ताब्यातं ठेवनू इंवद्रयें हजकावीं. दोन्ही वमळूनच पूणम ववजय. 

 
अशा प्रकािें वद्वकें  वा जोडनामें हीं वविोध, ववशषे, कायमकािण, पूिण, कममकतृमभाव, भेद, ववकास 

इत्यावद नाना भावाचं्या योगें पिमात्म्याची व्यास्प्त वा समग्रता सूवचत कितात. 
 
लहानपणीं आमच्या मावशीनें मला एक कॅलीडोस्कोप (Kaleidoscope) म्हणजे एक वचत्रादशम 

वदला होता. तो हलवनू वा गोल वफिवनू पावहला म्हणजे प्रत्येक वळेीं त्यातं एक नवें वचत्र, नवी िचना 
वदसायची. तसेंच या ववश्वरूपाचें आहे. अनन्तादु्भत-दशमनच तो आहे. पहावें तें रूप आगळेंच! सहस्रनामाच्या 
नळकाडं्यातूंन तें आगळेपण व्यासानंीं साठववलें  आहे. एककें  वद्वकें  वत्रकें  चतुष्कें  याचं्या योगें ववशालबवुद्ध 
व्यासानंीं तें ग्रवथत केलें  आहे. 

 
वत्रकें  व चतुष्कें  हीं सहस्रातं आलीं आहेत. पण वद्वकाचं्या मानानें थोडीं. 
 
वद्वकाचंी वत्रकाचंी वन चतुष्काचंी सूवच श्लोकानुक्रमानें पढुें वदली आहे– 
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१६. अर्थदृष्या नामाुंिंें िगीकरि 

 
नामें सामान्यतः जन्मावद-संबन्ध, रूप, गुण आवण कमम याचंीं वाचकें  आढळतात. नाम हें नामवाचक 

आहे या म्हणण्यातं अथम नाहीं असें नाहीं. कोणत्यावह रूप-गुण-कमाचें सूचन न किता ंनुसतेंच तें नाम असू ं
शकेल. आवण नामाचें नामत्व खिोखि त्यातंच आहे असें म्हटलें  पावहजे. “नावं सोनुबाई हातीं कथलाचा 
वाळा” अथवा “अमि को मैंने मिते देखा, धनपवत वपटत पुआल । लछमी के तन बस्ति नाहीं, भलो मैं 
ठंठनपाल ॥” या म्हणी नामाचा अथाशीं काहंीं सबंंध नसतो हेंच सूवचत कितात आवण त्या दृष्टीनें नामाचंें 
अथमदृष्ट्या वगीकिण हा ववचाि च कंुवठत होतो. नाम म्हणजे नाम, त्याहून तें अवधक नाहीं, कमी नाहीं. 
आवण हा ववचािवह खिोखि मनोिम आहे. वदेमंत्र हे वदेमंत्र आहेत; त्याचंा अथम कसला किायचा? 
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त्याप्रमाणें देवाचें नावं हें देवाचें नावं आहे, त्याचा वगेळा अथम कसला? तें देवाचें नावं आहे यातं सगळा अथम 
येऊन गेला. 
 

 
पिंतु हा महाववचाि, हें महान् सत्य मान्य करूनवह, जेव्हा ंआपण नामाकडे पाहंू लागतों तेव्हा ं

त्यातंील अथम-ववशषे आपल्या लक्षातं आल्यावाचंून िाहत नाहीं. आवण त्यामुळेंच ति विील सािख्या म्हणी 
वा उस्क्त प्रचवलत झाल्या आहेत. सोनूबाई म्हटली म्हणजे वतच्या अंगावि चाि सोन्याचे दावगने असले 
पावहजेत, अशी अपेक्षा सहजच होते. कािण सोनें-शब्दाचा अथम-ववयोग आपण सहन करंू शकत नाहीं. शब्द 
हे वनिथमक असूं शकत नाहींत. शब्द आवण अथम हे वनत्य संबद्ध आहेत, हकबहुना अवभि आहेत, अशी आपली 
धािणा असते, म्हणून दसऱ्याला सोनें म्हणून वदलेलीं पानेंवह आपण सोनें म्हणून ग्रहण कितों. कािण तीं 
पानें देण्यातंील भस्क्त, आदि, पे्रम, वात्सल्य हा गुणच वतथें सोनें आहे. पानें तत प्रतीक मात्र आहेत, हें 
आपण ओळखत असतों. म्हणजे शब्द हें केव्हावह वनिथमक नाहींत. ते वाच्याथानें लाग ू पडत नसल्यास 
त्याचंी लक्षणा घ्यावयाची, पण वनिथमकता केव्हावंह मान्य नाहीं. तात्पयम सोनूबाईच्या हातीं कथालाचा वाळा 
असला, तिी, ‘सोनूबाई’ शब्दाच्या हातीं सोन्याचींच काकंणें वकणवकणत असतात. अथात सवम शब्द साथम 
असून त्याचंी अथमवत्ता सदैव अबावधतच िाहते. आवण म्हणून नामाचंी अथमवत्ता ववचािणीय आहे. 

 
नामाकंडे या दृष्टीनें पाहंू लागल्यास तीं जन्म, रूप, गुण, आवण कमम याचंीं वाचकें  असल्याचें 

आढळून येतें. या चतुष्कापकैीं कोणा एकाचें वा अनेकाचंें सूचन त्यातं असंू शकेल. उदाहिणाथम– 
 
यदुश्रेि, वृस्ष्ण, शौवि हीं नामें कृष्णावतािी देवाचा वशं कुल गोत्र सूवचत कितात, ति वासुदेव, 

देवकीनन्दन त्याच्या वपतिाचंें द्योतन किीत आहेत. गदाग्रज, िामानुज हीं त्याच्या भ्रात्याचंीं वाचकें  आहेत 
सुयामुन हें नाम त्याचा देश सूवचत किीत आहे. जन्म वन जन्मानुसंबधंी संबधं सूवचत किणािीं नामें आहेत 
हीं. 

 
कृष्ण, केशव, सुमुख, सुलोचन, शुभागं, मनोहि, कंुडली, कनकागंदी, वशखंडी, वनमाली, 

गदाधि, गरुडध्वज इत्यावद नामें त्याचा वणम, वशे, आकृवत, आभषूणें वन आयुधें याचंें वणमन कितात. अनघ, 
पुण्य, अशोक, आनन्द, ब्रह्मण्य, गोवहत, भयनाशन, लोकबन्धु, वत्सल, विद, ववक्रमी, वजतावमत्र, मेधावी, 
वदेववत इत्यावद नामें त्याचे गुण- गौिव गातात. 

 
केवशहा, चाणूिान्र, -वनषदून, जनेश्वि, धममगुप् योगववदा ंनेता, गोववदा ंपवत, वजतमन्यु, वजतक्रोध 

तत्त्वववद् गुरु इत्यावद नामें त्याचें कमम, त्याचा पिाक्रम, त्याची कीर्णतगाथा गातात. अव्यक्त पिमात्मा अथवा 
त्याचा व्यक्त अवताि याचंें सृवष्ट-कमम वा अवतािकायम हीं नामें सगुण-वनि  गुण-पितेनें पिोपिीनें वणमन 
कितात. याहून अवधक बािीक ववश्लेषण वा वगीकिण वन त्याचं्या जंत्र्या देण्याची गिज नाहीं. िाजा वन 
वभकािी, स्री वन पुरुष, बाल वन वृद्ध, इत्यावद नाना रूपें (त्याच बिोबि नामें वह) बहुरूपी धािण कितो खिा, 
पण तो त्या सवांहून वगेळाच असतो. तद् वत अव्यक्त पिमात्मा हा या नानावणाकृवत व्यक्त ववश्वाकािाहून 
वगेळाच आहे, आवण वगेळा असूनवह हीं सािीं रूपें त्याचींच आहेत, हकबहुना तोच आहे, हेंच अदै्वत-दशमन 
होय, हीच एकतत्त्व-स्स्थवत होय. य यानें हें जाणलें , ओळखलें  “त्याचें कतमव्य संपलें”. मग या नामरूपाचंें तो 
ववश्लेषण काय किणाि, वन वगीकिण कसें किणाि? त्या सवम पाण्याविच्या िेघोट्याच, वलवहता ंवलवहता ं
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पुसल्या जाणाि. म्हणून वदग्दशमनाथम वि थोडीं उदाहिणें वदलीं आहेत. तदनुसाि सवम ऊहनीय, 
वगीकिणीय. 

 
❏❏❏ 

 
१७. णनर  गुि-िािंक नामें 

 
अक्षि, अक्षोभ्य, अग्राह्य, अचल, अवचन्त्य, अच्युत, अज, अतीस्न्द्रय, अदृश्य, अवधिान, अधोक्षज, 

अनघ, अनन्त, अनन्तरूप, अनावद, अनावदवनधन, अनामय, अवनवमष, अवनरुद्ध, अवनि  देश्यवप,ु अनीश, 
अनुत्तम, अप्रमेय, अमूर्णत, अमूर्णतमान्, अमृत, अमेयात्मा, अव्यय, अशोक, आत्मयोवन, एक, जगतः सेतु, 
जगदावदज, जन्ममृत्युजिावतग, ज्ञानगम्य, य योवत, तत, तत्त्व, रुव, वनि  गुण, वनि  वाण, पुिातन, ब्रह्म, 
लोकाध्यक्ष, ववक्षि, ववभ,ु वविज, वविाम, ववववक्त, ववशोक, शब्दावतग, शम, शिण, शान्त, शास्न्त, शाश्वत, 
शुवच, शून्य, सत्य, सनात, सनातनतम, सम, सवमग, सवमदशी, साक्षी, स्वयजंात, स्वयंभ ूइत्यावद. 

 
❏❏❏ 

 
१८. गुि-िािंक नामें 

 
सहस्रातंील सवमनामें “गौण” म्हणजे गुणवाचक असलीं तिी साक्षात गुणवाचक वा भाववाचक नामें 

अकू्रिता, दयालुता इत्यावद इथें मुळींच नाहींत म्हटलें  तिी चालेल. सवम नामें प्रायः गुणववशषेणरूप आहेत. 
जीं ववशषे्यनामरूपच वदसतात तीं वह धात्वथानें प्रायः ववशषेणरूपच होत, असें आढळून येतें. उदाहिणाथम 
आनंद म्हणजे आनंदाचा भाव हा अथम ववशषे्यरूप वाटेल. तथावप “आनन्दयवत इवत आनन्द” जो आनंदववतो 
तो आनंद म्हटला म्हणजे तो शब्द ववशषेणरूपच झाला. वस्तुतः पिमात्माच एक ववशषे्य असून शब्दमात्र 
त्याचें ववशषेण होय. आवण त्याच अथानें सबंध सहस्र हें गौण आहे. तथावप जीं ववशषे्यरूप नामें आढळतात 
तीं अशीं : अवधिान, आनन्द, उद् भव, क्रम, जय, ज्ञान, तत्त्व, दण्ड, दम, धमम, नय, वनयम, वनि  वाण, 
वनिा, प्रत्यय, प्रभव, प्रमाण, ब्रह्म, योग, ववजय, शम, शमम, शास्न्त, श्रेय, संग्रह, संभव, सह, साम, स्वस्स्त, 
हेतु इत्यावद. 

 
❏❏❏ 

१९. जगदुत्पणि-न्स्र्णत-सुंहारिािंक नामें 
 

सवम नामें दोन ववभागातं ववभावगता ंयेतील. एक ववभाग कूटस्थ ब्रह्माचा म्हणजे वनि  गुणाचा आवण 
दुसिा ववभाग व्यक्त क्षि साकािाचा म्हणजे तै्रगुण्याचा. या दुसऱ्या ववभागातं जगाची उत्पवत्त स्स्थवत आवण 
संहाि किणाऱ्या पिमात्म्याचीं तत तत कायमवाचक नामें वत्रधा ववभागनू देता ंयेतील. उदाहिणाथम– 
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जगदुत्पणि-सूिंक नामें 
 
उद् भव, कता, कािण, क्षोभण, जनन, जन-जन्मावद, जीवन, धाता, प्रजाभव, प्रभव, ब्रह्मा, 

भतूकृत, भतूभावन, भतूावद, युगावदकृत, लोकावधिान, ववधाता, ववश्वकमा, ववश्वयोवन, ववश्विेता, वधेा, 
सगम, स्रष्टा, इत्यावद. 

 
जगत् न्स्र्णत-सूिंक नामें 

 
वत्रककुब् धाम, वत्रलोकात्मा, वत्रलोकधृक्, धिणीधि, धिाधि, प्रजापवत, भता, भािभतृ, भाव, 

भावन, भतूभव्यभवन् नाथ, भतूभतृ, भतूावास, महीधि, िक्षण, लोकत्रयाश्रय, लोकबन्धु, लोकस्वामी, वधमन, 
वधममान, ववश्वधृक्, ववष्णु, शास्ता इत्यावद. 

 
जगत् सुंहार-सूिंक नामें 

 
अन्तक, अप्यय, ईशान, ईश्वि, वत्रलोकेश, दमवयता, दण्ड, प्रतदमन, प्रतापन, भतूभव्यभवत प्रभ,ु 

भतूमहेश्वि, रुद्र, लोकनाथ, ववदािण, ववश्वभकु्, संकषमण, संग्रह, संप्रमदमन, सवेश्वि इत्यावद. 
 

❏❏❏ 
२० व्यन्क्त-िािंक नामें 

 
सहस्रातं सवम नामें गौण म्हणजे गुणवाचक आहेत, असें सहस्रच सागंत आहे. त्यामुळें  त्यातं 

व्यस्क्तवाचक नामें असण्याचें कािण नाहीं, तथावप काहंीं काहंीं व्यस्क्त लोकावतग सामर्थयाच्या होऊन 
जातात आवण त्यानंा काहंीं केल्या वगळता ंयेत नाहीं. त्याचंा अनुल्लखे, उपेक्षा वा वविोध किता ंयेत नाहीं. 
अशीं काहंीं व्यस्क्तवाचक नामें सहस्रातंवह आलीं आहेत. उदाहिणाथम कवपलाचायम, मनु आवण व्यास. ब्रह्मा 
ववष्णु आवण रुद्र या नामातं जगदुत्पवत्त-स्स्थवत-लयकािी वत्रदेवाचंा उल्लखे आढळतो. वैवदक देवतामंध्यें 
सववता, वायु, वरुण, अस्ग्न, यम, सूयम, सोम, इन्द्र, प्रजापवत, ववश्वकमा, त्वष्टा, धनेश्वि, स्कंद इत्यावद 
व्यवष्टदेवता आवण आवदत्य, रुद्र, वसु इत्यावद समवष्टदेवता वा गणदेवता आढळून येतात. वैवदक देवता 
दु्यलोक, अन्तविक्ष आवण भवूम याचं्या ठाईं ववभागलेल्या आहेत. उदाहिणाथम सूयम हा दु्यलोकगत, ववदु्यत 
अन्तविक्ष-गत आवण अस्ग्न हा भवूमगत मावनला आहे. त्याप्रमाणें ही हवी ति त्या वैवदक देवताचंी ववभागणी 
होऊं शकेल. पौिावणक देवतातं आवण अवतािातं मत्स्य, कच्छप, विाह, नािहसह, वामन, पिशुिाम, िाम, 
कृष्ण, बुद्ध आवण कस्ल्क याचंा उल्लखे पुढील नामातं आढळून येईल. शृगंी (शृगंधि मत्स्य); महावद्रधृक् 
भािभतृ (महावद्र मेरूचा भाि धािण किणािा कच्छप), महाविाह, नािहसहवप,ु वामन, खण्ड-पिशु, िाम, 
कृष्ण, वसद्धाथम आवण सवमप्रहिणायुध. तथावप हीं वा असलींच इति नामें वववशष्ट अवताि-वाचकच आहेत 
असें मानण्याचें वह कािण नाहीं. तीं अवतािपूवम पिमात्म्याचीं आहेत. अवताि अवाचीन आहेत आवण 
पिमात्मा अवत प्राचीन आहे. वशवाय अवताि दहाच झाले असेंवह नाहीं. ते वह वकती झाले, कोणीं सागंावें? 
भागवतातं त्याचंी संख्या २४ वदली आहे. तीथंकि चोवीस, बुद्ध चोवीस ति अवतािच दहा का?ं तेवह चोवीस 
कस्ल्पले ! वस्तुतः त्याचंी वमवत नाहीं. भगवन्तानें “संभवावम युगे युगे” म्हणून म्हटलेंच आहे. तेव्हा ं त्याचंें 
संख्यान होऊंच शकत नाहीं. तीच गोष्ट ववभतूींची वह. ववभतूींची गणवत नाहीं. “नास्त्यन्तो ववस्तिस्य मे” 
असें भगवन्तानें म्हटलेंच आहे. तथावप वदग् दशमनाथम काहंीं ववभवूत सावंगतल्या आहेत. ववष्णु, शकंि, ब्रह्मा 
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इत्यावद काहंीं देवता; भगुृ, नािद, कवपल, इत्यावद काहंीं व्यस्क्त; सागि, वहमालय, गंगा, ऐिावत, 
उचै्चःश्रवा, कामधेनु, वासुवक, अनन्त, मकि, वैनतेय, अश्वत्थ, कुसुमाकि, मागमशीषम, इत्यावद स्थल, 
पशुपक्षी, वनस्पवत प्रभवृत सृष्टपदाथम; अध्यात्मववद्या, बृहत साम, गायत्री, जप इत्यावद उपासना-ववषय; ज्ञान, 
मौन, नीवत, दण्ड, क्षमा इत्यावद गुण; द्यतू, तेज, सत्त्व, व्यवसाय, जय इत्यावद ऐवतह्य गीतेच्या ववभवूत 
योगातं आलें  आहे. सहस्रातं वह हें सवम प्रकािान्तिानें आलें  आहे. इथें ववष्णु, वशव, ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, सूयम, 
वायु, वरुण, यम इत्यावद देवता आहेत. वसद्धाथम, वधममान, तीथंकि, सवमदृग् व्यास महर्णष, कवपलाचायम, 
वहिण्यगभम, सनत, मनु, रुव, जह नु, धमम, भीम, धनंजय, िाम, कृष्ण, हलायुध, प्रदु्यम्न, अवनरुद्ध, संकषमण, 
शूिसेन, यदुश्रेि, चाणूिान्रवनषदून, केवशहा, देवकीनंदन, वासुदेव, नािायण, माधव, नि,वशखण्डी, नहुष, 
शत्रुघ्न, कपीन्द्र, दामोदि, शाि  ङ्गधन्वा, कालनेवमवनहा, वनमाली, ववश्वकमा, अकू्रि, ववष्णु, गरुड, सुपणम 
ववष्ण,ु वशव, वासवानुज, नािहसहवप,ु वामन, महाविाह, खण्डपिशु, वैकंुठ, वैखान, शूि, शूिजनेश्वि, 
शौवि, श्रवण, सवमहतजय, सुषेण, स्कंद, सुधन्वा, सुपणम, रुद्र, महादेव, पृथु, पूणम, पुरुषोत्तम, पुरुष, 
पुरुवजत, पुिंदि, पिमेिी, गरुडध्वज, गदाधि, गदाग्रज, गोववन्द, जनादमन, जयन्त, त्वष्टा, वत्रववक्रम, 
दामोदि, नन्द, पद् मनाभ, प्रतदमन, ब्रह्मा, वरुण, शभं,ु सहस्राक्ष, सुदशमन, सुयामुन, सुषेण, स्रग् वी, हंस, 
हृषीकेश, इत्यावद व्यस्क्त आहेत, अथवा म्हणायचें हीं सगळीं व्यस्क्त-गस्न्ध नामें आहेत सृष्ट पदाथांत. 
कालवाचक वनवमष, अहि , ऋतु, वत्सि, संवत्सि, आहेत. तेजोवाचक आहेत अहः, संवतमक, य योवत, अकम , 
य योवतिावदत्य, य योवति  गणेश्वि, तेजोवृष, दु्यवतधि, भानु, भास्किदु्यवत, िवव, सप्तवाहन, सहस्राशुं, 
सहस्रार्णच,सूयम, नक्षत्रनेवम, नक्षत्री, सोम; अर्णचष मान्, सप्तवजह व, सप्तैधाः; इत्यावद; जलवाचक आहेत 
अम्भोवनवध, अपावंनवध. महाऱ्हद, पजमन्य इत्यावद; वायुवाचकातं आहेत: अवनल, पवन, वायु, समीिण 
इत्यावद; अचल, धिणीधि, धिाधि, महीधि, इत्यावद पवमतवाचक आहेत; सुपणम, हंस, चतुि  दंष्र, शिभ, 
हसह, वृष, वृषभ, कपीन्द्र, वृषाकवप, महाविाह, भजुगोत्तम, महोिग, व्याल हीं नामें वतयमग् वाचक आहेत. 
अश्वत्थ, उदुम्बि, न्यग् िोध, वृक्ष इत्यावद वृक्षवनस्पवतवाचक आहेत. बीज, अि, सषध, भेषज इत्यावद 
खाद्यवाचक आहेत. 

❏❏❏ 
 

२१. सुंध्येंतील िंोिीस नामें 
 
(चोवीस ह्या संख्येला एक ववशषे महत्त्व आहे. तें आलें  आहे वदेसाि गायत्री मतं्राच्या चोवीस 

अक्षिामुंळें. त्या सखं्येला अनुसरून संध्येंतील चोवीस नामें कस्ल्पलीं आहेत. ती झाली प्राकृत संध्या. 
गायत्रीच्या चोवीस अक्षिानंा अनुलक्षनू च दत्ताते्रयाचे चोवीस गुरू, जैनाचें चोवीस तीथंकि आवण बौद्धाचें 
चोवीसबदु्धावताि कस्ल्पले आहेत असें वदसतें.) 

 
(अुंक श्लोकाुंिें आहेत) 

१ केशव ३, ६९ १३ संकषमणः ५९ 

२ नािायणः २६ १४ वासुदेवः ३६, ७४, ७६ 

३ माधवः ८, १८, ७८ १५ प्रदु्यम्नः ६८ 

४ गोववन्दः २०, ५८ १६ अवनरुद्धः २०, ६८ 

५ ववष्णुः २८, ७० १७ पुरुषोत्तमः ३ 
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६ मधुसूदनः ८ १८ अधोक्षजः ४४ 

७ वत्रववक्रमः ५६ १९ नािहसह (वपःु) ३ 

८ वामनः १७ २० अच्युतः ३५, ५९ 

९ श्रीधिः ६५ २१ जनादमनः १४ 

१० हृषीकेशः ६ २२ उपेन्द्रः १७ 

११ पद् मनाभः ६, २१, ३८ २३ हविः ६९ 

१२ दामोदिः ४० २४ (श्री) कृष्णः ७, ५९ 
 

❏❏❏ 
 

२२. नामें आणि नामेतर पदें 
 
सहस्राच्या १०७ श्लोकातं नामेति पदें कमींत कमी आलीं आहेत. नामें सहस्र आहेत आवण तवदति 

पदें आहेत- ‘िं’ ‘एि’ आवण ‘अर्’. िं २ क, २ घ, २८ ग, ३३ ग, ४८ क, १०५ घ, एकूण ६ वळेा;ं एव २ घ, 
१०५ घ, एकूण २ वळेा;ं अर् ७६ घ, केवळ एकदा;ं अशीं केवळ ९ वळेा ंआलीं आहेत हीं ३, पदें. 

 
[येर्ें अुंक श्लोकाुंिें असून क ख ग घ हीं अक्षरें १, २, ३, ४ िंरि सूणिंत करतात.] 

❏❏❏ 
 

२३. सुंख्या-णििंार 
 
या नामाचंा ववचाि कितानंा त्याचं्या संख्यावाचक सहस्र या पदाचा ववचाि प्रथम येणें स्वाभाववकच 

आहे. खिोखि हीं नामें सहस्र आहेत का? आवण सहस्रच का?ं कमी अवधक का ंनाहींत? 
 
आमचा धमम वदेमूलक आहे. त्यामुळें  आमच्या सवम ववचािाचें उच्चािाचें वन आचािाचें मूळ वदेातं 

सापंडतें–प्रकट वा प्रच्छि. सहस्रच का,ं याचें उत्ति वदेातं सहस्रनामाचा उच्चाि आला आहे म्हणून. 
वदेाच्या प्रवसद्ध पुरुषसूक्ताचा आिंभ “सहस्रशीषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात” असा झाला आहे. तेथूनच 
सहस्र पद घेऊन तो ववश्वरूप पिमात्मा सहस्रनामा कस्ल्पला आहे. “सहस्रमधूा ववश्वात्मा सहस्राक्षः 
सहस्रपात” (सहस्रश्लोक २४) असा त्या सूक्ताच्या वचनाचा अनुवादच नामसहस्रातं आला आहे. त्यावरून 
सहस्राचें मूळ कोणतें आवण सहस्रच का ंह्याचा उलगडा होतो. अथात सहस्र हें संख्यावाचक पद अनन्ताचें 
उपलक्षण मात्र आहे. हें उघड आहे, तथावप सहस्र या संख्येलावह महत्त्व आहे. सहस्र ही संख्या 
पूणमतावाचक वा अनन्तवाचक कशी झाली? हाताचीं दहा बोटें हें आमचें पवहलें  स्वाभाववक गणन आहे. 
त्याची दसपट म्हणजे शभंि आवण त्याचीवह दसपट म्हणजे सहस्र. तीन ही संख्या बहुत्ववाचक आहे. एक 
केवलतावाचक आहे, ति दोन पाथमक्यवाचक आहे पण बहु म्हणायला दोहोंहून अवधकाची अपेक्षा असते. 
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त्यामुळें  दश चा घन (१०×१०×१०=१०००) म्हणजे सहस्र ही संख्या मंगल संख्या होय आवण म्हणून ती 
पूणमतावाचक वा अनन्तवाचक म्हणावयाची. 

 
संख्याबद्ध ज्ञान म्हणजे साखं्य होय. १ म्हणजे पुरुष, २ म्हणजे पुरुष आवण प्रकृवत, ३ म्हणजे तीन 

गुण, ४ म्हणजे वचत्तचतुष्टय, ५ म्हणजे पंच महाभतूें, ६ म्हणजे षड् भावववकाि इत्यावद इत्यावद. अशा प्रकािें 
जें संख्यात होत नाहीं तें ज्ञान होत नाहीं. म्हणून साखं्य म्हणजेच ज्ञान. इथें सहस्र-संख्यात नाम हें ज्ञानाची 
पूणमता दाखवीत आहे. साखं्याचंें तत्त्वसंख्यान 

 
मूलप्रकृणतरणिकृणतर  
महदाद्याः प्रकृणत-णिकृतयः सप्त । 
 
षोडशकस् तु णिकारो 
न प्रकृणतर  न णिकृणतः पुरुषः ॥ 
 
अशा प्रकािें २५ या संख्येवि संपतें; पिन्तु सहस्र जणू ंतें संख्यान सहस्राववध आहे, अगवणत आहे, 

अनन्त आहे, असें सुचववतें. सहस्रातंच सहस्रवजत अनन्तवजत” अशीं दोन नामें जोडून आलीं आहेत. तीं 
सुचववतात कीं जो सहस्रवजत म्हटला, तोच अनन्तवजत आहे. म्हणजे सहस्र हें पद अनन्तवाचकच 
समजावयाचें. शषेाचेंच दुसिें नावं अनन्त आहे आवण तो सहस्रमुख आहे हें प्रवसद्धच आहे. 

 
सहस्राचा हा आध्यास्त्मक अथम सोडून देऊन आपण त्याच्या भौवतक अथाकडे वळंू. इथें सहस्र 

म्हणजे नऊशें नव्व्याण्णव अवधक एक असाच अथम घ्यावयाचा, त्याहून अवधक नाहीं, उणा नाहीं. कािण ती 
संख्या वनविताथमवाचक आहे अथात नामसहस्रातं एकूण बिोबि हजाि नामें आलीं आहेत. तीं कमी वा जास्त 
मोजण्याचा आम्हालंा अवधकाि नाहीं. 

 
पण वकत्येक नामें वद्ववाि, वत्रवाि वा चतुि  वाि आलीं आहेत, त्याचें काय? तीं सवम वगेवगेळींच 

समजावयाचीं आहेत. तसें न केल्यास संख्यावनि  बन्ध मोडावा लागेल. तीन प्रकािें नामांचें वभित्व कस्ल्पता ं
येतें १. वणमभेद, २. अथमभेद, ३. क्रमभेद. िाम आवण कृष्ण हे शब्द उघडच वगेवगेळे आहेत. िाम आवण कृष्ण 
शब्द हे वभिवणम आहेत. पण वद्ववाि आलेले कृष्ण शब्द हे वणम समान असून वह अथमभेदानें वभि होत. एक 
व्यस्क्तवाचक, ति दुसिा गुणवाचक. एक वसुदेव-पुत्र, ति दुसिा कृषक आवण काळा आवण म्हणनू 
आकषमक. पिंतु वजथें वणमभेदवह नाहीं आवण अथमभेदवह नाहीं. (उदाहिणाथम ७४ व्या श्लोकातं एकापढुें एक 
वसुप्रद शब्द आला आहे) वतथें त्या दोन शब्दाचंें वभित्व त्याच्या क्रमभेदानें मानलें  पावहजे. त्याचंी आनुपूवी 
वभि असल्यामुंळें  ते वभि होत. संख्येंतील अंकामंध्यें आपल्याला हें चटकन समजतें. ११ या संख्येंत एक १ 
दशम स्थानीय आहे, ति दुसिा १ एकम स्थानीय आहे. त्यामुळें  त्यातं अन्ति आहे. तसाच पवहला प्रहाि 
आवण सहस्रावा, प्रहाि या नात्यानें एकरूपच असले तिी ते सवम क्रमाच्या योगें वभि असून त्याचें पविणामवह 
वभि वभिच आहेत. पवहल्या प्रहािानें दगडाला टवकावह पडत नाहीं, ति शवेटच्या प्रहािानें तो पाि दुभगंतो. 
म्हणून क्रमालावह हकमत आहे. अशा प्रकािें वणम, अथम आवण क्रम याचं्या पृथक् त्वाच्या कािणानें सवम नामें 
वभि आहेत. वद्ववाि वत्रवाि वा चतुि  वाि आवृत्त नामेंवह वभिच आहेत. त्याचं्या वभित्वाचें मुख्य कािण कुठें 
एकेिी, कुठें दुहेिी, कुठें वतहेिी, असूं शकेल. क्रमभेद ति सवमत्र आहेच. त्याच्या जोडीला वणमभेद आवण 
अथमभेदवह यथावसि असणाि. अशा वतहेिी उपपत्तीनें सहस्राचें सहस्रत्व वसद्ध होतें. 
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२४. शतक-णनिथय 
 
सहस्रातंील एकूण नामाचंी संख्या सहस्र ह्या सखं्यावाचकामुळें  सुवनवित झालेली असली, तिी 

ववचािभेदामुळें  पाठभेद आवण पाठभेदामुळें  गणना-भेद होतो. त्यामुळें  शतकें  वगेवगेळीं होतात. पुढें शाकंि व 
िामानुजीय शतक-वनणमय वदले आहेत. याहून वगेळा वह वनणमय होऊं शकेल. िामानुजसंप्रदायातंील पिाशि 
भट टाचं्या भगवद् गुण-दपमण नामक भाष्यानुसाि असलेल्या शतक-वनणमयाला इथें िामानुजीय म्हटलें  आहे. 
शकंिाचायांप्रमाणें िामानुजाचायांनीं ववष्णनुाम-सहस्रावि भाष्य केलेलें  आढळातं नाहीं. अंक श्लोकाचें व क 
ख ग घ हीं अक्षिें चिणाचंीं होत. ववनोबानंी सोईसाठीं श्लोकान्त शतक वनणमय केला आहे. म्हणून मी त्याला 
ववनोबाकृत श्लोकानुकूल शतकवनणमय म्हणतों. 

 
 शाुंकर  रामानुजीय  णिनोबाकृत 

श्लोकानुकूल 
शतक आवद अन्त शतक आवद अन्त आवद  अन्त 
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२५. ििथक्रमानुसार नामाुंिंी सुंख्या 
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एक वह नाम नाहीं. संपूणम ट वगमच नाहीं हें ववशषे. स्विावद नामें १४४ आहेत, ति व्यज्जनावद नामें आहेत ८५६. 
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सहस्रश्लोकींत ववष्णुसहस्रनामाची श्लोकशः सवंहता आली आहे. प्रत्येक श्लोकातंील नामाचा 
क्रमाकं आला आहे आवण प्रत्येक नामाचा भावाथम वह एकाचश्लोकातं वनरूवपला आहे. अशी ती सािं सुिु वमतं 
मधु आहे. गीतेप्रमाणें वनत्यपाठाला उपयोगी. शकंिाचायांनी म्हटलें  च आहे–गेयं गीता-नामसहस्रम. 
त्याप्रमाणें त्याचंा मवंदिामंवदिातं आवण घिाघिातं वनत्यपाठ व्हावा, घोष व्हावा. ब्रह्मघोषाचा अनुकाि च आहे 
तो, प्रवतध्ववन च का म्हणाना ! 

 
श्रीणिष्िु-सहस्र-नामः सहस्रश्लोकी 

णनिेदन 
गुरु-स्मरि 

 
१ जेणें ित्नमयी सृवष्ट दृवष्ट देऊवन ती वनज 

केली त्या ववंदतों देवा सेवा घ्यावी ववनायका 
 
२गंुफूवन नामित्नाचंी साहस्री चिणावंिी  

अर्णपली त्यावचया भावें वमया ंनिहिीवचया 
 

कुल-िृि 
 
३ सिस्वतीचें माहेि ववदभाख्य प्रदेश जो 

सह्य-बाहु अहजठ्याच्या अंकीं तेथें वसे पुि 
 
४ बुलढाणा, वतथें जन्म; शाखा ऋक्, गोत्र आमुचें 

ववसि, मातापुिची िेणुका कुलदेवता 
 
५ बलवतं वपता थोि पापभीरु वन सावत्त्वक 

माता कृष्णा भस्क्तमती मातामह सुवैवदक 
 
६ भ्राते य येि वतघे; दोघे मनोहि मधुकि 

ब्रह्मचािी महात्यागी ववद्वान् धीि गुणाकि 
 
७ हविलें  मन सेवनेें जनतेचें मनोहिें 

कुिपीवडत- सेवाथम त्याचें अर्णपत जीवन 
 
८ प्रसि होउनी तेणें शासकें  भाितावचया 

पद्मश्री - पदवीयोगें तया गौिववलें  बहु 
 
९ केलें  मधुकिें देह - ववसजमन नदीमधें 

कविता ंपाि विदा बल्लाळेश्विसंवनध 
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१० महाबाहु वृषस्कंध देहयवष्ट समुित 
वनि  भीक शील-गुणवान् कला-ववद्या-ववशािद 

 
११ सोवडला मोह देहाचा साह्याचा हात सोवडला 

वरुणालया स्वयें गेला भ्राता तो करुणालय 
 
१२ भ्राता प्रभाकि असे वतसिा तो गृहाश्रमी 

काव्यतीथम उदािात्मा काशी-स्नात पविश्रमी 
 
१३ कवनि हा मी सवांत नामें कंुदि सुंदि 

सेववून नाम देवाचें कृतकृत्य वफिे जगीं 
 
१४ नामाचा लागला छंद फंद अन्य न जाणतो 

वानतों नाम देवाचें ‘दे वाचे नाम’ मागतों 
 
१५ नाम मंत्र असे थोि घोिपाप - ववनाशन 

संसाि-दाव-शमन सवममंगल-कािण 
 

परमात्म-नमन 
 
१६ य याच्या स्मिणमात्रें वच भवबधंातुंनी सुटे 

नमो त्या प्रभववष्णूतें ववष्णूतें पिमात्मया 
 
१७ नमो समस्तभतूाचं्या आवदभतूास भभूतृा 

सहस्ररूपें नटल्या ववष्णूतें प्रभववष्णुतें 
 

िेद आणि िेद-साणििी 
 
१८ ॐकाि अक्षि-ब्रह्म मौन वनःस्पंद वनष कल 

तेथूवन ध्ववन अव्यक्त मूळ जो सवम वाङ मया 
 
१९ अव्यक्त ध्ववनतः त्यावच आले व्यक्तीस वणम हे 

ते मूळ वणम वदेाचे मंत्र होत अपौरुष 
 
२० वदेाथम साठंला त्यातं ऋषींनीं तो तपोबलें  

पाहूवन दोवहला शब्दीं ऋग्-यजुः-सामरूप जे 
 
२१ सवम वदेाथम- संदोह साववत्रींत सुिवक्षत 

म्हणूवन वनत्य संध्येंत असे वववहत तज जप 
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ॐ। भूर  भुिः स्िः ॥ 
ॐ। तत् सणितुर  िरेण्यम्  
भगो देिस्य धीमणह । 
णधयो यो नः प्रिंोदयात् ॥ 
 
२२ ध्याऊं सववतृ- देवाचें तेज तें ध्वान्त-नाशन 

प्राणेस्न्द्रय- मनो –बुवद्ध -संजीवन किो सदा 
 

महाभारत आणि भारत-साणििी 
 
२३ सृष्टु्यत्पवत्त-स्स्थवत-लय नाना लोक वन तीं युगें 

भ-ूगोल हा वन तेथील चिाचि समस्त वच 
 
२४ वदे शास्रें वन आख्यानें इवतहास पुिाणकें  

नाना ववद्या कला वशल्पें कमें वृवत्त वववभि त्या 
 
२५ वणम आश्रम तद्- धमम आपद्-धमम वन संकि 

ऋवषवशं िाजवशंावद धमाधमम समस्त वच 
 
२६ जीवाचं्या गवत तद् हेतु मोक्ष-धमोपदेश तो 

लोक-जीवन संपूणम वनरूवपत यथास्स्थत- 
 
२७ जेथ, तो पाचंवा वदे महाभाित बोवलला 

आदशमवत वजथें स्पष्ट धमम ज्ञान वन ससं्कृवत 
 
२८ तेथ जें तें न अन्यत्र न जें तेथ न तें कुठें 

ववश्वकोश वच तो होय महाभाित-नामक 
 
२९ गायत्रीच्या जपें जेवीं सवम वदेाथम पावला 

तेवीं भाित-साववत्री-जपें तो भािताथम वह 
 

भारत-साणििी 
 
३० “माता-वपतृ-सहस्रावण पुत्र-दाि-शतावन च । 

संसािेष्वनुभतूावन यास्न्त यास्यस्न्त चापिे ॥ 
हषमस्थान-सहस्रावण भयस्थान-शतावन च । 
वदवसे वदवसे मूढं आववशस्न्त न पस्ण्डतम् ॥ 
उध्वम-बाहुि  वविौम्येष न च कविच् छृणोवत मे । 
धमात अथमि कामि स वकमथं न सेव्यते ॥ 
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न जातु कामात न भयात न लोभात 
धमं त्यजेत जीववतस्यावप हेतोः 
वनत्यो धममः सुख-दुःखे त्ववनत्ये 
जीवो वनत्यो हेतुिस्य त्ववनत्यः ॥” 

 
(क) सहस्राववध संसािीं वपता माता वन स्री सुत 

सेववलीं सेववजेतील पुढें कैक वच तीं दुजीं 
 
(च) संसािीं या ववमूढास हषमशोक -प्रसंग ते 

सहस्राववध येताती पंवडतास न ते कधीं 
 
(ट) सागंें उभारुनी बाहु हा मी कोणी वच नायके 

धमम-मूल वच कामाथम धमम तो का ंन सेववता ं
 
(त) न कामा न भया लोभा कािणें धमम तो कधीं 

सोडावा न मुळीं धमम जीववता कािणें वह तो 
 
(प) वनत्य तो बोवलला धमम सुखदुःखें अवनत्य तीं 

जीव तो बोवलला वनत्य हेतु त्याचा अवनत्य तो 
 

व्यास-मणहमा 
 
३१ स्वाध्यायें वन तपोयोगें ब्रह्मभतू वच जाहला 

वनिीवक्षता हें सकल बाह्याभ्यन्ति ववश्व जो 
 
३२ जाणवून वदे-लोकातंें जेणें सवाथम- संग्रह 

वनधानवत वदलें  लोका ंमहाभाित अद् भतु 
 
३३ ववधाता इवतहासाचा सनातन महादु्भत 

इवतहासाथम तो जेथ असे सुस्पष्ट अंवकत 
 
३४ “चढे अधमें तो आधीं संपादी मग वैभव 

हजकी शत्रूंस, अंतीं तो नाश पाव ेसमूळ वच 
 
३५ वनवास जिी धमें िाय य-श्री-मान-हावन वह 

ववजयी होय तो अंतीं स्वगीं नादें सुिासंवें” 
 
३६ इत्यथम इवतहासाचा जेणें एवं वनरूवपला 

“धमेंवच लाभे सवाथम अधमें तों अनथम वच” 
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३७ नमो त्या व्यासदेवातें वदे-लोकाथम-साि हें  
वदलें  अज्ञजना ंहातीं जेणें ज्ञान-दयाकिें 

 
३८ तेणें वच ग्रवथलें  नाम- सहस्र अनुशासनीं 

साि जें सवम वदेाचंें साधनाचंें वह साि जें 
 
३९ नामें आिंभ तो होय होय नामें वच अंत तो 

नाम ववस्ताविलें  जेणें व्यासदेवा नमो तया 
 

भीष्म-गौरि 
 
४० जन्म अदु्भत भीष्माचें कमम त्याचें महादु्भत 

त्याचें मिण तें धन्य त्याचें स्मिण पावन 
 
४१ वत्रलोक-पावनी गंगा वतचा तो पुत्र आठवा 

िाजर्णष शतंनूचा जो युविाज वप्रयात्मज 
 
४२ सवमशस्रास्र-कुशल सवमशास्र-ववशािद 

वशष्य तो पिशुिामाचा कुरुवृद्ध वपतामह 
 
४३ वपतृभक्त महान् त्याग वपत्याच्या कािणें किी 

साम्राय यैश्वयम तृणवत त्यजी स्रीसुख सवमथा 
 
४४ केली प्रवतज्ञा ही भीष्म तेणें भीष्म वच बोवलला 

देवव्रत महाप्राज्ञ तपोज्ञान-महावनवध 
 
४५ महाभाित-काळीं जें होतें ज्ञान सनातन  

शौयम क्षत्रकुलामंध्यें त्या सवांचा समुच्चय 
 
४६ उत्कषम पावला होता भीष्माठाईं अलौवकक 

ज्ञानें तपें वयें वृद्ध य येि श्रेि वविि तो 
 
४७ िाय यशासन तेवीं वच धममशासन जाणता 

तत तुल्य दुसिा कोणीवच नव्हता वृद्ध भाितीं 
 
४८ गंगासागि गंगौघें महाभाित हें तसें 

महाभाित भीष्माच्या झालें  ज्ञानें पिाक्रमें 
 
४९ महाभाित जो आज त्याचा तो वशं-पूरुष 
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तपमणीय समस्तासं भीष्मदेवास त्या नमो 
 
५० तेणें युवधवििा कष्टी कुलनाशें कुरूवचया 

ज्ञानोपदेश देऊवन केलें  शातं समावहत 
 
५१ नाम तें भगवतंाचें सवम-पाप-प्रणाशन 

युवधवििा वदलें  तेणें सवम-पुण्य-फलप्रद 
 
५२ सवम शास्राथम-संदोह साधनीं साधनोत्तम 

कुलवृद्धें कुलीनास वदलें  त्या शिणागता 
 

युणधणिर-प्रशुंसा 
 
५३ वशं-वधमन पाडूंचा पृथेचा पुत्र धममज 

युवधविि पुसे भीष्मा धमम उत्तम कोणता 
 
५४ धममसा धमम-संप्रष्टा वक्ता धममज्ञ भीष्मसा 

अन्यत्र आढळे कोठें असा अमृत-योग हा 
 
५५ य याचं्या पासूवन श्रोत्यासं धमामृत अलभ्य हें 

लाधलें  त्या नमो वक्त्या संप्रष्ट्यास वह त्या नमो 
 
५६ न इच्छी िाय य पृर्थवीचें न वा तो स्वगमलोक वह 

धमीं वच एक य या आस्था धममिाजास त्या नमो 
 
५७ वत्रवाि यमधमें जो युवधविि पिीवक्षला 

खिा उतिला धमीं धममिाजास त्या नमो 
 
५८ यक्षा मागे विें एक ‘नकुलस् तात जीवतु’ 

किी उभय मातासं जीवत-पुत्रा समान तो 
 
५९ स्वगमद्वािीं सहचिा श्वानातें त्या वनवाविता ं

स्वगीं प्रवशे न किी स्वभक्ता सोडुनी, म्हणे- 
 
६० न लगे मज िाय य-श्री न स्वगम-सुख तें मज  

य या कािणें स्वभक्तातें सोडावें लागतें असें 
 
६१ पुनः स्वगांत ऐकूवन द्रौपदी-भीम-दुःख त 

न चळे तेथुनी बोले जेथ बधुं वतथें वच मी 
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६२ शिण्य जीवनीं एक असे धमम वच केवळ 
िाय य श्री स्री भोग्यजात अवनत्य असुखावह 

 
६३ जाणवून जीवनाचें हें िहस्य जगला नृप 

न अथम-काम-पिता धमम धमाथम सेववला 
 
६४ धममिाज अशी ख्यावत तेणें तो पावला नृप 

धमम-कता धमम-गोप्ता धमम-जीवन धममज 
 
६५ भगवान् कृष्ण तो य याचंा झाला दूत वन सूत वह 

नमो त्या पाडुंपुत्रासं नमो धमा युवधवििा 
 
६६ कविती पाठ जे ह्याचा होत भवूिद ते जन 

गावंठती वावंटती ववत्त भगवान्-नामरूप जें 
 
६७ भगवन्-नाम तें थोि शिण्या वह शिण्य वच 

घेती देती वाढववती सुख बावहि भीतिीं 
 

आरती सहस्रमूर्तत )परमात्म्या) िंी 
 
सहस्र-शीषा पुरुषा सहस्र-नेत्रा हे । 
सहस्र-किचिणा हे सहस्र-श्रोत्रा हे ॥ 
सहस्र हीं तव रूपें सहस्र तव नामें । 
सहस्र गुण कमें तव सहस्र तव धामें ॥ 
जय देवा जय देवा जयजय देवा हे । 
तुवझया चिणीं मस्तक हस्तकयुग वाहें ॥ 

❏❏❏ 
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मुंगलािंरि 
 

यस्य स्मिणमाते्रण जन्मसंसाि-बन्धनात । य याच्या स्मिणमात्रें वच भवबधंातुंनी सुटे 
ववमुच्यते नमस् तस्म ैववष्णव ेप्रभववष्णव े॥ नमो त्या प्रभववष्णूतें ववष्णूतें पिमात्मया 
नमः समस्तभतूाना ंआवदभतूाय भभूतेृ । नमो समस्तभतूाचं्या आवदभतूास भभूतृा 
अनेकरूपरूपाय ववष्णव ेप्रभववष्णव े॥ सहस्ररूपें नटल्या ववष्णूते प्रभववष्णुतें 

िैशम्पायन उिािं िैशुंपायन )जनमेजय राजास) म्हिाला 
१  श्रुत्वा धमान् अशषेेण पावनावन च सवमशः । १  वणावद-धमम सगळे यज्ञदानावद पावनें 
 युवधवििः शान्तनव ंपनुिेवाभ्यभाषत ॥  ऐकंूवनया पुनिवप पुसे भीष्मा युवधविि 
    

युणधणिर उिािं  युणधणिर म्हिाला 

२  वकमेकं दैवतं लोके हक वाप्येकं पिायणम् । २  एक दैवत तें कोण कोणतें तें पिायण 
 स्तुवन्तः कं कमचमन्तः प्राप्नुयुि  मानवाः शुभम् ॥  पूजूवन स्तववता ंकोणा पावती श्रेय मानव 
    
३  को धममः सवमधमाणा ंभवतः पिमो मतः । ३  तुमच्या मतें असे धमम कोणता उत्तमोत्तम 
 हक जपन् मुच्यते जन्तुि  जन्मसंसािबन्धनात ॥  जपें त्या कोणत्या मुस्क्त भवबंधातुंनी निा 

भीष्म उिािं  भीष्म म्हणाले 

४  जगत प्रभु ंदेवदेव ंअनन्तं पुरुषोत्तमम् । ४  जगत-प्रभ ूदेवदेवा अनन्ता परुुषोत्तमा 
 स्तुवन् नामसहसे्रण पुरुषः सततोस्त्थतः ॥  स्तवी नाम-सहस्रें तो सवम दुःखातुंनी सुटे 
    
५  तमेव चाचमयन् वनत्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् । ५  य यास आवद न तो अन्त न ववकाि वह सवमथा 
 ध्यायन् स्तुवन् नमस्यिं यजमानस् तमेव च ॥  सवांच्या हृदयीं नादें सवमलोकैकनाथ जो 
    
६  अनावदवनधनं ववष्णुं सवमलोकमहेश्विम् । ६  ब्रह्मण्य सवमधममज्ञ भक्त-कीर्णत-वववधमन 
 लोकाध्यकं्ष स्तुवन् वनत्यं सवमदुःखावतगो भवते 

॥ 
 लोकनाथ महद् भतू सवमभतूभवोद्भव 

    
७  ब्रह्मण्यं सवमधममज्ञ ंलोकाना ंकीर्णतवधमनम् । ७  ववष्णूतें त्या भजे भावें ध्याई वचत्तें वनिंति 
 लोकनाथं महद् भतंू सवमभतूभवोद्भवम् ॥  गाई वाचा, यजी पूजी नमी देहें, ववमुक्त तो 
    
८  एष मे सवमधमाणा ंधमो ऽवधकतमो मतः । ८  सवम धमांत उकृष्ट धमम तो हा वच मन्मतें 
 यद् भक्त्या पुण्डिीकाकं्ष स्तवैिचेििः सदा ॥  जे भावें भगवन्तातें भजावें स्तवनें सदा 
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९  पिमं यो महत तेजः पिमं यो महत तपः । ९  असे जो तेज पिम असे पिम जो तप 
 पिंम यो महद् ब्रह्म पिमं यः पिायणम् ॥  असे पिम जो ब्रह्म असे जो तें पिायण 
    
१० पववत्राणा ंपववतं्र यो मङ गलाना ंच मङ गलम् 

। 
१० पववत्र जो पववत्रातं मंगलातं सुमंगल । 

 दैवतं देवताना ंच भतूाना ंयो ऽव्ययः वपता ॥  जो दैवत वच देवाचंें सनातन वपता जगा ॥ 
    
११ यतः सवावण भतूावन भवन्त्यावदयुगागमे । ११ य याच्या पासूवन हीं भतूें युगािंभीं प्रवतमती । 
 यस्स्मिं प्रलयं यास्न्त पनुिेव युगक्षये ॥  वनवतमती जया ठायीं युगान्तीं सवम तीं पनुः ॥ 
    
१२ तस्य लोकप्रधानस्य जगिाथस्य भपूते । १२ त्या जगन् नाथ ववष्णूचें ऐक तंू मजपासुनी । 
 ववष्णोि  नामसहस्र ंमे श्रणुु पापभयापहम् ॥  सहस्रनाम हें िाजन् सवमपापभयापह ॥ 
    
१३ यावन नामावन गौणावन ववख्यातावन महात्मनः १३ ऋषींनीं गाइलीं नामें गुणाचंीं जीं प्रवसद्ध वच । 
 ऋवषवभः पविगीतावन तावन वक्ष्यावम भतूये ॥  सागंतों तुज मी ऐक ववश्वकल्याणकािक ॥ 
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॥ ॐ नमो भगिते िासुदेिाय ॥ 
 

नाम-साहस्री 
 

श्री णिष्िु-सहस्रनामािंी सहस्रश्लोकी 
 

(१) 

ॐ णिश्वुं णिष्िुर  िषट् कारो भूत-भव्य-भित्-प्रभुः । 

भूतकृद् भूतभृद् भािो भूतात्मा भूत-भािनः ॥ 
 
ॐ नमो अक्षिाव्यक्ता व्यक्ता सवावस मूळ तंू 
ववश्वा वदेा वन यज्ञा तंू आवद अन्त वन मध्य तंू 
 
१ जें हें समोि जें मागें जें खालीं आवण जें वि 
आंत बाहेि जें नादें णिश्वरूपास त्या नमो 

 
२ ववश्व वनमूमवन हें त्यातं सद् रूपें वशिला असे 
वसे व्यापूवनया ववश्व णिष्िुरूपास त्या नमो 

 
३ ववश्वातं वसला ववष्णु इय य सवमत्र लक्षनुी 
यवजणें दान-मानें जें िषट् कारास त्या नमो 

 
४ झालें  जें व्हायचें होत भतू तें भव्य तें भवत 
प्रभ ुजो ह्या समस्तास प्रभुरूपास त्या नमो 

 
५ जें जें व्यक्त-दश ेआलें  तें सािें भतू बोवललें  
भतूकृत जो अभतूत्वें भूतकत्यास त्या नमो 

 
६ भतूमात्रास देऊवन सत्ता ती आपलुी वनज 
भतूभतृ जो असा झाला भूतभत्यास त्या नमो 

 
७ सत एक वच असे भाव अभाव वच तदन्य जें 
स्व-भावें भाववतो सवा भािरूपास त्या नमो 
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८ पुत्ररूपें वपता वते भतूरूपें जगत- वपता 
म्हणूवन बोवलला लोकीं भूतात्मा तो तया नमो 

 
९ आत्म-संभतू हीं भतूें आकाशावदक सवम वह 
म्हणूवन पिमात्मा तो भूत-भािन त्या नमो 

(२) 

पूतात्मा परमात्मा िं मुक्तानाुं-परमा-गणतः । 

अव्ययः पुरुषः साक्षी के्षिज्ञो ऽक्षर एि िं ॥ 
 
१० यज्ञ-दान-तपोयोगें स्वाध्यायें शुद्ध चेतन 
जीवात्मा होय पूतात्मा पूतात्म्यास तया नमो 

 
११ ब्रह्मा स्तम्ब पृथक् जीव शुध्दाशुध्द उपावधतः 
वनरुपावध पिी आत्मा परमात्म्यास त्या नमो 

 
१२ पिमात्मा वनिववध शुस्ध्दरूप असे तया 
शुस्ध्द-साम्यें वमळे मुक्त मुक्ताचंी गवत त्या नमो 

 
१३ जें जें घवटत तें कालें  ववघटे व्ययशील तें 
जें ना िचे न वा वेंचे तें अव्यय तया नमो 

 
१४ नव -द्वाि पुिीं जो हा वसे कीं जीवरूप वच 
तेणें पुरुष तो होय पुरुषास तया नमो 

 
१५ कमें शुभाशुभें जीव कवितो वसुनी पुिीं 
भोवगतो तीं फळें त्याचंीं आत्मा साक्षी तया नमो 
 
१६ देहेस्न्द्रयें मनोबवुद्ध प्राण आवणक तत वक्रया 
के्षत्र हें सवम जो जाणे तो के्षिज्ञ तया नमो 

 
१७ हें ववश्व, मूल प्रकृवत आवण जीवदशा तशी 
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वतन्ही क्षि वच त्यापलै तो अक्षर तया नमो 
 

(३) 

योगी योगणिदाुं- नेता प्रधान-पुरुषेश्वरः 

नारचसह- िपुः श्रीमान् केशिःपुरुषोिमः ॥ 
 
१८ आत्मस्स्थवत असे योग सवमत्र समदशमन 
वनि  दं्वद्व स्व-स्थ जो वनत्य योगरूपास त्या नमो 

 
१९ सावधती योग जें कमें वनिोधें स्मिणें तसे- 
ववचािें, अग्रणी त्यातं योगणिन्-नेतया नमो 

 
२० जड चेतन वचन् मात्र प्रधान-पुरुषेश्वि 
वहम-वावि-बाष्पवत एक ईश्वरास तया नमो 

 
२१ हसहवत नखदन्तानंीं दाडंगा दैत्य दाविला 
पावला निहसहाख्या नरचसहास त्या नमो 

 
२२ सूया सौिी प्रभा जैशी सोडुनी जाय ना क्षण 
आत्मवश्रया सदा दीप्त श्रीमततास तया नमो 

 
२३ ‘के’ अव्यक्ताणमवीं जो हा शवासन किी हवि 
तेणें केशव तो होय केशिास तया नमो 

 
२४ क्षि तो जो जडोपावध चेतनोपावध अक्षि 
वनरुपावध असे आत्मा पुरुषोत्तम त्या नमो 

 
(४) 

सिथः शिथः णशिः स्र्ािुर  भूताणदर  णनणधरव्ययः । 

सुंभिो भािनो भता प्रभिः प्रभु रीश्वरः ॥ 

 
२५ वस्तुमात्रास जो आवद मध्य आवणक अन्त जो 
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समग्र होय तो सवम सिथरूपास त्या नमो 
 
२६ कालरूपें किी शीणम वस्तुमात्रा स्वभावतः 
संहता होय तो शवम शिथरूपास त्या नमो 

 
२७ न प्रािब्ध, न वा देह, न कमम, न फळें वह तीं 
वशवती य यास तो होय णशिरूप तया नमो 

 
२८ जगत जंगम हें सवम इथें स्थावि कोण तें 
गुण-प्रवाहीं ह्या आत्मा असे स्र्ािु तया नमो 

 
२९ आकाशवदक हीं भतूें य याच्यापासूवन उद् गत 
सृवष्टप्रवाहोद् गम तो भूतादीस तया नमो 

 
३० सृवष्टप्रवाह य यातूंवन वनघे वनत्य विघे वजथें 
चपायचय ना य यास णनणध अव्यय त्या नमो 

 
३१ जें जें कुठें कधीं काहंीं सभंव ेते वजथूवन कीं 
तो व्यस्क्तहेतु अव्यक्त सुंभिास तया नमो 

 
३२ उद् भावन किी सवम भावाचंें जो स्वभावतः 
सवमभावन तो होय भािनास तया नमो 

 
३३ भावें भिी तो सकला ंस्वकायमक्षम त्या ंकिी 
तेणें वच सवम हें चाले ववश्व, भत्यास त्या नमो 

 
३४ भतूें गुणातुंनी होती अव्यक्तातूंवन ते गुण 
अव्यक्त अक्षिातूंवन प्रभिास तया नमो 

 
३५ प्रजा वनमूमवन ही सािी प्रजापालन जो किी 
प्रजापवतत्वें प्रभ ुतो प्रभुरूपास त्या नमो 
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३६ अव्यक्त अक्षिातूंवन ववश्व व्यक्तीस ये तया 
अव्यक्तीं जो किी लीन ईश्वरास तया नमो 

 
(५) 

स्ियुंभूः शुंभुर  आणदत्यः पुष्कराक्षो महास्िनः । 
अनाणदणनधनो धाता णिधाता धातुरुिमः ॥ 

 
३७ वृक्षास मूळ तें होय मूळा मूळ नसे पुनः 
अमूळ मूळ जें ववश्वा स्ियुंभूस तया नमो 

 
३८ शमरूप असे, ववश्वा शम-सौख्य-प्रदायक 
म्हणूवन बोवलला शभं ुशुंभुरूपास त्या नमो 

 
३९ देवमाता अवदवत ती प्राची, पुत्र वतचा महान् 
मातृमोचक आवदत्य आणदत्यास तया नमो 

 
४० जडाचा स्पशम य या नोहे जळीं पुष्कि-पत्रवत 
वचत सूयावभमुखध्यायी पुष्कराक्षास त्या नमो 

 
४१ हसहवत गजमना य याची हृदयाच्या गुहेंतुनी 
उठली वनि  दळी दोषा ंतो महास्िन त्या नमो 

 
४२ नुपजे न मिे नोहे वृवद्ध क्षय ववकाि वा 
सवमथा वनि  ववकािा त्या अनाणदणनधना नमो 

 
४३ बीजाधान किी के्षत्रीं प्रकृतीच्या पुमान् पि 
तेणें तो होय ववश्वाचा धाता धात्यास त्या नमो 

 
४४ गुणानुसाि तीं कमें वदेीं वववहत या जना 
किी ववधान जो वदेें णिधात्यास तया नमो 

 
४५ वववचत्र ववश्वालंकाि धातूचा य या वववनि  वमत 
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वचद् धातु सवोत्तम तो तया धातूिमा नमो 
 

(६) 

अप्रमेयो हृषीकेशः पद् मनाभो ऽमर-प्रभुः । 

णिश्वकमा मनुस् त्िष्टा स्र्णििः स्र्णिरो-धु्रिः 
 
४६ प्रमाता वच वजथें होय प्रमेय मग कोण त्या 
किी मान प्रमाणानंीं अप्रमेयास त्या नमो 

 
४७ ववषयाकाि जी वृवत्त हृषीका म्हणती वतज 
वतचा जो ईश तो होय हृषीकेश तया नमो 

 
४८ कालनाल वन वदक् पत्र जेथुनी लोकपद् म हें 
अव्यक्त-कंद तो होय पद् मनाभ तया नमो 

 
४९ व्यक्तमात्र असे मत्यम अव्यक्त वच अमत्यम तें 
अक्षि प्रभ ुत्याचंा तो अमरप्रभु त्या नमो 

 
५० वैवचत्र्यपूणम हें ववश्व कमम य याचें असें महत 
बोवलला ववश्वकमा तो णिश्वकम्यास त्या नमो 

 
५१ वदेाथम लक्षुनी जेणें वणाश्रम- ववभागशः 
धमम सावंगतला सवां मनुराजास त्या नमो 

 
५२ कासंाि घवडतो भाडंीं ठोकुनी वपटुनी जशीं 
नामरूपें तशीं केलीं जेणें त्िष्यास त्या नमो 

 
५३ अनन्तपाि हें ववश्व देशतः अवतववस्तृत 
ऐसपसै महाकाय स्र्णििास तया नमो 

 
५४ स्थववि देशतः होय कालतः स्र्णिर प्रभ ु
स्थलकालचलाधाि अचल ध् रुि त्या नमो 
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(७) 

अग्राह्यः शाश्वतः कृष्िो लोणहताक्षः प्रतदथनः । 

प्रभूतस् णिककुबुं-धाम पणििुं मुंगलुं  परम्  ॥ 

 
५५ हाताळता ंये तें सािें इवंद्रय-ग्राह्य बोवललें  
मनःप्राणेस्न्द्रयातीत अग्राह्यास तया नमो 

 
५६ व्यक्त हें इस्न्द्रयग्राह्य अशाश्वत वच बोवललें  
जें अतीस्न्द्रय वचद् रूप शाश्वतास तया नमो 

 
५७ अंधािीं न वदसे काहंीं तसा अजे्ञय कृष्ण तो 
अजे्ञय िाहुनी कषी कृष्िरूपास त्या नमो 

 
५८ (अ) अजिामि जो वनत्य-यौवनें पूणम सुन्दि 
आिक्तनेत्र भगवान् लोवहताक्षास त्या नमो 

 
(आ) िागावला अधमास डोळे लाल करूवनया 
जो धममगोप्ता भगवान् लोणहताक्षास त्या नमो 

 
५९ संहिी कालरूपें जो ववश्व हें सचिाचि 
प्रलयंकि तो रुद्र प्रतदथन तया नमो 

 
६० अव्यक्ताक्षि तें बीज ववश्वाकाि प्रभतू हा 
प्रभतू होय तें बीज प्रभूतास तया नमो 

 
६१ पविमाणें वा वदशा तीन खालीं वि मधें अशा 
वस्तुरूपें तदाधाि णि-ककुब-धाम त्या नमो 
 
६२ अववद्या वासना कमम तत फळें वशवती न य या 
ज्ञान-वैिाग्य-संन्यास-पणििास तया नमो 
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६३ सवमथा अशुभा दूि पववत्रातं पववत्र तो 
जो केवळ शुभाकाि सवम-मुंगल त्या नमो 

 
(८) 

ईशानः प्रािदः प्रािो ज्येिः श्रेिः प्रजापणतः । 
णहरण्य-गभो भू-गभो माधिो मधु-सूदनः ॥ 

 
६४ ईशमंन्य ववहिच्यावद सगळे गुण- तंत्र वच 
स्व-तंत्र एक तो आत्मा तेणें ईशान त्या नमो 

 
६५ प्राण अिोदकाधीन तें जो देत असे जगा 
तो वच प्राणद सूयात्मा प्रािदास तया नमो 

 
६६ अिोत्पवत जलाधीन वायु-पे्रवित तें जल 
तेजः- पे्रवित तो वायु सूयम प्राि तया नमो 

 
६७ वडील होय जो ववश्वा धाकटे य यास सवम वच 
वशंा पुरुष जो मूळ य येि-ज्येिास त्या नमो 

 
६८ वयो-वृद्ध ज्ञान-वृद्ध य येि वन श्रेि बोवलला 
सवमवृद्ध स्वभावें जो य येि-श्रेिास त्या नमो 

 
६९ वमिवी जो भगूृ-लत्ता वनिहं क्षवमवयम जो 
प्रजा-वत्सल तो होय प्रजापणत तया नमो 

 
७० तेजोरूपें वहिण्यानें य याचा संभतृ गभम तो 
णहरण्यगभथ सूयात्मा स्रष्टा आवद तया नमो 

 
७१ सवम जीववनकायाचंी जननी जन्मभवूम ही 
भ ूअपत्य असें य याचें भू-गभास तया नमो 

 
७२ सवमस्व मवक्षकाचंें तो मधुकोश असे जसा 
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तसा जो सवम जीवाचंा जीव, माधि त्या नमो 
 
७३ ववषयेस्न्द्रयसौख्याचा मधु गोळा किी जन 
नेई झाडूवनया काळ मधु-सूदन त्या नमो 

 
(९) 

ईश्वरो णिक्रमी धतिी मेधािी णिक्रमः क्रमः । 

अनुिमो दुराधषथः कृतज्ञः कृणतरात्मिान् ॥ 

 
७४ ईवशती ईश पाथमक्यें सुिासुिनिेश ते 
हृत स्थ जो आत्मरूपानें ईशी ईश -िर त्या नमो 

 
७५ प्रवतके्षत्रीं पुढें जाई अवत सवांस लंघुनी 
रूप-वीयम-ज्ञानशाली णिक्रमी तो तया नमो 

 
७६ धनु य याचें असे श्रेि सज्ज जें यज्ञ-िक्षणीं 
अचूक लक्ष्यवधेी जो िणीं, धतिीस त्या नमो 

 
७७ धनूसमान जो पेली मेधा शास्रीं अखंवडत 
सवमहतजय तत्त्व-ज्ञ. मेधािी तो तया नमो 

 
७८ सृष्टीचा क्रम हा होय जन्म स्स्थवत वनिोध जो 
तो य यास न मुळीं स्पश ेतो णिक्रम तया नमो 

 
७९ कायम कािणतः होय क्रम सवमत्र हा असे 
सवम-कािण तो आत्मा बोवलला क्रम त्या नमो 

 
८० न्यनूतुल्यावधक असे वस्तंूचे वगम तीन कीं 
य यास तुल्यावधक नसे तो अनुिम त्या नमो 

 
८१ सलगी जवळीकेनें धृष्टता सलगीमुळें  
जवळीक न अव्यक्ता दुराधषास त्या नमो 
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८२ (अ) देहें प्राणें मनें कमम होय तें कृत बोवललें  
तें जाणे सावक्षरूपानें कृत-ज्ञास तया नमो 

 
(आ) भक्तोपकृत जें काहंीं स्मिणोपहृतावदक 
बहुमान किी त्याचा तो कृत-ज्ञ तया नमो 

 
८३ कता वच कृवतरूपाने प्रकटी आपणा सदा 
कता मिे कृवत उिे कृणतरूपास त्या नमो 

 
८४ जेणें ओळवखलें  रूप आपलुें , बाणलें  दृढ 
तो आत्मप्रत्ययी धीि आत्मिुंत तया नमो 

 
(१०) 

सुरेशः शरिुं शमथ णिश्व-रेताः प्रजा-भिः । 
अहः सुंित् सरो व्यालः प्रत्ययः सिथ-दशथनः ॥ 

 
८५ सु होय सुख सौभाग्य तें जो दे सुि बोवलला 
सौख्यमूल असें ज्ञान तो सुरेश तया नमो 

 
८६ कष्टूवन जगतीं जीव विघे जेथ ववसावंण्या 
लोकीं शिण तें होय शरिास तया नमो 

 
८७ दोष-दुःख-ववपद्-दैन्य-वनवािण वच जें मुळीं 
स्वास्र्थय तें बोवललें  शमम शममरूपास त्या नमो 
 
८८ अपत्य ववश्व हें खेळे अव्यक्ताकंीं वनजे उठे 
वपता अक्षि तो होय णिश्वरेत्यास त्या नमो 

 
८९ जिायुजाण्डजोद् वभज जस्वदेजावद पृथक् प्रजा 
य याच्यापासूवन होती तो प्रजाभि तया नमो 

 



 

अनुक्रमणिका 

९० आणी प्रकाशा जो ववश्व अंधािातूंवन वनत्य वच 
कालात्म ववश्वस्रष्टा तो अहोरूप तया नमो 

 
९१ अहि  गणानंीं वमत जो पक्षमासतुम-वभि वह 
अयन-वद्वपदीं चाले सुंित् सर तया नमो 

 
९२ जागवी जो अहोरूप पे्रिी संवत सिात्मक 
वनजवी व्याल-रूमें जो काल-व्यालास त्या नमो 

 
९३ जे्ञय ज्ञाता असा भेद वजथें तें ज्ञान बोवललें  
जे्ञय ज्ञाता वजथें एक तो प्रत्यय तया नमो 

 
९४ आत्मज्ञान जया होय ववषय-ज्ञान त्यास वच 
म्हणूवन प्रत्ययी आत्मा सिथदशथन त्या नमो 

 
(११) 

अजः सिेश्वरः णसद्धः णसणद्धः सिाणदरच्युतः। 

िृषाकणपर  अमेयात्मा सिथयोग-णिणनःसृतः॥ 

 
९५ नसे जन्म वच य या आधीं न त्या व्यावध जिा मृवत 
म्हणूवन वनर्णवकािा त्या बोलती अज त्या नमो 

 
९६ देहेस्न्द्रयें मनोबवुद्ध प्राणावदक समस्त हें 
वपण्ड-ब्रह्माण्ड वश य या सिेश्वर तया नमो 

 
९७ आत्मत्वें जो असे धाला वतन्ही लोकीं नसे स्पृहा 
नुिलें  कायम य या काहंीं तोवच णसद्ध तया नमो 

 
९८ पुत्र ववत्त वन तो स्वगम कष्टती जीव ह्यासं्तव 
ह्यातूंवन मुस्क्त नैष्कम्यम णसणद्धरूपास त्या नमो 

 
९९ हीं भतूें अि पजमन्य सूयम सृवष्टवक्रया तसें 
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अव्यक्त आवद त्याचंावह सिाणद तया नमो 
 
१०० स्वरूपापासुनी झाला च्युत जीव धिी तनु 
ववदेह जो असे स्वस्थ तो अच्युत तया नमो 

 
१०१ वृषाकवप असे अस्ग्न आिण्यक असंग जो 
जाळूवन देहयोगातें स्िरूपन्स्र्त त्या नमो 

 
१०२ देह व्यक्त तया मान अव्यक्ता मान कोणतें 
वचदस्ग्न अनवस्च्छि अमेयात्म्यास त्या नमो 

 
१०३ (अ) देहयोगें उठे काम तेणें कमम वन तत फळें 
नमो ववदेहा जो मुक्त सिथयोग-णिणनःसृत 

 
(आ) वनत्योपलब्ध जो आत्मा तो लाभावा कशापिी 
म्हणूवन योगीं न पव ेसिथयोग-णिणनःसृत 

 
(१२) 

िसुर  िसु-मनाः सत्यः समात्मा सुंणमतः समः। 
अमोघः पुण्डरीकाक्षो िृष-कमा िृषाकृणतः॥ 

 
१०४ कायास्ग्नरूप जीवोष्मा देहावासीं वसे वसु 
यदाश्रयें वसे प्राण िसुरूपास त्या नमो 

 
१०५ वजथें ववत्त वतथें वचत्त जीवाचा हा स्वभाव वच 
आत्मा वच वसु तो य यातें तया िसुमना नमो 

 
१०६ नव्हे पालट रूपावस य याच्या तो सत्य बोवलला 
पालटे जग तद् वभि सत्यरूपास त्या नमो 

 
१०७ वदक् काल-द्रव्य-धमांनीं वैषम्य न जया घडे 
सवमत्र सम जो वनत्य समात्म्यास तया नमो 
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१०८ मशकीं मशकाकाि गजाकाि गजीं वसे 
आत्मसंवमत जो सवां सुंणमतास तया नमो 

 
१०९ सम जो सवमभतूासं वप्रयावप्रय नसे जया 
गुण ना गुण-वैषम्य सम तो; त्या समा नमो 

 
११० संकल्प वाणी किणी नव्हे मोघ अमोघ तो 
अनात्म न वशव ेतेणें तो अमोघ तया नमो 

 
१११ जडा भेदूवन वनर्णलप्त वचत सेवी पुण्डिीक तें 
ववववक्त-दृवष्ट तो तद् वत पुण्डरीकाक्ष त्या नमो 

 
११२ वणाश्रमस्वरूपें जो वष ेजीवाथम सवमवच 
वृषवत कमम तें त्याचें िृषकम्यास त्या नमो 

  
११३ दम-दान-दया-सत्य-चतुष्पाद असे वृष 
धमम-स्वरूप तेणें तो िृषाकृणत तया नमो 

 
(१३) 

रुद्रो बहु-णशरा बभु्रर  णिश्व-योणनः शुणिं-श्रिाः । 

अमृतः शाश्वत-स्र्ािुर  िरारोहो महा-तपाः ॥ 

 
११४देह देहानुगत जें त्यातं आसक्त जे तया ं
ववयोगें िडवी काल-अस्ग्न तो रुद्र त्या नमो 

 
११५ भतू-भव्य-भवद्-रूप कालाग्नीचीं वशिें बहु 
वत्रवशिें ग्रावसलें  सवम तया बहुणशरा नमो 

 
११६ (अ) कालाग्नींत जळे ववश्व जाळ त्याचे वववचत्र वच 
ढवळे ताबंडे काळे बभ् रुरूपास त्या नमो 

 
(आ) य याचा प्रकाश हें ववश्व य यात संभतृ लोक हे 
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वचदस्ग्न ववश्वभता तो बभ् रुरूपास त्या नमो 
 
११७ श्वेत िक्त तसें कृष्ण यज य वालामय ववश्व हें 
वचदस्ग्न मूळ ववश्वा तो णिश्वयोणन तया नमो 

 
११८ भेद-ववश्वास जाळूवन वनवाला जो वनहिधन 
वचदस्ग्न वशवनामा तो शुणिंश्रि तया नमो 

 
११९ वचत-प्रकाशाववना जें जें तें सािें मृत बोवललें  
वचत अस्ग्न एक अमृत अमृतास तया नमो 

 
१२० वचदस्ग्न वच असे वनत्य वचदस्ग्न वच असे स्स्थि 
एि तें पालटे जाय शाश्वतस्र्ािु त्या नमो 

 
१२१ (अ) ववश्व बालक हें य याचा अंकीं खेळे वनजे उठे 
तो वचदस्ग्न विािोह िरारोहास त्या नमो 

 
(आ) अस्ग्न ववदु्यत सूयम तेजें यानंा लंघूवन जाय जो 
तो वचदात्मा विािोह िरारोहास त्या नमो 

 
१२२ भस्मसात होय तो भेद आत्मसात होय ववश्व हें 
वचदस्ग्न पेटला आहे महातप तया नमो 

 
(१४) 

सिथगः सिथणिद्-भानुर  णिष्िक-सेनो जनादथनः। 
िेदो िेदणिदव्यङ गो िेदाङ गो िेदणित् कणिः॥ 

 
१२३ कायममात्रास व्यापूवन वसे कािण तत्त्वतः 
तेणें सवम-ग सत-तत्त्व सिथगास तया नमो 

 
१२४ प्रकाशी हे जगत भानु नोळखे आपणा पिी 
ओळखे आपणातें वह सिथणिद्-भानु त्या नमो 
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१२५ सेना सवमत्र ती य याची यदाज्ञावंकत ववश्व हें 
तो ववष्वक् सेन ववश्वेश णिष्िक सेनास त्या नमो 

 
१२६ जन्मते जन्तु हे सािे कालधमास पावती 
तेणें तो होय कालात्मा जनादथन तया नमो 

 
१२७ स्वैिाचाि वनवािाया वदेशास्रस्वरूप जो 
धमाधमम किी स्पष्ट िेदरूपास त्या नमो 

 
१२८ आजन्म ऐवकला वदे पढला पढववला तसा 
वदेमूर्णत वच जो झाला िेदणिद् तो तया नमो 

 
१२९ ऐवकला वदे तो य यानें केला धािण तो मुखीं 
अंगें आचविला सागं तो अव्युंग तया नमो 

 
१३० वशक्षा कल्प व्याकिण वनरुक्त च्छंद य योवतष 
अंगें हीं होत वदेाचीं तो िेदाुंग तया नमो 

 
१३१ वदे जाणे तदंगें वा वदेववद् तो वह बोवलला 
वदेाथम-यत्न कवितो िेदणिद् तो तया नमो 

 
१३२ पढला वदे-वदेागंें यवजला यज्ञ-याग वह 
झाला वनि  वदे ववज्ञानें तय ज्ञ तो कणि त्या नमो 

 
(१५) 

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धमाध्यक्षः कृताकृतः । 

िंतुरात्मा िंतुर  व्यहूश  िंतुर  दुंष्रश  िंतुर  भुजः ॥ 

 
१३३ भिूावद लोक जे सवम पाहे त्याचें गतागत 
सावक्षत्वें दीपवत तोवच लोकाध्यक्ष तया नमो 

 
१३४ लोकाध्यक्ष सुिातंें वह पाहे लोकासंवें वच जो 



 

अनुक्रमणिका 

बोवलला तो सुिाध्यक्ष सुराध्यक्षास त्या नमो 
 
१३५ लोक लोकेश याचें जे गुणधमम स्वभावतः 
जो वनि  गुण स्वयें पाहे धमाध्यक्षास त्या नमो 

 
१३६ कृत तें कायम, अकृत होय कािण तत्त्वतः 
कायमकािणरूपें जो कृताकृत तया नमो 

 
१३७ जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्तींचा अवभमानी तुिीय वह 
ववश्व-तैजस-प्राज्ञावद िंतुरात्मा तया नमो 

 
१३८ सृष्टु्यत्पवत्त-स्स्थवत-लय किी जो गुणयोगतः 
तो वनि  गुण चतुि  व्यूह िंतुर  व्यहूास त्या नमो 

 
१३९ (अ) जन्म-मृत्यु-जिा-व्यावध दंष्रानंीं ह्या चतुि  ववध 
कालात्मा चघळी लोका ंिंतुर  दुंष्रास त्या नमो 

 
(आ) वहिण्य-कवशपूतें जो हविरूपें धिी वचिी 
दाढाहंीं िगडी चाटी िंतुर  दुंष्रास त्या नमो 

 
१४० ज्ञानशखं कलापद् म भक्तिक्षण चक्र तें 
धिी गदा दैत्यहंत्री िंतुर  भुज तया नमो 

 
(१६) 

भ्राणजष्िुर  भोजनुं भोक्ता सणहष्िुर  जगदाणदजः। 
अनघो णिजयो जेता णिश्व-योणनः पुनर  िसुः॥ 

 
१४१ िात्रौ चदं्र वदवा भानु वीज ती चमके क्ववचत 
वचत तेज वनत्य भ्रावजष्णु भ्राणजष्िूस तया नमो 

 
१४२ किी प्राणक्षधुाशास्न्त पवुष्ट तुवष्ट तना मना 
ववश्वपोषण जें होय भोजनास तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

१४३ देहें प्राणें मनें जीव किी जें काय भोजन 
वैश्वानिास तें पाव ेतो भोक्ता त्यास हा नमो 

 
१४४ किी सहन जो सािें क्षमारूपें कृताकृत 
घेई हजकूवन ववश्वातें तो सणहष्िु तया नमो 

 
१४५ जगाचें बािसें य यानें केलें  तो जगदावदज 
आधीं जगाच्या तो झाला नमो त्या जगदाणदजा 

 
१४६ अज्ञानातूंवन तो काम देह त्यातूंवन पाप तें 
ज्ञावन वनष्काम वनष्पाप अनघास तया नमो 

 
१४७ स्वरूपस्स्थवत साडूंवन गुणवृवत्त पिाभव 
ववजयी गुण हजकूवन णिजयास तया नमो 

 
१४८ अंधािाशीं न वभडता ंसूयम जेता स्वभावतः 
तसें जेता सदा सत्य सत्य-जेत्यास त्या नमो 

 
१४९ व्यक्ता अव्यक्त दे जन्म अव्यक्ता व्यक्त तें तसें 
तेणें उभयथा आत्मा णिश्वयोणन तया नमो 

 
१५० शोधाया वसु तें नैज नाना योनींत जीव हा 
पुनः पनुः किी वास पुनर  िसु तया नमो 

 
(१७) 

उपेतद्रो िामनः प्राुंशुरमोघः शुणिंरूर्तजतः । 

अतीतद्रः सुंग्रहः सगो धृतात्मा णनयमो यमः ॥ 

 
१५१ इन्द्र इस्न्द्रयशक्तींचा िाजा देहपुिीं वसे 
उपस्स्थत तयापाठी तो उपेतद्र तया नमो 

 
१५२ उगव ेवक्षवतजीं तेव्हा ंसूयम तो होय वामन 



 

अनुक्रमणिका 

बालरूप मना मोही िामनास तया नमो 
 
१५३ वक्षवतलग्न खुजा वाढे किी आकाश ठेंगणें 
मध्याह्रीं सूयम तो प्राशुं प्राुंशुरूपास त्या नमो 

 
१५४ संकल्प कमम फळ हें जीवाचें मोघ जीवन 
वनःसंकल्प वनिािंभ अमोघास तया नमो 

 
१५५प्रकृतीच्या गुणीं सािें िंगलें  हें जगत त्रय 
वनिंजन गुणातीत शुणिंरूपास त्या नमो 

 
१५६ गुणोमीच्या सवें ववश्व असहाय चळे वळे 
आत्मा अचल अक्षोभ ऊर्तजतास तया नमो 

 
१५७ इंद्र इवंद्रयवान् जीव त्याच्या होय पलीकडे 
वनरुपावध महान् आत्मा अतीतद्रास तया नमो 

 
१५८ वृक्ष-संग्रह तें बीज तद् वत जो ववश्व-संग्रह 
वजथें एकवटे ववश्व सुंग्रहास तया नमो 

 
१५९जेथूवन अंकुिे सृवष्ट मूळातूंवन जसा तरु 
ववश्वमूळ वच तो सगम सगथरूपास त्या नमो 

 
१६० बुवद्ध वचते्तस्न्द्रयें देह सगळा आत्म-वगम हा 
आज्ञावंकत असे य याचा तो धृतात्मा तया नमो 

 
१६१ धृतात्मा जो करंू इच्छी सयंमें आत्म-धािणा 
सहाय तेथ शौचावद णनयमास तया नमो 

 
१६२ शौच स्वाध्याय वनयम, अहहसा सत्य हे यम 
काम-क्रोधावदका ंकाळ यमरूपास त्या नमो 

 



 

अनुक्रमणिका 

(१८) 

िेद्यो िैद्यः सदायोगी िीरहा माधिो मधुः । 
अतीन्तद्रयो महामायो महोत्साहो महाबलः ॥ 

 
१६३ यज्ञ-दान-तपोयुक्तें स्वाध्यायें जावणजे तसें 
तत पिायण ववप्राहंीं िेद्यरूपास त्या नमो 

 
१६४ वदे आचायम वन स्वात्मा असे ही प्रत्ययत्रयी 
त्रयी-ववदे्यश तो वैद्य िैद्यरूपास त्या नमो 

 
१६५ आत्म्यातं ववश्व जो पाहे ववश्वीं आत्म्यास जो सदा 
ऐक्यानुदशी तो होय सदायोगी तया नमो 

 
१६६ मधु-कैटभवीिानंा काम-क्रोधावद वैविया ं
भतूद्रोह्यासं जो मािी िीर-हा तो तया नमो 

 
१६७-१६८ मधु-माधव हे मास चैत्र-वैशाख बोवलले 
न ते शीत न वा उष्ण नमो त्या मधुमाधिा 

 
(अ) कुसुमाकि मासातं चैत्रीं होय मधूद् गम 
मधुमास तसा जीवा मधुरूपास त्या नमो 

 
(आ) कुसुमाकि मासातं वैशाखातं वपके मधु 
मधुकोश तसा जीवा माधिास तया नमो 

 
१६९ इंवद्रयीं सेववला अथम असे ववषयमात्र वच 
ववषयी तो असे आत्मा अतीन्तद्रय तया नमो 

 
१७० (अ) जगदाकाि हा भासे ब्रह्म-भाव न भवंगता ं
माया अद् भतु ही य याची महामायास त्या नमो 

 
(आ) न द्रव्य नोपकिणें िची ववश्व वववचत्र हें 



 

अनुक्रमणिका 

असें लाघवें तें य याचें महामायास त्या नमो 
 
१७१ संकल्पमात्रें जो वनत्य घडी मोडी जगत त्रय 
उत्साह हा असा य याचा महोत्साहास त्या नमो 

 
१७२ उत्साह ही मनःशस्क्त देहशस्क्त असे बल 
तद् द्वािा वविची ववश्व महाबल तया नमो 

 
(१९) 

महाबुणद्धर  महािीयो महाशन्क्ततर  महादु्यणतः । 

अणनदेश्यिपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाणद्रधृक ॥ 

 
१७३ कलाकृवत किायातें पावहजे बुवद्ध-वैभव 
वववचत्र ववश्व िवचलें  महाबुद्धीस त्या नमो 

 
१७४ अनीश सगळे वीि िचाया ववश्व हें महान् 
िची जो ववश्व हें लीला ंमहािीयास त्या नमो 

 
१७५अनन्त कोवट ब्रह्माण्डें घडी मोडी स्वशस्क्ततः 
नेमी वनजावधकािीं त्या ंमहाशक्तीस त्या नमो 

 
१७६ अस्ग्न ववदु्यत सूयम तेजें आवण अंधाि दै्वत हें 
तेजोवभि नुिे जेथ महादु्यणत तया नमो 

 
१७७ इदंतया सुवनि  देश्य असे ववश्व समस्त हें 
तद् वाच्य तो अणनर  देश्य-िपु वनि  हलग त्या नमो 

 
१७८ आत्मित्न-प्रभा फाकें सच् वचदानन्द-लक्षणा 
य याच्यापासूवनया वनत्य श्रीमततास तया नमो 

 
१७९ सूक्ष्म-स्थूल लघु-गुरु द्रव्य मेय असे जगीं 
अच्छाय अनणु ब्रह्म अमेयात्म्यास त्या नमो 



 

अनुक्रमणिका 

१८० अन्ति  यावम-स्वरूपें जो वनयमी ह्या कुलाचला ं
महावद्रधृक् तो कमठ नमो त्या जो महाणद्रधृक 

 
(२०) 

महेष्िासो महीभता श्रीणनिासः सताुं-गणतः । 
अणनरुद्धः सुरानतदो गोणितदो गोणिदाुं-पणतः ॥ 

 
१८१ यज्ञ-िक्षणकायाथम धनु य याचें असे महान् 
धममगुप् तो महेष्वास महेष्िासास त्या नमो 

 
१८२ धममलंडास दंडूवन धर्णमिा प्रवतपावळतो 
महीभतृमत्व हें होय महीभत्यास त्या नमो 

  
१८३ ज्ञान-वनि  मोहता-शौच-शील-सौख्यावद-संपदा 
आत्म-श्री ही वसे जेथ श्री-णनिासास त्या नमो 

 
१८४ समुद्रा वमळती ओघ सवम सज जीवनें तशीं 
कृताथम जेथ वमळती तो सताुंगणत त्या नमो 

 
१८५ मृत्यु-रुद्ध असे सवम आत्मा हा रुद्ध-मृत्यु वच 
वत्रकालातीत सचंािी अणनरुद्धास त्या नमो 

 
१८६ देहावभमान वन द्रोह असुिानन्द-लक्षण 
वनि  वैि वनिहंकाि सुरानतदास त्या नमो 

 
१८७ गोवत जीं चिती के्षत्रीं इंवद्रयें त्यासं जो वळी 
तो वश्येस्न्द्रय गोववन्द गोणितदास तया नमो 

 
१८८ गोवत जी सवम ववषयीं वदेवाणी चिे वतचे 
ज्ञाते गोववद् विा त्याचं्या गोणिदाुंपतये नमः 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

(२१) 
मरीणिंर  दमनो हुंसः सुपिो भुजगोिमः । 
णहरण्यनाभः सुतपाः पद् मनाभः प्रजापणतः ॥ 

 
१८९ संवत सिात्मा जो सूयम वष ेतो जलदागमीं 
अिोदकें  जगा तपी मरीिंीस तया नमो 

 
१९० शिद् ऋतंूत तो घेई वृवष्ट खेंचवून मागुतीं 
किी दमन वृष्टीचें दमनास तया नमो 

 
१९१ आकाशाचा वफटे केि भमूीची धूवलका बसे 
शुवचषद् तेथ जो सूयम हुंसरूपास त्या नमो 

 
१९२ नभोमानसतीिीं जो प्रभातीं हंस पोहतो 
तो जाय उडुनी पाि सुपिास तया नमो 

 
१९३ िावत्ररूपें प्रसपे तो वगळी दृश्य समस्त हें 
अव्यक्ताच्या वबळीं बैसे भुजगोिम त्या नमो 

 
१९४ य या वचद् रूप वहिण्याचा ववश्वालंकाि हा घडे 
वहिण्यनाभ तत केन्द्र णहरण नाभास त्या नमो 

 
१९५ वचत सूयम पेटला आहे तत प्रकाश वच ववश्व हें 
प्रकाश ेवन प्रकाशी जो सुतपास तया नमो 

 
१९६ य या अव्यक्ताक्षिातूंवन वनघालें  लोक-पद् म हें 
पद् मनाभ तया नावं पद् मनाभास त्या नमो 

 
१९७ चतुि  दशदलाकाि लोक-पद् मातं य या प्रजा 
नादंती त्यासं जो पाळी प्रजापणत तया नमो 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

(२२) 
अमृत्युः सिथदृक चसहः सुंधाता सुंणधमान् न्स्र्रः । 
अजो दुर  मषथिः शास्ता णिश्रतुात्मा सुराणरहा ॥ 

 
१९८ जो पाहे जातमात्राचा अन्त्यसंस्काि वनत्यशः 
आत्मा अजात अजि तो अमृत्यु तया नमो 

 
१९९ सा-ही ववकाि भावाचें जो पाहे अववकाि वच 
द्रष्ट्टस्वरूप जो आत्मा सिथदृक तो तया नमो 

 
२०० ग्राम्यवृवत्त रुचे ना य या जो आिण्य जटाधि 
महाशब्द महासत्त्व चसहरूपास त्या नमो 

 
२०१ पूवोत्ति क्षणा ंसाधंी सधंाता स्मृवतरूप तो 
सावंधले सवम हें जेणें सुंधात्यास तया नमो 

 
२०२ पूवम-जन्म तसे जन्म आगामी वतममान वह 
संवध हे होत जीवाचे सुंणधमुंतास त्या नमो 

 
२०३ संवध येती तसे जाती त्यासंवें ये न जाय जो 
सदैकरूप तो आत्मा बोवलला न्स्र्र त्या नमो 

 
२०४ िक्त श्वेत तशी कृष्ण गुणात्मक अजा-प्रजा 
नाना योनींत तत संगें बागडे अज त्या नमो 

 
२०५ कता भोक्ता गुणीं गंुते द्रष्टा िाहे अवलप्त वच 
गुण-संग न साहे वच दुर  मषथि तया नमो 

 
२०६ गुण-शावसत हें ववश्व न एथ गुणमुक्त जें 
गुणातीत पिी आत्मा शास्ता होय तया नमो 

 
२०७ वदेशास्त्रीं वन लोकीं वह असे ववश्रुत सवमथा 



 

अनुक्रमणिका 

पिोपिीनें श्रुत जो णिश्रुतात्म्यास त्या नमो 
 
२०८ ज्ञानाचे गुण ते देव अज्ञानगुण िाक्षस 
अज्ञाना ज्ञान तें मािी नमो त्या तो सुराणर-हा 

 
(२३) 

गुरुर  गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । 

णनणमषो ऽणनणमषः स्रग्िी िािंस्पणतरुदारधीः ॥ 

 
२०९ स्तन्यें प्राविणें ज्ञानें भिवी बालकास जो 
माता वपता ज्ञानदाता गुरुरूप तया नमो 

 
२१० माता वपता ज्ञानदाता या गुरंूचा वह जो गुरु 
अतीत गौिवें सवां नमो गुरुतमा तया 

 
२११ तमाच्या पि जें स्थान तेज तें धाम बोवललें  
सवास्पद असे तें वच सावम धामास त्या नमो 

 
२१२ ॐ हें एकाक्षि ब्रह्म व्द्यक्षि ब्रह्म सत्य वच 
सद् त्यत वमळूवन तो सत्य सत त्यत-सत्यास त्या नमो 

 
२१३ नाम सत्य असे त्याचें त्याचें रूप वह सत्य वच 
पिाक्रम वह तो सत्य नमो सत्य-पराक्रमा 

 
२१४ प्रतीवतमात्र तो काल कल्पान्त वनवमषान्त वा 
कालाची जी कला एक णनणमषास तया नमो 

 
२१५ वस्तुतः काल हें तत्त्व अच्छेद्य अववभाय य वच 
प्रतीवतमात्र अकल तया अणनणमषा नमो 

 
२१६ सुगंधें आपल्या वदव्य तपी घ्राणा मना अशी 
अम्लान सुमन-स्रक् जो सेवी स्रग् िीस त्या नमो 



 

अनुक्रमणिका 

२१७ उदाि धी असे य याची वाणी ती सत्य वन वप्रय 
नमो तया तो सवंसद्ध िािंस् पणत उदार-धी 

 
(२४) 

अग्रिीर  ग्रामिीः श्रीमान् तयायो नेता समीरिः । 
सहस्रमूधा णिश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥ 

 
२१८ समाज ज्ञावत कुल वा नाना उद्योग-संघ जे 
मागमदशमक सवांचा अग्रणी तो तया नमो 

 
२१९ ग्राम हा ववश्विाय याचा असे एकम, िाय य तें 
त्याचा नायक जो होय ग्रामिी तो तया नमो 

 
२२० वजथें सत्य वतथें सत्ता, वतथें वच गुण-संपदा, 
स्पृहणीयता वतथें होय तो वच श्री-मतत त्या नमो 

 
२२१ वनियें आय तो न्याय आत्मौपम्यस्वरूप जो 
सवमत्र सम जो पाहे तयाय वनष्पक्ष त्या नमो 

 
२२२ नेई जो सत्य-नीतीनें सवम लोकासं सवमदा 
गन्तव्या प्रवत नेता तो नेता होय तया नमो 

 
२२३ समान सवम भतूासं प्राणसूते्रवन चालवी 
समान ईिणें होय समीरि तया नमो 

 
२२४ जीवाची बुवद्ध अंशात्म आत्म्याची ती समग्र कीं 
सहस्रमूधा म्हणुनी पिमात्मा तया नमो 

 
२२५ एकदेशी असे जीव मोटका सटहात वच 
ववदेह व्याप्त सवमत्र णिश्वात्मा तो तया नमो 

 
२२६ जीवाची दृवष्ट ती पाहे मोजकें  दृश्य जें वदसे 
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सवमसाक्षी पिात्मा तो सहस्राक्ष तया नमो 
 
२२७ वद्वपाद वन चतुष पाद जीवाचंी गवत ती वकती 
जो सवमगत आहे वच नमो त्या तो सहस्रपाद् 

 
(२५) 

आितथनो णनिृिात्मा सुंिृतः सुंप्रमदथनः । 

अहः सुंितथको िह णनर  अणनलो धरिीधरः ॥ 

 
२२८ जन्मवूनया किी कमें कमांनीं जन्म घे पुनः 
संसाि-चक्र वफिवी आितथन तया नमो 

 
२२९ संसािीं वशणला जीव तत्त्व-वजज्ञासु होउनी 
कममच्छेद किी ज्ञानें णनिृिात्मा तया नमो 

 
२३० प्रकृतीच्या गुणानंीं हा असे परुुष ववेढला 
स्वरूप न कळे तेणें सुंिृतास तया नमो 

 
२३१ कोंवडला देह-कोंडींत गुणसगंामुळें  बुध 
वनवटी संग-दोषातंें सुंप्रमदथन त्या नमो 

 
२३२ वगळूवन तम िात्रीचें किी वदवस भास् कि 
स्वबोधवदनकत्या त्या अहःसुंितथका नमो 

 
२३३ वाही देवासं यज्ञातं हवव तो देवता ंप्रवत 
जीवा लोकान्तिा वाही तेणें िह णन तया नमो 

 
२३४ थािा न यास कोठें वह अवनकेत वफिे जगीं 
देहात देहान्तिा जाय अणनलास तया नमो 

 
२३५ जीवमात्रास धविती धिणी व्यक्त भवूमका 
वतला धिी जो अव्यक्त धरिीधर त्या नमो 



 

अनुक्रमणिका 

(२६) 

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा णिश्वधृग् णिश्वभुग् णिभुः । 
सत्कता सत्कृतः साधुर  जिरु  नारायिो नरः ॥ 

 
२३६ स्पृहा न ववषयाची य या जो आत्मित सवमदा 
प्रसाद−वषी तो होय सुप्रसाद तया नमो 

 
२३७ वनष्पंक आवण वनष्कंप वचत्त य याचें असे सदा 
अगाध शातं हृदवत प्रसन्नात्मा तया नमो 

 
२३८ ग्रह−नक्षत्र−तािात्म ववश्व जें हें असे स्स्थत 
यच् छेषशस्क्त−ववधृत णिश्वधृक तो तया नमो 

 
२३९ जें जें जन्मे मिे वते तत−साक्षी तो पुमान् पि 
ववश्वभोग किी ज्ञानें णिश्वभुक तो तया नमो 

 
२४० मूतम व्यक्त वन अव्यक्त सािे सगुण सीवमत 
असे वनगुमण वनःसीम णिभु तो वच तया नमो 

 
२४१ जें जें किी हा सत कमम साधु साधु म्हणवूनया 
सत किी अन्तिात्मा तें सत् कता तो तया नमो 

 
२४२ वववाद अन्तिात्म्याशीं नव्हे य याचा कुठें कधीं 
तो पुण्यशील सत कमा होय सत् कृत त्या नमो 

 
२४३ वसद्ध होऊवन जो वते साधकत्वें वच सवमदा 
साधना न ववसंबे वच साधु तो वच तया नमो 

 
२४४ सत कममदपमहि जें ज्ञान तें जह नु बोवललें  
कमौघ वगळुनी श्रौत चालवी जह नु त्या नमो 

 
२४५ निायण−कुळीं झाला तो नािायण बोवलला 
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तपोमग्न ववशालेंत नारायि तया नमो 
 
२४६ नािायण स्वभावें वच तपोमग्न वनिन्ति 
बुद्ध्या विी तें तद् भक्त नरदेि तया नमो 

 
(२७) 

असुंख्येयो ऽप्रमेयात्मा णिणशष्टः णशष्टकृच् छुणिंः । 

णसद्धार्थः णसद्धसुंकल्पः णसणद्धदः णसणद्धसाधनः ॥ 

 
२४७ द्रव्यास होती घटक संख्येय वच ववशषे ते 
न वनिगुणा वनर्णवशषेा असुंख्येयास त्या नमो 

 
२४८ प्रमाणानंीं असे मेय प्रमेय म्हणती तया 
प्रमाणाववषया आत्म्या अप्रमेयात्मया नमो 

 
२४९ आगळा जो असे सवां वर्णणला जो पिोपिी 
ववरुद्ध वचनीं एक णिणशष्टास तया नमो 

 
२५० आत्मानुशासनें वशष्ट किी सवांस जो पिी 
शास्ता म्हणवून न कळे णशष्टकृत् तो तया नमो 

 
२५१ वत्रगुणें िंगलें  सवम ववश्व हें सचिाचि 
गुणवनि  वलप्त जो आत्मा शुवच तो त्या शुिंी नमो 

 
२५२ आत्मवभि नसे अथम तेणें आत्मा स्वभावतः 
असे वसद्धाथम सवमत्र णसद्धार्ास तया नमो 

 
२५३ असत सकंल्प तो जीव सत्य−संकल्प ईश्वि 
संकल्पें वच िची ववश्व णसद्धसुंकल्प त्या नमो 

 
२५४ स्वरूपस्स्थवत ती वसवद्ध ती जो दे साधका बधुा 
अज्ञान करुनी दूि तो णसणद्धद तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

२५५ वसवद्धदाता वच आदाता वसद्धीचा होय तत्त्वतः 
आत्मवभि न तो होय णसणद्ध−साधन त्या नमो 

 
(२८) 

िृषाही िृषभो णिष्िुर  िृषपिा िृषोदरः । 
िधथनो िधथमानश  िं णिणिक्तः श्रुणतसागरः ॥ 

 
२५६ द्वादशाहावद जे यज्ञ बोवललेत वृषाह ते 
इष्ट धममवदनाचंा तो िृषाही प्रभ ुत्या नमो 

  
२५७ अग्रणी जो असे लोकीं जो पिाथैकजीववत 
वषी धमाथमकामातंें िृषभास तया नमो 

 
२५८ वृष्णु वषमणशीलत्वें वषी तो तेज आपुलें  
तेजें जल, जलें  अि वृष्णु णिष्िूस त्या नमो 

 
२५९ ब्रह्मचयावद पवांनीं उत्तिोत्ति वाढला 
संन्यासफल तो वृक्ष िृषपिा तया नमो 

 
२६० मनो−वाक्−कायकमात्म अहहसा−सत्य−मलूक 
जो धमाचाि शास्रोक्त तो िृषोदर त्या नमो 

 
२६१ प्रपंच वाढतो आहे ववश्वाचा हा अनावि 
वाढवी जो तयातें तो होय िधथन त्या नमो 

 
२६२ बीज वाढे बने वृक्ष त्याचें वन महावन 
बीजभाव वच हा सािा िधथमान तया नमो 

 
२६३ व्यक्त तो कायमववस्ताि होय अव्यक्त कािण 
ववलक्षण द्वयातीत तो णिणिक्त तया नमो 

 
२६४ सविता सागिीं लीन तसा शब्द वजथें बुडे 



 

अनुक्रमणिका 

तै्रगुण्यवाची सगळा श्रुणत−सागर त्या नमो 
 

(२९) 

सुभुजो दुर  धरो िाग्मी महेतद्रो िसुदो िसुः । 

नैकरूपो बृहदू्रपः णशणपणिष्टः प्रकाशनः ॥ 
 
२६५ प्रलंब मासंल स्स्नग्ध वनग्रहानुग्रह−क्षम 
भजु य याचे जगत त्राण सुभुजास तया नमो 

 
२६६ कमें ध्यानें वन ज्ञानें जो ना कळे वच हृवदस्थ वह 
पे्रमभक्तीववना सम्यक् दुर  धरास तया नमो 

 
२६७ असत्य कटु अन्याय्य न बोले जो कुठें कधीं 
वहतवाक् वमतवाक् वाग्मी िान्ग्मरूपास त्या नमो 

 
२६८ इन्द्र इस्न्द्रयशक्तींचा स्वामी जीव असे जगीं 
स्वामी जो सवम जीवाचंा महेतद्रास तया नमो 

 
२६९ जो किी वास या देहीं तो जीव वच असे वसु 
तें मूलधन जो देई िसुदास तया नमो 

 
२७० प्रवतवस्तु किी वास म्हणूवन वसु बोवलला 
वसे ववश्व वजथें सािें िसुरूपास त्या नमो 

 
२७१ आपुल्या गुणमायेनें बहुधा प्रवतहबवबत 
एकरूप नसे कोठें नैकरूपास त्या नमो 

 
२७२ भेदीं अभेदुनी िाहे जो हा एक वच एकला 
तेजःस्वरूप हबबात्मा बृहद् रूपास त्या नमो 

 
२७३ वकिणा ंसवृष्टरूपा या कल्पान्तीं खेंचनुी वनज 
आत्मलीन वसे एक णशणपणिष्ट तया नमो 
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२७४ कल्पािंभीं पनुः जो हा किी आत्म-प्रकाशन 
नाना रूपें प्रकट तो प्रकाशन तया नमो 

 
(३०) 

ओजस् तेजोदु्यणतधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मतिश  िंतद्राुंशुर  भास्करदु्यणतः ॥ 

 
२७५ बल-बुवद्ध-कावंतसंपिा प्रभामंडल-मंवडता 
ओजस्-तेजो-दु्यणतधरा श्रीविास तया नमो 

 
२७६ आवदत्यववदु्यदग्नींत चन्द्रतािावदकातं वह 
प्रकाश य याचा ववलसे प्रकाशात्म्यास त्या नमो 

 
२७७ तेजाचे धमम ते दोन प्रकाश वन प्रताप तो 
अस्ग्न-ववदु्यत-सूयमतापें प्रतापन तया नमो 

 
२७८ तपः- स्वाध्याय-यज्ञानंीं वाढलें  ब्रह्मवचमस 
य याचें तो बोवलला ऋद्ध कमम-ऋद्धास त्या नमो 

 
२७९ स्पष्ट आज्ञा किी वदे वववध तेवीं वनषेध वह 
स्पष्टाक्षि असे तेणें नमो स्पष्टाक्षरा तया 

 
२८० मननावाचंनुी मंत्र नाकळे वच कुणास वह 
ॐकाि नेवत हे मंत्र मुंिरूपास त्या नमो 

 
२८१ अहहसा सत्य इत्यावद दैवी संपद्गुणें जना 
आह लादवी चंद्रवत जो िंुंद्राुंशूस तया नमो 

  
२८२ प्रखिें ज्ञान-वैिाग्य-तापें जो भावजतो वनज 
अववद्या−दोष−बीजातंें भास्करदु्यणत त्या नमो 
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(३१) 
अमृताुंशूद् भिो भानुः शशुंणबतदुः सुरेश्वरः । 
औषधे जगतः−सेतुः सत्यधमथपराक्रमः ॥ 

 
२८३ वनघाला चन्द्र जेथूवन तो आियम-महोदवध 
अव्यक्त पिमात्मा त्या अमृताुंशूद् भिा नमो 

 
२८४ प्रभेनें आपुल्या लोक स्वप्नावद उजळीतसे 
जगद् भासक तो भानु भानुरूपास त्या नमो 

 
२८५ शश-लाचं्छन जो चन्द्र चस्न्द्रकेनें जगास ह्या 
न्हाणी वन वनववी पोषी शशणबतदूस त्या नमो 

 
२८६ सद्गुणात्मक ते देती सुख लोकासं ह्या सुि 
सुखदीं वविि सद् रूप सुरेश्वर तया नमो 

 
२८७ सषधें हविती िोग महािोग असे भव 
भव-भञ्जन तो देव औषधास तया नमो 

 
२८८ सेतु तो म्हवणजे पाळ जगाची पाळ धमम तो 
धमें हें धविलें  ववश्व जगत् सेतूस त्या नमो 

 
२८९ आक्रमी सत्यधमें वच पिासं अपिावजत 
नमो तया स्वभावें जो सत्यधमथ-पराक्रम 

 
(३२) 

भूतभव्यभिन् नार्ः पिनः पािनो ऽनलः । 

कामहा कामकृत् काततः कामः कामप्रदः प्रभुः ॥ 
 
२९० झालें  होणाि जें होत सवांचा नाथ जो असे 
भूत−भव्य−भिन्−नार् बोवलला तो तया नमो 
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२९१ एके ठाईं न थािे वच सदा चळवळे पळे 
सुसाट वाहे नाटोपे पिनास तया नमो 

 
२९२ (अ) चळे पवन तो एक चाळवी तो जगास ह्या 
तेणें पावन तो होय पािनास तया नमो 

 
(आ) तेजस् तिंग, लहिी जळाच्या, वायुवीजनें 
प्रवाहें सवम हे पूत होती पािन त्या नमो 
 
२९३ पवनें प्रकटें अस्ग्न प्राणेंववण तगे न तो 
अन-प्रचुि जो होय अनलास तया नमो 

 
२९४ आत्मज्ञानें हणीं कामा तेणें तो काम-हा असे 
मुमुक्षूंचा हिी काम कामहा तो तया नमो. 
 
२९५ काम-हा जो मुमुक्षसू कामकृत तो वच कामुका 
जलवत ववववधा बीजा ंकामकृत् तो तया नमो 

 
२९६ कमनीय आत्मरूपें जो सवावधक असे वप्रय 
बोवलला कान्त तो आत्मा काततरूपास त्या नमो 

 
२९७ वजव्हाळा सवम जीवाचंा पुरुषाथम चतुि  ववध 
बोवलला काम सवाथम कामरूपास त्या नमो 

 
२९८ सवांतें पुिवी काम कुणा कण कुणा मण 
उच्च तुच्छ न पाहे वच कामप्रद तया नमो 

 
२९९ कतंु अकतंु जो शक्त कतंु वा अन्यथा तसा 
समथम सवम किण्या प्रभ ुतो त्या प्रभू नमो 
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(३३) 
युगाणदकृद् युगाितो नैकमायो महाशनः । 

अदृश्यो ऽव्यक्तरूपश्च सहस्रणजदनततणजत् ॥ 
 
३०० युगाचा आवद जो होय कल्पािंभ वजथूवन वच 
युगाणदकृत् तो कालाचा वपता वचत तत्त्व त्या नमो 

 
३०१ युगाचा अंत करुनी नवें युग किी पुनः 
बोवलला तो युगावतम युगाितास त्या नमो 

 
३०२ माया शस्क्त अवनि  वाच्य कायें ववववधरूवपणी 
पिमात्मा वतचा स्वामी नैकमाय तया नमो 

 
३०३ ववषवत वगवळतो ववश्व कल्पान्तीं तो महेश्वि 
वचद् रूपें सवमभकु् तेणें महाशन तया नमो 

  
५९० 

३०४ जें जें वदसे तें सगळें नासे काळें अवश्य वच 
तद् वभि तो असे आत्मा अ-दृश्यास तया नमो 

 
३०५ अदृश्य आवण अव्यक्त अवनि  देश्य अवचन्त्य तो 
रूपिेखा नसे त्यास नमो अव्यक्तरूप तो 

 
३०६ संग्रामीं वन सभेमध्यें तेवीं द्यतूीं सहस्रशः 
हजकी जो अपिाजेय नमो त्या तो सहस्रणजत् 

 
३०७ हाि-जीत नसे य यास साम्यें सवमत्र वतमतो 
स्स्थतप्रज्ञ फलत्यागी नमो त्या तो अनततणजत् 

 
(३४) 

इष्टो ऽणिणशष्टः णशष्टषे्टः णशखण्डी नहुषो िृषः । 

क्रोधहा क्रोधकृत्-किा णिश्वबाहुर  महीधरः ॥ 
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३०८ अनुकूल आत्मरूपें जो सवांना सािखा असे 
यवजला सवमभोगीं जो इष्टरूपास त्या नमो 

 
३०९ अहंरूपें स्फुिे सवां-अंतिीं जो वनिन्ति 
अवववशष्ट सवम-सामान्य अणिणशष्टास त्या नमो 

 
३१० वशष्टानंीं इस्च्छला आवण यवजला जो वनिन्ति 
मनो-वाक्-काय-कमांनी णशष्टेष्टास तया नमो 

 
३११ गाई चािी, वनीं खेळे गोपाळासंह गोप तो 
तुिा मोि वपसाचंा य या णशखण्डीस तया नमो 

 
३१२ नोळखे आपणातें वच यन् मायानद्ध-नेत्र हा 
पचे अन्धतमीं जीव नहुषास तया नमो 

 
३१३ सत्यमलू असे नीवत नीवतमूल वच धमम तो 
धमममूल असे वृवष्ट सुखवषी िृषा नमो 

 
३१४ अज्ञान बीज, जो क्रोध पुष्प तें, फल नाश तो 
ववकाि आपलुा कापी क्रोध-हा तो तया नमो 

 
३१५ सतीस छवळती दैत्य साधूतें पीवडती बळें 
धमा न मावनती तेव्हा ंक्रोधकत्यास त्या नमो 

 
३१६ ववशाल ववश्व िक्षाया ववश्वतो-बाहु जाहला 
िक्षी ववश्वास बाहंूनीं णिश्वबाहु तया नमो 

 
३१७ जननी सवम जीवाचंी महनीय असे मही 
धमम-गोप्ता वतचा धता महीधर तया नमो 

 
(३५) 

अच्युतः प्रणर्तः प्रािः प्रािदो िासािानुजः । 
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अपाुंणनणधर  अणधिानुं अप्रमिः प्रणतणितः ॥ 

 
३१८ जन्म अस्स्तत्व संवृवद्ध ऱ्हास क्षय तशी मृवत 
नसे ववकािच्युवत ही अच्युतास तया नमो 

 
३१९ जगत-प्रवसद्ध जो लोकीं वदेीं ब्रह्म-प्रवसद्ध जो 
कायम-कािण-रूपानें प्रणर्तास तया नमो 

 
३२० वनिंति किी ये-जा आतं-बाहेि प्राण जो 
जग हें जगतें जेणें प्रािरूपास त्या नमो 

 
३२१ आजे्ञनें चेष्टती य याच्या मनासह दशसे्न्द्रयें 
प्राणसूत्र धिी हातीं प्रािदास तया नमो 

 
३२२ अष्टावसूंचा गण तो जीव वासव बोवलला 
तदनु ज्ञान आत्म्याचें िासिानुज त्या नमो 

 
३२३ समस्त पावती अस्त कमोघ विघुनी वजथें 
अव्यक्ताक्षि तो होय अपाुंणनणध तया नमो 

 
३२४ ववश्वाभास वजथें होय ती जी वचन्मय भवूमका 
सवाधाि वनिाधाि अणधिान तया नमो 

 
३२५ प्रमत्त जीव हे सािे अनथीं अथम पाहते 
स्वदृग् अद्वय वनि  दं्वद्व अप्रमिास त्या नमो 

 
३२६ इंवद्रयाथीं अनाकृष्ट धममवनि अहैतुक 
आत्मवभि न पाहे वच प्रणतणित तया नमो 

 
(३६) 

स्कतदः स्कतदधरो धुयो िरदो िायुिाहनः । 

िासुदेिो बृहद् भानुर  आणददेिः पुरुंदरः ॥ 
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३२७ गृह त्यागवून जो जाय जो कुमाि वच िावहला 
सेनानी देवसेनेचा स्कुं दरूपास त्या नमो 

 
३२८ वनम्न प्रवृवत्त िोधूवन ऊध्वम क्रमण जो किी 
उत्तिा-पथ-यात्री तो नमो स्कुं दधरा तया 

 
३२९ वदेाची जो धुिा वाहे यज्ञाचा जो पुिोवहत 
अग्रणी ब्रह्मलोकाचा धुयथरूपास त्या नमो 

  
३३० विणीय असे लोकीं जें जें लोकवहतावह 
सवमतोभद्र वि तो देई िरद त्या नमो 

 
३३१ मरुद्गणासं जो वाही आकाशात्मा वदशोवदश 
वायु वाहन वा य याचें िायुिाहन त्या नमो 

 
३३२ तपो-ववशुद्ध जें सत्त्व बोवललें  वसुदेव तें 
प्रकटे वसुदेवीं जो िासुदेिा तया नमो 

 
३३३ य याच्या प्रकाशें सूयावद तेजें सवम प्रकावशत 
स्वयंप्रकाश तो आत्मा बृहद् भानु तया नमो 

 
३३४ य याच्या दु्यतीनें हे देव प्रकावशत प्रकावशती 
तो आवददेव देवशे आणददेिास त्या नमो 

 
३३५ पुिा-पुिास भेदूवन कोंडी-कोंडीस फोडुनी 
ववदीणम-देह ववचिे पुरुंदर तया नमो 

 
(३७) 

अशोकस् तारिस् तारः शूरः शौणरर  जनेश्वरः । 

अनुकूलः शताितथः पद्मी पद्मणनभेक्षिः ॥ 

 
३३६ शोकमोहावद षड् ऊर्णम आत्मवते्त्या न बाधती 
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नेणे जो शोकमोहावद अशोकास तया नमो 
 
३३७ झाला अशोक जो ज्ञानें दीनाचंी करुणा मनीं 
वशष्यासं उतिी पाि गुरु तारि त्या नमो 

 
३३८ ज्ञानमलूक जो मागम तपोमय ववशुवद्धकृत 
वक्रया वच पालटे जेणें ताररूपास त्या नमो 

 
३३९ नुिलें  दै्वत तें य यास य यास आत्मा वच सवम हें 
प्रवतमल्ल नसे य यास शूररूपास त्या नमो 

 
३४० देवकी-वसुदेवाचं्या घिीं जो जन्मला असे 
शूिसेन-कुळीं, तेणें बोवलला शौणर त्या नमो 

 
३४१ जन्मले जीव जे लोकीं बोवलले जन सवम ते 
जन-जीवन-यन्ता जो तो जनेश्वर त्या नमो 
 
३४२ आत्मत्वें जो असे सवां सानुकूल वच सवमथा 
नुिला भेद तेणें तो अनुकूल तया नमो 

 
३४३ अनुकूल स्वात्मरूपें भेदें आवतम शभंि 
हषम-शोक-शतावतम शताितास त्या नमो 
 
३४४ पद्मवत इंवद्रयें य याचीं लीला-पद्म किीं धिी 
पद्मेचा जो असे स्वामी पद्मी तो वच तया नमो 

 
३४५ नेत्र प्रसिता-वषी पद्मवत नव-सुंदि 
तया ववववक्त-दृक् देवा नमो पद्मवनभेक्षणा 

 
(३८) 

पद्मनाभो ऽरणितदाक्षः पद्मगभथः शरीरभृत । 

महर्तद्धर  ऋद्धो िृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्िजः ॥ 
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३४६ य याच्या नाभींतुनी थोि उदेलें  लोक-पद्म हें 
जो अव्यक्ताणमवीं लीन पद्मनाभास त्या नमो 

 
३४७ फुल्लािववन्दवत य याचे नेत्र आिक्त आयत 
बोवलला अिववन्दाक्ष अरणितदाक्षा तया नमो 

 
३४८ पद्मकन्दीं वसे पद्म गभमवत कािणात्मना 
लोकपद्मोदि तसा पद्मगभास त्या नमो 

 
३४९ शिीिें होत हीं सािीं व्यस्क्त य या वदसती इथें 
अव्यक्त पिमात्म्याचीं त्या शरीरभृता नमो 

 
३५० ऋवद्ध संख्येय जी होय पिाधाववध अल्प वच 
य याची ऋवद्ध असंख्येय महद्धीस तया नमो 

 
३५१ नसे क्षय धना य याच्या जो वाढंू न घटंू शके 
तो अहकचन संपूणम बोवलला ऋद्ध त्या नमो 

 
३५२ तो नसे आजचा पोि थोि प्राचीन तो अवत 
ज्ञानें वृद्ध वये वृद्ध िृद्धात्म्यास तया नमो 

 
३५३ नेत्र आकणम ते य याचे फुल्लकल्हाि-शोभन 
टपोिे आवण तेजस्वी महाक्षास तया नमो 

 
३५४ नागान्तक-महावगे-गरुडङ क ध्वजाविी 
वमिवी आपुल्या पे्रमें गरुडध्िज त्या नमो 

 
(३९) 

अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हणिर  हणरः । 

सिथलक्षिलक्षण्यो लक्ष्मीिान् सणमचतजयः ॥ 

 
३५५ वस्तुजात असे गौण आत्मा वनि  गुण केवल 



 

अनुक्रमणिका 

तुला त्यास कशी होय अतुलास तया नमो 
 
३५६ अत्यद् भतु महासत्व लोकीं जें नाढळे कुठें 
महसग [म=मकि, हस = हसह, ग=गरुड सवावतशायी सवमनामी] लोकोत्ति तें शरभास तया नमो 

 
३५७ गुणात्मक असे ववश्व त्यास भीषण वनि  गुण 
वनि  गुणीं तें वविे अन्तीं तेणें तो भीम त्या नमो 

 
३५८ यथाकाल घडे ना जें तें वसद्धीस न जातसे 
समयज्ञता अशी थोि समय-ज्ञास त्या नमो 

 
(आ) शम हा वच असे यज्ञ य याचा तो शम-यज्ञ कीं 
सवमत्र समता यज्ञ सम-यज्ञास त्या नमो 

 
३५९ पाव ेजीवात्मया भोग अर्णपला वभि इवंद्रया ं
हववि  मात्र जया पाव ेहणिर  हणर तया नमो 

 
३६० बत्तीस लक्षणें य याचीं असती सवम मंगल 
सिथ-लक्षि-लक्षण्य बोवलला तो तया नमो 

 
३६१ लक्ष्मीतें कावंक्षती त्यातंें लक्ष्मी काकं्षी न सवमथा 
अनाकाकं्ष अनादान लक्ष्मीिान् तो तया नमो 

 
३६२ वादीं सवमवत वते्त्याचंी योध्द्याचंी संगिीं तशी 
हजकें  सवमवत दोन्ही वह सणमचतजय त्या नमो 

 
(४०) 

णिक्षरो रोणहतो मागो हेतुर  दामोदरः सहः । 
महीधरो महाभागो िेगिान् अणमताशनः ॥ 

 
३६३ क्षि नाशवतं हीं भतूें तीं वजथें नुिलीं मुळीं 
ववगत-क्षि तो वनत्य णिक्षरास तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

३६४ अंगुिमात्र जो स्वान्तीं व्यापनुी भवुनें उिे 
तो िोवहत महान् आत्मा रोणहतास तया नमो 

 
३६५ न सिे जो पुढें नेई यावत्रकास वनिन्ति 
मार्णगतव्य वच जो वनत्य मागथरूपास त्या नमो 

 
३६६ सवम-कािण ववश्वाचें उपादान वनवमत्त वह 
बोवलला हेतु संपूणम हेतुरूपास त्या नमो 

 
३६७ उदिीं साठंलें  य याच्या सृष्टीचें या चऱ्हाट वच 
नसे आवद न य या अतं तया दामोदरा नमो 

 
३६८ सवम साहूवन जो हजकी सवातें अपिावजत 
सवमथा अप्रतीकाि सहरूपास त्या नमो 

 
३६९ स्थैयमवद्-वगविरूपें जो धिी ताणवून सवमतः 
नेदी फुटंू महीतें तो महीधर तया नमो 

 
३७० नवयौवन सपंवत्त प्रभतु्व वन सुकीर्णत हें 
महत भाग्य असे य यास महाभागास त्या नमो 

 
३७१ वगेवतंातं तो वायु वगेवान् मन त्याहुनी 
त्याहूवन वगेवान् आत्मा िेगिुंतास त्या नमो 

 
३७२ वमतंपच वच हीं सािीं इवंद्रयें मन बवुद्ध कीं 
अत्ता चिाचिाचंा तो अणमताशन त्या नमो 

 
(४१) 

उद्धिः क्षोभिो देिः श्रीगभथः परमेश्वरः । 

करिुं कारिुं कता णिकता गहनो गुहः ॥ 

 
३७३ उद् भव ेजो जगद् रूपें सहंािातूंवन वनत्यशः 



 

अनुक्रमणिका 

संहािीं वच जणूं पोसे उद् भिास तया नमो 
 
३७४ ववश्वािंभक तत्त्वातंें सृष्ट्यािंभीं स्वमायया 
क्षोभवी सृवष्टकाया जो क्षोभिास तया नमो 

 
३७५ द्योतनें दीवनें देव वसुदानें वह देव तो 
न मागे आवण दे-देई देिरूपास त्या नमो 

 
३७६ ववश्वश्री य यावचया पोटीं कल्पान्तीं दडुनी बसे 
कल्पािंभीं वच प्रगटे श्री-गभास तया नमो 

 
३७७ पंचभतूासं तन्मात्रें, तन्मात्रा ंगुण, त्यासं ती 
वगळी प्रकृवत, तीतें तो परमेश्वर त्या नमो 

 
३७८ सृवष्टसाधन जें होय तें तें किण बोवललें  
पिमात्मा वच तें सवम करिास तया नमो 

 
३७९ पिमात्मा वच सृष्टीचें उपादान असे स्वयें 
वनवमत्त वह असे तो वच कारिास तया नमो 

 
३८० किाया न किाया वा अन्यथा वा किावया 
स्वतंत्र तो असे तेणें कता; कत्यास त्या नमो 

 
३८१ य यास िाग न वा दे्वष फल-हेतु न वा वशव े
वते जो अनहं कमीं णिकत्यास तया नमो 

 
३८२ इंवद्रयाचंा मनाचा वा वाणींचा वह प्रवशे तो 
न होय सवमथा य यातं गहनास तया नमो 

 
३८३ पटानें झावंकला तन्तु गुणीं वनि  गुण तो तसा 
काये कािण तें गूढ गुहरूपास त्या नमो 

 



 

अनुक्रमणिका 

(४२) 

व्यिसायो व्यिस्र्ानः सुंस्र्ानः स्र्ानदो धु्रिः । 
परर्तद्धः परमस्पष्टस् तुष्टः पुष्टः शुभेक्षिः ॥ 

 
३८४ महावाक्योपवनषदीं य याचा वनिय होतसे 
पिमात्मतत्त्व तें होय व्यिसाय तया नमो 

 
३८५ व्यवसायास लक्षूवन वदेीं वणाश्रमात्मक 
व्यवस्था लावुनी देई व्यिस्र्ानास त्या नमो 

 
३८६ आवदमध्यावसानीं जो किी ववश्वा स्वसंस्स्थत 
सवावसान ससं्थान सुंस्र्ानास तया नमो 

 
३८७ ववश्वाचें जो अवधिान सपाभासास िजु्जवत 
सद् रूपे स्थान दे सवां स्र्ानदास तया नमो 

 
३८८ पंचावयव ससंािीं नामरूप वच अरुव 
सच् वचद् आनंद हे अंश धु्रि होत तया नमो 

 
३८९ ऋवद्ध वाढे घटे कालें  नभीं चन्द्रकला जशी 
वृवद्धक्षय नसे य यास परद्धीस तया नमो 

 
३९० अहंप्रत्ययरूपें जो जन्मान्धास वह स्पष्ट वच 
तो सवान्तःस्फुिद् रूप परमस्पष्ट त्या नमो 

 
३९१ ववषयेस्न्द्रयसंयोग या त्रयीच्या अधीन जो 
तो अतुष्ट वच; स्वाधीन तुष्ट; तुष्टास त्या नमो 

 
३९२ तुष्ट जो वनिपेक्षत्वें ववदेहत्वें वच पुष्ट जो 
आंतबाहेि अन्यून पुष्टरूपास त्या नमो 

 
३९३ पाहे सवमत्र जो एक आत्मतत्त्व वच केवळ 



 

अनुक्रमणिका 

शुभदृवष्ट असे तो वच शुभेक्षि तया नमो 
 

(४३) 

रामो णिरामो णिरजो मागो नेयो नयो ऽनयः । 

िीरः शन्क्तमताुं श्रेिो धमो धमथणिदुिमः ॥ 
 
३९४ िमती योवगये य यातं जो िमे सकलातंिीं 
सदा स्वरूपीं िमला रामरूपास त्या नमो 
 
३९५ वविाम पावती सवम साधना य यातं सवमथा 
वविाम श्रममात्राचा णिरामास तया नमो 

 
३९६ िागमूलक ती तृष्णा िागमूलक संग तो 
वनमाला िाग तो य याचा णिरजास तया नमो 

 
३९७ उभा तेथूवन गन्तव्या नेई तो मागम बोवलला 
स्वरूपा मेळवी मागम मागथरूपास त्या नमो 

 
३९८ गम्य मागें नेय जीवा नेई नय गुरूत्तम 
गन्तव्या अनयातें कीं नेयरूपास त्या नमो 

 
३९९ नयतीवत नयो नेता गुरुरूप सुहृत तम 
गन्तव्या सुपथें नेई नयरूपास त्या नमो 

 
४०० अयास हालचालीस नसे वाव मुळीं वजथें 
कूटस्थ वसवद्धरूपास अनयास तया नमो 

 
४०१ काम-क्रोधावद शत्रूंशीं मतृ्यूपयंत झंुजतो 
न घे माघाि केव्हावंह िीररूपास त्या नमो 

 
४०२ वृक्षातंें वायु उन्मलूी धावं ेवायूपुढें मन 
सापंडे न मना आत्मा शन्क्तमत् श्रेि त्या नमो 



 

अनुक्रमणिका 

४०३ इहलोकीं सुखोपाय पिलोकीं भयापह 
पिमानन्द-सोपान धमथरूपास त्या नमो 

 
४०४ वदे आचायम वन स्वात्मा हे उत उत्ति उत्तम 
धममतत्त्वज्ञ या लोकीं नमो धमथणिदुिमा 

 
(४४) 

िैकुण्ठः पुरुषः प्रािः प्रािदः प्रििः पृरु्ः । 

णहरण्यगभथः शिुघनो व्याप्तो िायुरधोक्षजः ॥ 
 
४०५ गुणाचंी न वजथें कंुठा त्या ववकंुठातं जो वसे 
तो वैकंुठ गुणातीत िैकुुं ठास तया नमो 

 
४०६ स्वावमत्वें जो किी वास नवद्वािपुिीमधें 
मायागुणगणाधीश पुरुषास तया नमो 

 
४०७ देहेस्न्द्रयातंें वाणीतें चालवी जो बळें वनज 
प्राणापानासं जो हाकंी जीव प्राि णिं त्या नमो 

 
४०८ वैकंुठ पुरुष प्राण वसद्ध शुद्ध अशुद्ध जो 
प्राणोदयास्तकािी जो तोवच प्रािद त्या नमो 

 
४०९ प्रकषें नव तो होय प्रणव स्तव उत्कट 
समस्त व्यस्त संपूणम प्रििास तया नमो 

 
४१० जो सवाधाि पृथु तो टाचंें आधेयमात्र तें 
वात्सल्य जगदाधाि पृरु्रूपास त्या नमो 

 
४११ वहिण्यरूप अव्यक्त य याच्यापासूवन संभव े
नमो णहरण्यगभा त्या देवशेा जगदावदजा 

 
४१२ कामक्रोधावद दोषासं िोगा ंशीतय विावदका ं



 

अनुक्रमणिका 

वहिण्याक्षावद शत्रूंतें मािी शिुघन त्या नमो 
 
४१३ त्या ववश्वरूप कायांत स्वरूपें कािणात्मना 
व्याप्त होऊवन जो ठेला व्याप्तरूपास त्या नमो 

 
४१४ आंत-बाहेि जो वाहे हपड- ब्रह्माण्ड-संपुटीं 
आयुरूप वच तो वायु िायुरूपास त्या नमो 

 
४१५ अधोमुख किी जेव्हा ंववषयोन्मुख इसं्न्द्रया ं
संभव ेतैं वतथें ज्ञान अधोक्षज तया नमो 

 
(४५) 

ऋतुः सुदशथनः कालः परमेिी पणरग्रहः । 

उग्रः सुंित्सरो दक्षो णिश्रामो णिश्वदणक्षिः ॥ 

 
४१६ न चुके वच कधीं य याचंें प्रवतमन वनवतमन 
अमोघ फल-दातृत्व ऋतुरूपास त्या नमो 

 
४१७ सवमतोभद्र जो आहे य याचें दशमन शोभन 
संवत सिात्मा तो सूयम सुदशथन तया नमो 

 
४१८ व्यक्तमात्रास जो काल गणी आयु क्षणोक्षण 
अव्यक्तगवत तो काल कालरूपास त्या नमो 

 
४१९ न कालवश जो एक गगनातीत जो तसा 
पिमे स्थीयते येन परमेिीस त्या नमो 

 
४२० जीवनोपाय म्हणुनी घेइजे जो वनिंति 
नाना वस्तु-वमषें लोकीं तो पणरग्रह त्या नमो 

 
४२१ ववश्वरूप असे उग्र तेज त्याचें न साहव े
मानवी चममचक्षूंस उग्ररूपास त्या नमो 



 

अनुक्रमणिका 

४२२ संपूणम ऋतुचक्राची किी पूणम पविक्रमा 
वषानुवषम कालात्मा सुंित् सर तया नमो 

 
४२३ सवम वक्रया यथाकाल यथावत जो किीतसे 
वनिहंकाि उत्साही बोवलला दक्ष त्या नमो 

 
४२४ अनािंभें प्रमादें वा ववश्राम न वमळे कुणा 
स्वकमीं दक्ष जो पाव ेतो णिश्राम तया नमो 

 
४२५ अनुकूल कुणा तो वच प्रवतकूल दुजा कुणा 
अनुकूल ववश्वमात्रास णिश्वदणक्षि त्या नमो 

 
(४६) 

णिस्तारः स्र्ािर-स्र्ािुः प्रमािुं बीजमव्ययम्  । 

अर्ो ऽनर्ो महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ 
 
४२६ देशतः कालतः य याचा वस्तुतः वह वनिंति 
ववस्ताि ववश्वतः होय णिस्तारास तया नमो 

 
४२७ लोकीं सवमगतत्वें तो स्स्थि स्थावि बोवलला 
युगें येती वन जाती तो उभा स्र्ािु तया नमो 

 
४२८ संववद् रूपें स्वप्रमाण प्रमाणाचंें प्रमाण तो 
तेणें प्रमाण तो एक प्रमािास तया नमो 

 
४२९ एकदा रुजलें  बीज वेंचे होऊवन अंकुि 
अंकुिे, न पिी वेंचे, बीज अव्यय त्या नमो 

 
४३० जो अथमनीय सवांस जेणें अथास अथमता 
स्वात्मा पिात्मा सवात्मा अर्थरूप तया नमो 

 
४३१ आत्मवभि पदाथातें बोवलती अथम लौवककीं 



 

अनुक्रमणिका 

तद् वभि वच असे आत्मा अनर्ास तया नमो 
 
४३२ स्वणम-ित्नावद-िाजस्व-कोश अल्प वच भगुंि 
वनजस्व-कोश तो वनत्य महाकोशास त्या नमो 

 
४३३ अल्पकोशीं अल्पधन तेणें भोग वह अल्प वच 
वजथें अनल्प हें सािें महाभोगास त्या नमो 

 
४३४ अनल्प भोग आत्म्याचा अनल्पवच वतथें धन 
म्हणूवन बोवलला लोकीं महाधन तया नमो 

 
(४७) 

अणनर्तिण्िः स्र्णििो ऽभूर  धमथयपूो महामखः । 

नक्षिनेणमर  नक्षिी क्षमः क्षामः समीहनः ॥ 

 
४३५ वनि  वदे बाह्य वस्तंूचा सुवप्रयाचंा वह येतसे 
न आपलुा कधीं कोणा अणनर  णिण्िास त्या नमो 

 
४३६ पादपीठ असे पृर्थवी अंतिाळ शिीि कीं 
कीं स्वगम माथा ववश्वरूप स्र्णििास तया नमो 

 
४३७ जो सािखा असे होत भ ूतो भवनशील तो 
कािणात्म वच तें कायम; अ-भू तेणें तया नमो 

 
४३८ धममरूप असे यपू बावंधले बवळ जीव हे 
सृवष्टयज्ञ असे होत धमथयपूास त्या नमो 

 
४३९ मख अल्प वदसीं मासीं होती संपि वत्सिीं 
मख जीवन-पयंत महामख तया नमो 

 
४४० नेवम ती िथचक्राची य याची नक्षत्र-मंवडत 
नक्षिनेणम तो चन्द्र-सूयमरूप तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

४४१ हें तािवकत आकाश यच्-छिीि असे वनळें  
मुक्ता-मंवडतवत िम्य नक्षिी तो तया नमो 

 
४४२ उत्पवत्त स्स्थवत ववश्वाची किण्या क्षम संहृवत 
क्षमी सवम वच जो शक्त क्षमरूपास त्या नमो 

 
४४३ अशक्त स्पशमनातें वह वस्तुमात्रा अनात्मका 
स्वसंववत तनुमात्रास क्षामरूपास त्या नमो 

 
४४४ संकल्पोद्गािकमात्म समीहन समग्र हें 
सृवष्टकमाथम कवितो तो समीहन त्या नमो 

 
(४८) 

यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सिुं सताुं-गणतः । 

सिथदशी णिमुक्तात्मा सिथज्ञो ज्ञानमुिमम्  ॥ 
 
४४५ यजनीय असे सवां यवजती सवम य यास वच 
जाणता ंनेणता ंहकवा यज्ञरूपास त्या नमो 

 
४४६ यज्ञ तो थोिला देव इय य देव अवान्ति 
गुणरूप वच ते त्याचे इज्यरूपास त्या नमो 

 
४४७ महनीय महन्ता ंवह इय या वह यजनीय जो 
महान् असूवन जो इय य महेज्यास तया नमो 

 
४४८ संकल्प-वाक्-वक्रया-युक्त पुण्य कमम असे क्रतु 
क्रतुरूप वच हा जीव क्रतुरूपास त्या नमो 

 
४४९ यज्ञ जो दीघमकालीन सत्र तो बोवलला असे 
असे जीवन हें सत्र सिरूपास त्या नमो 

 
४५० असन्ता ंन मुळीं गम्य, गम्य सन्तासं केवळ 



 

अनुक्रमणिका 

सवमसत सविदम्भोवध सताुंगणत तया नमो 
 
४५१ वचद् रूपत्वें सवमदशी न स्पश ेवच कशास वह 
न च पाप न वा पुण्य सिथदशी तया नमो 

 
४५२ वनत्य शुद्ध असे आत्मा असे बुद्ध वन मुक्त तो 
मुक्तरूप स्वभावें वच णिमुक्तात्मा तया नमो 

 
४५३ सवम होऊवन जो जाणे सवम तो बोवलला असे 
सवमज्ञ, ज्ञस्प्तमात्रात्मा सिथज्ञास तया नमो 

 
४५४ जे्ञयज्ञातृ-ववभेदें जें होय तें ज्ञान भेदकृत 
होय अद्वय जें ज्ञान ज्ञान उिम त्या नमो 

 
(४९) 

सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् । 

मनोहरो णजतक्रोधो िीरबाहुर  णिदारिः ॥ 

 
४५५ आत्मरूपें जना ंसवां देई सुख वच केवळ 
हिी अवनत्या असुखा सुव्रतास तया नमो 

 
४५६ स्वरूप-स्स्थत जो वनत्य बाह्याथें न डगे वच जो 
हषमशोक नसे य यास सुमुखास तया नमो 

 
४५७ देह वक्रया फलें  भोग हषमशोक प्रपंच हा 
असे स्थूल वच, तद् वभि आत्मा सूक्ष्म तया नमो 

 
४५८ घोष सवम वच शब्दात्म दं्वद्वरूप अवनत्य वच 
मौन वनःशब्द वनःस्पंद सुघोषास तया नमो 

 
(आ) ॐकािरूप वदेात्म गीतावदस्मृवतरूप वा 
घोष य याचा घुमतसे सुघोषास तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

४५९ सच् वचदानन्दमय तो स्वरूपस्स्थवत दावुनी 
सुख-द स्मिणें होई सुखदास तया नमो 

 
४६० आत्मत्वें सवम भतूाचंा इष्ट वमत्र सुहृत सखा 
अकािण सुहृत आत्मा सुहृदास तया नमो 

 
४६१ मना क्षोभववती अथम इंवद्रयाचें वनिंति 
मना त्या संहिी स्वान्तीं मनोहर तया नमो 

 
४६२ वचत्ताचा क्षोभ जो तो वच क्रोध, तन्मलू काम तो 
हजकी काम-जयें क्रोधा वजत-क्रोध तया नमो 

 
४६३ िक्षणा जीवमात्राच्या तक्षणा द्रोवहयावंचया 
वीयानें स्फुिती बाहु िीरबाहूस त्या नमो 

 
४६४ अनात्म वस्तु साहेना फोडफोडोवन टावकतो 
िावखतो आपलुें  स्वत्व णिदारि तया नमो 

 
(५०) 

स्िापनः स्ििशो व्यापी नैकात्मा नैककमथकृत् । 

ित्सरो ित्सलो ित्सी रत्नगभो धनेश्वरः ॥ 

 
४६५ वत्रगुणात्मक मायेच्या झोपेनें झोपवीत जो 
जन्मतः भतूमात्रास स्िापनास तया नमो 

 
४६६ मायावश असे ववश्व गुणबद्ध वच जीव हा 
मुक्त मायागुणातूंवन स्ि-िशास तया नमो 

 
४६७ कनकें  कुण्डलें  व्याप्त न तें कनक कुण्डलीं 
सवमकािण तो व्यापी व्याणपरूपास त्या नमो 

 
४६८ असे पुरुष नैकात्मा देहेस्न्द्रयमनोमय 



 

अनुक्रमणिका 

वृक्षवत अंगबहुल नैकात्म्यास तया नमो 
 
४६९ पुरुषा इस्न्द्रयें नाना नाना कमे किीत तो 
प्राणेस्न्द्रयमनोयोगें नैककमथकृता नमो 

 
४७० यथावत जें सिे लोकीं ऋतुचक्र वच वत्सि 
मास-वत्सें असे युक्त ित्सरास तया नमो 

 
४७१ भक्ताचे दोष वारूवन गुणें मंवडत त्या किी 
पे्रमें ज्ञानें वह भिवी ित्सलास तया नमो 

 
४७२ वत्सा अनुसिे वत्सी भक्तावस भगवतं तो 
लोकवत्सा चाविताहे िन्त्सरूपास त्या नमो 

 
४७३ वनजात्मा आपुल्या ठाईं अज्ञात मवणवत वसे 
ित्नगभम वच तो तेणें रत्नगभास त्या नमो 

 
४७४ जेणें हा जीव हो धन्य ववत्त तें धन बोवललें  
आत्मज्ञान-धनें धन्य धनेश्वर तया नमो 

 
(५१) 

धमथगुब धमथकृद् धमी सदसत् क्षरमक्षरम्  । 
अणिज्ञाता सहस्राुंशुर  णिधाता कृतलक्षिः ॥ 

 
४७५ न पाहे िाय य संपवत्त न दािा देह सौख्य वा 
धमम-संगोपन किी धमथगुप् तो तया नमो 

 
४७६ धविला देह य यासाठीं धमम तो आचिीतसे 
सत्य-संयम-संपि धमथकृत् तो तया नमो 

 
४७७ कतमव्यवान् असे धमी धममकृत धमम जो किी 
धममगुप् किवी धमम धर्तमरूपास त्या नमो 



 

अनुक्रमणिका 

४७८ सन्मलू वच असे सवम तेणें एक वच सत असे 
‘एकं सत’ घोष वदेाचा सद् रूपास तया नमो 

 
४७९ बहु-धा वदसतें जें हें नानाववध जगत असत 
नसूवन वदसतें आहे असद् रूपास त्या नमो 

 
४८० लोकीं पदाथमत्रय हें जगत जीव वन ईश्वि 
पालटे जीव वन जगत क्षि तें त्या क्षरा नमो 

 
४८१ पालटे न कदाकाळीं असें ईश्वितत्त्व जें 
तें वच अक्षि कूटस्थ अ-क्षरास तया नमो 

 
४८२ क्षिाक्षि न जो जाणे नेणे अक्षिता वनज 
देहयोगें िडे हासें अणिज्ञात्यास त्या नमो 

 
४८३ सहस्राशुं असे सूयम तो वह अंशु यदीय कीं 
वचत सूयम तो सहस्राशुं सहस्राुंशूस त्या नमो 

 
४८४ धाते जगाचे ते नैक पंचतत्त्वें गुण-त्रय 
प्रधानावद वववनमी जो णिधात्यास तया नमो 

 
४८५ सच्-वचद्-आनन्द हें य याचें असे लक्षण वनवित 
वदेोपवनषदीं तो वच कृत-लक्षि त्या नमो 

 
(५२) 

गभन्स्तनेणमः सत्त्िस्र्ः चसहो भूतमहेश्वरः । 

आणददेिो महादेिो देिशेो देिभृद्गुरुः ॥ 

 
४८६ प्रभा-मंडल-मध्यस्थ तेजो-िावश असे िवव 
तद् वत गभस्स्तनेवम जो नेणमिुंत तया नमो 

 
४८७ सत्त्वें आिोग्य तें देहीं वाढे बुद्धींत शुवद्ध ती 



 

अनुक्रमणिका 

वतथें तो प्रकटे आत्मा सत्त्िस्र्ास तया नमो 
 
४८८ हसहवत गजमनेनें वच य याच्या दोष वनवावित 
अज्ञान-दोष-हवि तो बोवलला चसह त्या नमो 

 
४८९ भतूातंें जन्म दे पाळी तो भतेूश्वि बोवलला 
आत्मसात जो किी त्यासं नमो भूतमहेश्वरा 

 
४९० लोकीं त्या ंदेवता नाना देवाच्या गुणमूर्णत वच 
सन्मात्रमूर्णत जो आहे आणददेिास त्या नमो 

 
४९१ महादेव असे देव जेणें हें ववश्व व्यावपलें  
व्यापूवन उिला ववश्व महादेि तया नमो 

 
४९२ जगता ंईवशती ईश ईशा ंईश -वि ईवशतो 
बोवलला तो वच देवशे देिेशास तया नमो 

 
४९३ अमृतें भिवी देवा ंज्ञानें वह भिवी तसा 
माता वपता ज्ञानदाता देिभृद्-गुरु त्या नमो 

 
(५३) 

उिरो गोपणतर  गोप्ता ज्ञानगम्य:पुरातनः । 
शरीराभूतभृद् भोक्ता कपीतद्रो भूणरदणक्षिः ॥ 

 
४९४ पूवम रूप असे जीव ब्रह्म उत्ति रूप तें 
उत्तिोत्ति जें रूप उिरास तया नमो 

 
४९५ गो इस्न्द्रयें तयातंें जो कममयोगातं िाबवी 
गो-स्वामी तो ववधेयात्मा गो-पतीस तया नमो 

 
४९६ इस्न्द्रयातंें असन् मागीं जाऊं नेदी क्षणाधम वह 
किी पाळत जो त्याचंी आत्म-गोप्त्यास त्या नमो 



 

अनुक्रमणिका 

४९७ ज्ञानस्वरूप तो आत्मा असे ज्ञानें वच गम्य तो 
न कमे ज्ञानकमें वा ज्ञान-गम्यास त्या नमो 

 
४९८ आजचा तो नसे तेणें म्हटलासे पुिातन 
तयाअलीकडे काळ तो पुरातन त्या नमो 

 
४९९ पाञ्च-भौवतक हा देह आवण भतूें वह तीं तशीं 
धिी मायागुणें देही शरीरभूतभृता नमो 

 
५०० धरूवन देह हा जीव भोगी कममफळें वनज 
लोक-लोकान्तिा जाय भोक्तृरूपास त्या नमो 

 
५०१ जेणें उद् धविली पृर्थवी यज्ञसूकि होउनी 
वहिण्याक्षघ्न बलवान् कपीतद्रास तया नमो 

 
५०२ यज्ञपूरुष हा हृत्स्थ भवूि-दवक्षण कीं असे 
अर्णपजे य यास सवमस्व नमो त्या भूणरदणक्षिा 

 
(५४) 

सोमपो ऽमृतपः सोमः पुरुणजत् पुरुसिमः । 

णिनयो जयः सत्यसतधो दाशाहथः सात्िताुं पणतः ॥ 

 
५०३ सोमयाग किी, देवा अपुमनी हवव, आपण 
किी प्राशन जो सोम सोमपास तया नमो 

 
५०४ वपऊवन सोम तो एथ स्वगीं अमृत प्रावशतो 
सोमामृतप तो होय तया अमृतपा नमो 

 
५०५ वाटूंवन गावळला जाई पववत्रातूंवन सोम जो 
नि देव वपती यज्ञीं सुत सोमास त्या नमो 

 
५०६ जो हजकी संगिीं शौयें सैवनकासं सहस्रशः 
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हजकी द्यतूीं बहुद्रव्य पुरुणजत् तो तया नमो 
 
५०७ पुरु-सत्तम तो होय पुरु-वशंावतंस जो 
पुरु नाम निाचें कीं नमो त्या पुरु-सिमा 

 
५०८ वजूमवनया अधमास पिधमास टाळुनी 
स्वधमें सत्पदा नेई णिनयास तया नमो 

 
५०९ असे सत्य वच तें एक वटके सत्य वच एकलें  
सदाजय असे सत्य जयरूपास त्या नमो 

 
५१० संपूणम धािणा य याची वृवत्त वाणी वन वतमन 
सत्यावश्रत असे वनत्य सत्य-सुंधास त्या नमो 

 
५११ “ब्रह्म दासा ब्रह्म दाशा ब्रह्मैव वकतवा इमे” 
त्या दाशासं वह जो सेव्य दाशाहास तया नमो 

 
५१२ जो असे पवतताजंोगा पावनासं वह पावन 
सात्वता ंपवत तो तेणें सात्िताुंपतये नमः 

 
(५५) 

जीिो णिनणयता साक्षी मुकुतदो ऽणमतणिक्रमः । 
अम्भोणनणधर  अनततात्मा महोदणधशयो ऽततकः ॥ 

 
५१३ नसे जड नसे शुद्ध वासना-वश चेतन 
कता भोक्ता लोक-यात्री जीिरूपास त्या नमो 

 
५१४ तो वच दोषज्ञ होऊवन दोषापनयना झटे 
तेणें ववनवयता होय तया णिनणयत्या नमो 

 
५१५ अववद्या-कृत दोषातंें सारूवन पितें बघे 
आत्मवभि नसे काहंीं असाक्षीस तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

५१६ मुक्तीमागूवन ती मुस्क्त जीवा देत वच जाय जो 
अवमतववक्रम तो तेणें मुकुुं दास तया नमो 

 
५१७ अववज्ञात असे सवम अम्भोवधगत काय जें 
तद् वत गहन अजे्ञय नमो अम्भोणनधीस त्या 

 
५१८ रूपा अन्त नसे य याच्या वस्तुतः देश-काल-तः 
म्हणावा तो अनन्तात्मा अनततात्म्यास त्या नमो 

 
५१९ नाम रूप नसे जेथें जेथें खूण न वा गुण 
त्या अव्यक्ताणमवीं लीन महोदणधशया नमो 

 
५२० किी अन्त समस्ता ंजो प्रलयान्ता वह अन्त वच 
अनात्मकान्तका देवा अततकास तया नमो 

 
(५६) 

अजो महाहथः स्िाभाव्यो णजताणमिः प्रमोदनः । 

आनतदो नतदनो नतदः सत्यधमा णिणिक्रमः ॥ 

 
५२१ न जन्मे अज तो होय किी अजन तो अज 
अ असे वन ज जन्मे वह अजरूपास त्या नमो 

 
५२२ मह पूजा वतला पात्र तो महाहम गुणाकि 
महान् अहम असे य याचा महाहास तया नमो 

 
५२३ स्व-भावरूप जो िाहे स्वभावें वच अयत्नतः 
स्वभावता वच यद्रूप स्िाभाव्यास तया नमो 

 
५२४ िाग-दे्वषावद अन्तःस्थ िावणावदक बाह्य वह 
वैिी उभय हजकी जो णजताणमिास त्या नमो 

 
५२५ वनि  ववकाि - प्रसित्वें आपुल्या जगतास जो 
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किी मुवदत अत्यन्त तो प्रमोदन त्या नमो 
 
५२६ अवनत्य क्षोभकृत सवम होती ववषय ऐस्न्द्रय 
तद् वभि आत्मसुख तें आनतदास तया नमो 

 
५२७ आनन्दरूप जो आहे तो वच आनन्दवी जगा 
सुखवी न जगा दुःख नतदनास तया नमो 

 
५२८ ज्ञान वैिाग्य आिोग्य धमम श्री कीर्णत षड् गुण 
ह्यानंीं संपि जो नादें तो वच नतद तया नमो 

 
५२९ स्व-भाव वच असे सत्य तन् वनिा धमम बोवलला 
स्वभाव-स्स्थवत य याची तो सत्यधमा तया नमो 

 
५३० देहें प्राणें मनें सत्य आचिी जो वनिन्ति 
वतन्ही कमम-पथें वतें णिणिक्रम तया नमो 

 
(५७) 

महर्तषः कणपलािंायथः कृतज्ञो मेणदनीपणतः । 
णिपदस् णिदशाध्यक्षो महाशृङ ग कृताततकृत् ॥ 

 
५३१ जेथूवन तत्त्व-संख्यान लोकीं ववश्रुत अद् भतु 
महर्तष कणपलािंाया नमो मात्रुपदेशका 

 
५३२ कृत वक्रया ती जी होय काया वाचा मनें वह वा 
जाणे जो सावक्षरूपानें कृत-ज्ञास तया नमो 

 
५३३ संपूणम पृवथवीचा या पवत कोण असे जगीं 
पवत अंशलवाचे हे मेणदनीपणत त्या नमो 

 
५३४ ववश्व तैजस वन प्राज्ञ पदें हीं तीन बोवललीं 
तुिीयाचीं वच तीं होत णिपदास तया नमो 
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५३५ जाग्रत-स्वप्न−सुषुप्तींच्या दशा तीन तयासं जो 
सावक्षरूपें बघे तो वच णिदशाध्यक्ष त्या नमो 

 
(आ) भ ूअन्तविक्ष आकाश ह्याचं्या य या तीस देवता 
पिमात्मा वच तत-स्वामी वत्रदशाध्यक्ष त्या नमो 

 
५३६ कल्पान्तीं जैं बुडे ववश्व एकाणमव-जळीं तदा 
तािी मनूस जो मत्स महाशृुंग तया नमो 

 
५३७ कृताचा जो किी अन्त बोवलला तो कृतान्तकृत 
नसे भी अकृतातें य या त्या कृताततकृता नमो 

 
(५८) 

महािराहो गोणितदः सुषेिः कनकाङ गदी । 

गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश  िंक्रगदाधरः ॥ 
 
५३८ भ-ूगोल आवणला जेणें मुसंडीसिसी विी 
त्या अव्यक्ताणमवातूंवन िराहा त्या नमो महान् 

 
५३९ वदे-वदेान्त-वाक्यानंी जाणनुी घेइजे जनीं 
ववन्दते ववेत्त वा गोवभि  गोणितदास तया नमो 

 
५४० दैवीगुणगणाचंी ती सेना य याची सुशोभना 
वनवटी आसुिी दोषा ंसुषेिास तया नमो 

 
५४१ लेऊवनया वनत्य नवीं स्वणाचीं बाहु-भषूणें 
देऊवन टाकी दीनातंें नमो त्या कनकाङ गदी 

 
५४२ असूवन जो स्फुिद् रूप हृदयीं नाढळे कुणा 
प्रकटूवन असे गढू गुह्यरूपास त्या नमो 

 
५४३ असे गभीि अत्यन्त तळ बूड न काठं य या 
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असे जो नुसता खोल गभीरास तया नमो 
 
५४४ सवमथा वृत जो गुह्य गंभीि अतलस्थल 
सवेस्न्द्रया ंअनागाह्य गहनास तया नमो 

 
५४५ सुिवक्षत असे पूणम वद्वतीय न मुळीं जया 
वद्वतीयापासुनी भीवत तेिें गुप्त तया नमो 

 
५४६ स्वयें वनि  भय अत्यन्त स्वभक्ता िवक्षण्यास जो 
धिी चक्र गदा हातीं नमो िंक्रगदाधरा 

 
(आ) वैिाग्याची गदा ठेंची ज्ञानाचें चक्र तोवडतें 
मोहाचें मंुडकें  पाि नमो िंक्रगदा-धरा 

 
(५९) 

िेधाःस्िाङ गोऽणजतः कृष्िो दृढः सुंकषथिोऽच्युतः । 

िरुिो िारुिो िृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥ 

 
५४७ वदेस् वधेस् असे एक वधेा तो ववश्व जाणतो 
जातमात्रास जो जाणे णिश्व-िेधा तया नमो 

 
५४८ अंगावंगभाव साहे ना अगं अंगी स्वयें वच जो 
असे चन्दनवत स्वागं स्िाङ गरूपास त्या नमो 

 
५४९ जेतृरूप वह जो आहे तो कसा वजत होय बा 
हजवकला वह न हजके वच अणजतास तया नमो 

 
५५० वासुदेव असे कृष्ण कृष्ण अजुमन तत सखा 
कृष्ण तो व्यास तद् रूप कृष्िरूपास त्या नमो 

 
५५१ आत्मतत्त्व कदाकालीं अनात्म न बनंू शके 
तेणें सुदृढ तो आत्मा दृढरूपास त्या नमो 
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५५२ अशषे ववश्व वगळुनी कल्पान्तीं शषे जो उिे 
सृवष्ट-संकषमणें तो वच सुंकषथि तया नमो 

 
(आ) च्युवत स्वरूपापासूवन स्वत्वापासूवन जो तसा 
कतमव्यापासुनी नेणे अच्युतास तया नमो 

 
५५३ जेणें आवृत हें ववश्व ववश्वीं ओत वन प्रोत जो 
शील आविणाचें य या िरुिास तया नमो 

 
५५४ जाणवून वरुणा झाला ववसि ऋवष वारुण 
ज्ञानें जो शमला पूणम िारुिास तया नमो 

 
५५५ वरुणाचा असे वृक्ष ववश्व हें, खाय तत्फल 
न पूवजता,ं तया दण्ड िृक्ष वारुण त्या नमो 

 
५५६ अवक्ष पुष्किवत य याचा नील पाटल पक्ष्मल 
ववववक्त-दृवष्ट ववषयीं पुष्कराक्षास त्या नमो 

 
५५७ महान् मन असे य याचें देहदृवष्ट नसे जया 
मी माझें न म्हणे कोणा नमो त्या तो महामना 

 
(६०) 

भगिान् भगहाऽऽनतदी िनमाली हलायुधः । 

आणदत्यो ज्योणतराणदत्यःसणहष्िुर  गणतसिमः ॥ 

 
५५८ धमम ज्ञान वन वैिाग्य यश श्री आवण ऐश्वि 
याचंें सामग्र्य भग तें भगिततास त्या नमो 

 
५५९ देह देहानुगत जें तारुण्य धन िाय य वा 
भाग्यजात अनात्मश्री संहिी भगहा नमो 

 
५६० भाग्यजात फुलो वाळो हषम-शोक नसे मुळीं 
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स्वानन्दें वनत्यसंतृप्त आनतदी तो तया नमो 
 
५६१ ग्राम्य जीवन साडूंवन वनमाली िमे वनीं 
वृवत्त आिण्यकी स्वैि िनमालीस त्या नमो 

 
५६२ घेऊवन हल तो झुजें हजकी भमूीस भपू तो 
कृवष-कमे प्रजा पाळी हलायुध नमो तया 

 
५६३ अवदतीचा असे पुत्र ववष्णु वामनरूप जो 
पादाक्रातं किी ववश्व आणदत्यास तया नमो 

 
५६४ आवदत्य दुसिा एक य योतीरूप पिाक्रमी 
तमो-ववश्वास जो हजकी ज्योणतराणदत्य त्या नमो 

 
५६५ किी सहन जो सवम अप्रतीकािपूवमक 
साहूवन वजिवी सवा सणहष्िूस तया नमो 

 
५६६ गवत उच्चावच जगीं स्वगावदक वकतीक त्या 
अपवगम तयामंध्यें गणत-सिम त्या नमो 

 
(६१) 

सुधतिा खण्डपरशुर  दारुिो द्रणििप्रदः । 
णदणिस्पृक सिथदृग्व्यासो िािंस्पणतरयोणनजः ॥ 

 
५६७ धनु प्रणव तो य याचें शि एकाग्र वचत्त तें 
वधेी जो ब्रह्मलक्ष्यास सुधतिा तो तया नमो 

 
५६८ अखण्ड-योग- पिशु य याचा चाले सहस्रशः 
शाखा मनावचया खाडंी खण्डत्-परशूस त्या नमो 

 
(आ) घेऊवन खण्ड पिशु खाडंी वन सहस्रशः 
किी वसवत आयांची खण्डत्-परशूस त्या नमो 
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५६९ अववद्या-मूढ सक्तास भतू-द्रोह्यास दारुण 
भोगवी यातना-भोग दारुणास तया नमो 

 
५७० आत्म-ज्ञानें अनासक्त अनादान अहकचन 
तृस्प्त-द्रववण त्या ंदेई नमो त्या द्रणिि-प्रदा 

 
५७१ लोक जो अपवगाख्य सवोपवि वविावजत 
स्पशूमवन जाय जो त्यास णदणिस्पृक तो तया नमो 

 
५७२ वदेोपवनषदें सूत्रें पुिाणें स्मृवत भाित 
सवमत्र दृवष्ट ती य याची सिथदृक तो तया नमो 

 
(आ) समस्त वदे तो जाणे जाणे जो लोक-तत्त्व वह 
ववस्तरूवन जना ंसागें व्यासरूपास त्या नमो 

 
५७३ सवम वक्रयाचंा िस वाक् वाचेचा िस मौन तें 
तें वच वाचस् पवत असे नमो िािंस् पतीस त्या 

 
(आ) शब्द वाङ्मय ते होत वाक् प्राणमय ती असे 
प्राण कायास्ग्नमय ते तो अयोणनज त्या नमो 

 
(६२) 

णिसामा सामगः साम णनिािुं भेषजुं णभषक । 

सुंतयासकृत् शमः शाततो णनिा शान्तत: परायिम्  ॥ 

 
५७४ ऱ्हस्वाऱ्हस्वबृहत सामें, मन्द्र मध्यम ताि वा 
स्विीं, जो गाइला जाय णिसामा तो तया नमो 

 
५७५ वनि  दोष सम जो झाला जो तदथम किी तप 
जो त्यास आदिें गाय तो सामग तया नमो 

 
५७६ वदे तीन जगीं मान्य गद्य पद्य वन गेय कीं 



 

अनुक्रमणिका 

तेथ जें गेय तें साम सामरूपास त्या नमो 
 
५७७ आवधभतू वन आध्यात्म ताप जो आवधदैव वह 
वनवाला जेथ बुडुनी णनर  िािास तया नमो 

 
५७८ भव-िोग हिे जेणें ज्ञानोपास्स्तवक्रयात्मकें  
योगें भेषज तो योग भेषजास तया नमो 

 
५७९ भव-िोग वनवािाया वचवकत्सा जो किी सदा 
समपी. स्वास्र्थय संपूणम णभषगास तया नमो 

 
५८० देहवन्तास नैष्कम्यम कममयोगें वच बोवललें  
ववदेहा कममसनं्यास नमो सुंतयासकृत् तया 

 
५८१ काहंी न किणें हा वच शमधमम अनुत्तम 
संन्यावसधमम तो थोि शमरूपास त्या नमो 

 
५८२ नानात्व हविलें  य याचें बोधें एकत्व फाकंलें  
कतमव्य नुिलें  काहंीं झाला शातत तया नमो 

 
५८३ वनिा ती जेथ जीवाची इवतकतमव्यता असे 
जेथ ती साधना संपे णनिारूपास त्या नमो 

 
५८४ ज्ञानें अज्ञान वनिसे तेणें मोह वन शोक तो 
उिे स्वात्मस्थ ती शास्न्त शान्ततरूपास त्या नमो 

 
५८५ शान्ताकाि असे जें तें ववष्णूचें पद अस्न्तम 
य याच्या पलै नसे काहंीं तें पिायण त्या नमो 

 
(६३) 

शुभाङ ग शान्ततदः स्रष्टा कुमुदः कुिलेशयः । 

गोणहतो गोपणतर  गोप्ता िृषभाक्षो िृषणप्रयः ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

५८६ सवावयव ते य याचे वनि  मलोय य वल-सुन्दि 
वनि  दोष सवम-गुण जो तो शुभाङ ग तया नमो 

 
५८७ सवम ताप वनवारूवन पिमाह लाद अन्तिीं 
भिी जो सच् वचदानन्द तो शान्ततद तया नमो 

 
५८८ िची अनन्त ब्रह्माण्डें त्यातं जीव असंख्य वच 
कमे आवण फलें  त्याचंीं सजृी स्रष्टा तया नमो 

 
५८९ कु पृर्थवी जो वतच्या ठाई ंआपलुें  तेज पेरुनी 
मोदवी वतजला सस्यें कुमुदास तया नमो 

 
५९० मातीचा वपण्ड हा देह वतथें शयन जो किी 
कुवलेशय तो देही नमो त्या कुिलेशया 

 
५९१ वदे प्रवृत्त यज्ञाथम यज्ञ सभंतृ गोधनें 
गोधना वहत जो होय तो गोणहत तया नमो 

 
५९२ गो वदेवाणी गो पृर्थवी गो धेनु वन दीन गो 
पाळी जो त्या समस्तातंें तो गोपणत तया नमो 

 
५९३ धममसंगोपनें होय प्रजािक्षण सवमथा 
धमम-गोप्ता वच तो तेणें होय गोप्ता तया नमो 

 
५९४ वृषाभासम ते य याचे डोळे काळे टपोि वह 
पाणीदाि दयावषी िृषभाक्षास त्या नमो 

 
५९५ प्रजावंिी किी वृवष्ट सुखाची जो वनिन्ति 
वृष तो धमम वप्रय य या तो िृषणप्रय त्या नमो 

 
(आ) दम सत्य दया दान धमम जो हा चतुष पद 
किी वृवष्ट सुखाची तो तेणें तो वृष बोवलला 



 

अनुक्रमणिका 

(६४) 

अणनिती णनिृिात्मा सुंके्षप्ता के्षमकृत् णशिः । 
श्रीित्सिक्षाः श्रीिासः श्रीपणतः श्रीमताुं िरः ॥ 

 
५९६ स्वरूपापासुनी नैज न वनवते वच जो कधीं 
अवनवती िणीं जो वा अणनितीस त्या नमो 

 
५९७ वनवृत्त बुवद्ध ती य याची अनात्म्यापासुनी सदा 
स्वरूपस्स्थत जो वनत्य णनिृिात्म्यास त्या नमो 

 
५९८ भेदास छेद देऊवन उिे संवक्षप्त एक जो 
संके्षप्ता भेदमात्रा तो सुंके्षप्त्यास तया नमो 

 
५९९ इष्ट संपादणें योग त्याचें िक्षण के्षम तें 
अवनष्ट पविहािें वच के्षमकृत् तो तया नमो 

 
६०० दुःखरूप अवनत्यात्म असे अवशव हें जड 
तद् वभि सच् वचदानन्द णशिरूपास त्या नमो 

 
६०१ वचह न श्रीवत्स वमिवी जो वक्षावि आपुल्या 
भगवान् ववष्णु श्रीित्स-िक्षा होय तया नमो 

 
६०२ श्री वसे य यावचया ठाई तो वच श्रीवास बोवलला 
भगवान वच श्रीवास श्रीिासास तया नमो 

 
६०३ श्री स्वयं वविती झाली वनःस्पृहा पुरुषोत्तमा 
ज्ञान-वैिाग्य-भाक् तो वच होय श्रीपणत त्या नमो 

 
६०४ गुणानुिक्त श्री य यासं विी श्रीमंत ते खिे 
त्यातं वनःस्पृह सवोच्च श्रीमताुंिर त्या नमो 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

(६५) 
श्रीदः श्रीशः श्रीणनिासः श्रीणनणधः श्रीणिभािनः । 
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँल्लोकियाश्रयः ॥ 

 
६०५ मोक्षश्री दे स्वभक्तासं जे वनष्काम अनन्यभाक् 
सानुकंप सकामा वह दे श्री श्रीदा तया नमो 

 
६०६ जगीं सकाम सािे वच दास श्रीचे; अकाम जो 
श्रीचा तो वच असे ईश नमो श्रीशास त्या सदा 

 
६०७ श्रीचा वनवास जो होय बोवलला श्रीवनवास तो 
आत्माश्रयें वसे ती श्री श्रीणनिासा तया नमो 

 
६०८ वल्ली वनवहत ती कंदीं श्री ठाईं य यावचया तशी 
सवमदा होय वनवहत श्रीणनधीस तया नमो 

 
६०९ आत्मश्री जो किी व्यक्त नानारूपें स्वभावतः 
श्रीववभावन तो होय नमो त्या श्रीणिभािना 

 
६१० वजथें वजथें श्री ववलसे ती ती य याची ववभवूत वच 
श्री-वैभवें जो नटला श्रीधरास तया नमो 

 
६११ अस्स्तत्वें आपुल्या लोकीं जो किी श्री ववभवूषत 
वस्तुजातास सवमत्र तो श्रीकर तया नमो 

 
६१२ श्रेय जें सवम जीवाचें जीव-सवमस्व जें असे 
आत्म-स्वरूप तें श्रेि श्रेयरूपास त्या नमो 

 
६१३ जो एक वच असे सत्य य याच्या सते्त जगत-स्स्थवत 
स्वामी सपंवत्तजाताचा श्रीमततास तया नमो 

 
६१४ भ ूअन्तविक्ष आकाश वतन्ही लोक यदाश्रयें 



 

अनुक्रमणिका 

वतमती सकलाधािा नमो लोकियाश्रया 
 

(६६) 

स्िक्षः स्िङ ग शतानतदो नन्तदर  ज्योणतगथिेश्वरः। 

णिणजतात्मा णिधेयात्मा सत्कीर्ततश  णछन्नसुंशयः॥ 
 
६१५ तत्त्व-दशमन-नैपुण्य वसे संपूणम य यातं, तो 
अवक्ष य याचा असे सुिु तोवच स्िक्ष तया नमो 

 
६१६ सवोत्तमाङ ग तो अवक्ष अङ गो अन्य वह त्या सवें 
य याचीं वनपणु अव्यङ ग तो वच स्िङ ग तया नमो 

 
६१७ समग्रतेचा संकेत शत-संख्या किीतसे 
य याचा आनन्द अन्यून तो शतानतद त्या नमो 

 
६१८ स्वानन्दें नन्दतो नस्न्द बाह्यापेक्षा नसे मुळीं 
य याचा स्वभाव आनन्द तो वच नन्तद तया नमो 

 
६१९ ग्रह नक्षत्र तािा हा य योवति  गण असंख्य वच 
वनयन्ता रुवरूपें त्या नमो ज्योणतर  गिेश्वरा 

 
६२० देहेस्न्द्रयमनोबवुद्ध ह्यानंा हजकूवन िाबवी 
स्वायत्तभावें स्ववहतीं णिणजतात्म्यास त्या नमो 

 
६२१ वववजतात्मा वच आज्ञापूं शके आत्म्यास आपुल्या 
ववधेयात्मा तया नावं णिधेयात्म्यास त्या नमो 

 
−(आ) वचते्तस्न्द्रया ंजो आज्ञापी न तीं वचतेस्न्द्रयें जया 
अववधेयस्वरूपा त्या अणिधेयात्मया नमो 

 
६२२ सन् मात्र तो असे तेणें लोकीं सत-कीर्णत बोवलला 
कीर्णत लोकीं असे सत्-कीतीस तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

६२३ जाणे जो लोकतत्त्वातें हस्त-स्फवटकगोलवत 
नुिे संशय, तो होय वछि-सुंशय त्या नमो 

 
(६७) 

उदीिथः सिथतश्चकु्षर  अनीशः शाश्वतन्स्र्रः । 
भूशयो भूषिो भूणतर  णिशोकः शोकनाशनः ॥ 

 
६२४ सवावतविक्त सामर्थयें कीं गुणातीत तो असे 
तेणें उदीणम तो होय उदीिास तया नमो 

 
६२५ पुढें मागें विीं खालीं कडे आंत वन बावहि 
पाहे सवमत्र सावक्षत्वें सिथतश  िंकु्ष त्या नमो 

 
६२६ ईवशती ईश ते होती ईवशत्वें बद्ध आपुल्या 
ईवशतव्य न आत्मत्वें तो अनीश तया नमो 

 
६२७ वनत्यत्वें कालधमास न पाव ेवववक्रयेस वा 
अजिामि कूटस्थ नमो त्या शाश्वत−न्स्र्रा 

 
६२८ ब्रह्मचािी वनी वभक्षु गृहस्थ वह व्रतस्थ तो 
पयंकीं न किी शय्या भूशयास तया नमो 

 
६२९ भषूवी जो जडातें ह्या य याववना देहा हा मढें 
वस्रालंकाि-देहावद-भूषिास तया नमो 

 
६३० जन्मणें वशं-ववस्ताि किणें धन-संग्रह 
भवूत ही बोवलली सवम भूणतरूपास त्या नमो 

 
६३१ आपुलें  जें असे साचें हावन त्याची न संभव े
नुिे शोका मुळीं हेतु णिशोकास तया नमो 

 
६३२ आत्मज्ञानें मोहनाश मोहनाशें ववशोकता 



 

अनुक्रमणिका 

शोकनाशन तो तेणें नमो त्या शोकनाशना 
 

(६८) 

अर्तिंष्मान् अर्तिंतः कुम्भो णिशुद्धात्मा णिशोधनः। 

अणनरुद्धो ऽप्रणतरर्ः प्रदु्यम्नो ऽणमतणिक्रमः॥ 
 
६३३ यत-तेजें पेटल्या य योवत चन्द्रसूयास्ग्नरूप ह्या 
वचदात्मा जो प्रकाशी हे अर  णिंष्मान् तो तया नमो 

 
६३४ सूयें ओवावळलें  य यास पूवजलें  तािका-सुमीं 
वावहलें  चन्द्रफळ य या अर्तिंतास तया नमो 

 
६३५ जलवबन्दु जसे कुम्भी ववश्व कुक्षीत य यावचया 
असे सामावलें  पूणम पूणम कुम्भास त्या नमो 

 
६३६ गुणसङ ग नसे य यास गुणातीत सवमथा 
तो वनि गुण ववशुद्धात्मा णिशुद्धात्म्यास त्या नमो 

 
६३७ ववशुवद्ध आपलुी देई जीवभाव धुऊवनया 
तो ववशोधन वचद् रूप नमो त्यातें णिशोधना 

 
६२८ वनिोध इस्न्द्रयाचंा तो वचत्ताचा वह प्रयत्नतः 
होऊं शके, न आत्माचा अणनरुद्धास त्या नमो 

 
६३९ नसे य यातें प्रवतिथ तो अप्रवतिथ प्रभ ु
युद्धीं प्रवतिथी नेणें त्या अप्रणतरर्ा नमो 

 
६४० प्रकृष्ट दु्यम्न तें य याचें तो प्रदु्यन्म महौजस 
रूप-ववत्त-बलोद्दाम प्रदु्यम्नास तया नमो 

 
६४१ ववक्रमा वमवत ना य याच्या रूपें ववत्तें बलें  श्रुतें 
असे सवावतशायी त्या नमो अणमत-णिक्रमा 



 

अनुक्रमणिका 

(i) संकषमण वासुदेव प्रदु्यम्न अवनरुद्ध हे 
चतुि  व्यूह महासत्त्व न ह्या ंअवधक तुल्य वा 

 
(ii) पिेशाचे चतुभाव सािे अवमत-ववक्रम 
सािे वच अप्रवतिथ हीं तों वनत्यववशषेणें 

 
(iii) चतुि  व्यूहा नमो देवा नमो अवमत-ववक्रमा 
नमो त्या अप्रवतिथा नमो वनत्यववशषेणा 

 
(६९) 

कालनेणमणनहा िीरः शौणरः शूरजनेश्वरः। 

णिलोकात्मा णिलोकेशः केशिः केणशहा हणरः॥ 
 
६४२ व्यक्तमात्रास आटोपी काळाची नेवम सवमथा 
काल-नेमीस त्या तोडी कालनेणम-णनहा नमो 

 
−(आ) ववश्वद्रोही देवशत्रु कालनेवम महासुि 
त्यास जो वनवटी युद्धीं कालनेणम-णनहा नमो 

 
६४३ वीि तो जो न भी कोणा न दावी पाठ जो िणीं 
न डगे वच कधीं वीि िीररूपास त्या नमो 

 
६४४ शूिवशंातं तो झाला तेणें तो शौवि बेवलला 
शूि भक्त-कुळीं नादें भगवान् शौणर त्या नमो 

 
६४५ शास्ता जनपदाचा जो शूि नामक आवण य या 
भजती शूि त्या देवा नमो शूरजनेश्वरा 

 
६४६ अरूपा रूप तें कोण? रूप लोक समस्त हे 
म्हणूवन पिमात्मा तो णिलोकात्मा तया नमो 

 
६४७ ईश तो सवम लोकाचंा अधमोत्तम-मध्यम 



 

अनुक्रमणिका 

म्हणूवन पिमात्मा तो णिलोकेश त्या नमो 
 
६४८ काळे वन कुिळे य याचे केश लाबं वन दाट वह 
मृदु स्स्नग्ध सुगधंी वह केशिास तया नमो 

 
६४९ भरूवन अंग ते केस िाठ दाट वन आखुड 
मािी त्या केवश-दैत्यास केणशहास तया नमो 

 
६५० हिी अववद्या तज-जन्य दोष मोह वन शोक जो 
पाप ताप हिी भीवत नमो भि-हरीस त्या 

 
(७०) 

कामदेिः कामपालः कामी काततः कृतागमः । 

अणनदेश्यिपुर  णिष्िुर  िीरो ऽनततो धनुंजयः ॥ 

 
६५१ जीवमात्रातं सृष्टीच्या वृद्धीस्तव व्यवस्स्थत 
हेतु जो वमथुनीभावा कामदेिास त्या नमो 

 
६५२ पुिवी काम कामींचा देउनी प्रवतसाद त्या 
कामपूर्णत किी काम्यें कामपालास त्या नमो 

 
६५३ पुरुषाथम−चतुष्कातं काम मौवलक एक तो 
तद् भाव त्यास जो देई कामी तो मान्य त्या नमो 

 
६५४ रूपें िमववतो नेत्रा मना मोही स्व-पौरुषें 
कमनीय वस्त्रयेतें जो वप्रय कातत त्या नमो 

 
६५५ जेणें संस्काविला आत्मा ब्रह्मचयें अखंवडत 
स्वाध्यायें वन तपें पूत कृतागम तया नमो 

 
६५६ गुण कमम नाम ना रूप दाखवू ंये इदंतया 
त्या अव्यक्ता अवनि  देश्या अणनर  देश्य-िपू नमो 



 

अनुक्रमणिका 

६५७ ववश्वीं वशरूवन जो िाहे आंत बाहेि व्यापुनी 
ववश्वावतविक्त वनःसीम णिष्िुरूपास त्या नमो 

 
६५८ जो षङ्वैऱ्यासं वधुनी होय वनि  वैि वीि तो 
षड् वैविवैि साडंीना नमो िीरास त्या सदा 

 
६५९ देशतः कालतः अन्त वस्तुतः वह नसे जया 
तो अनन्त महान् आत्मा अनततास तया नमो 

 
६६० हिवी आपणातें जें धन तें वनधन बोवललें  
जेणें तिे तया हजकी धनुंजय तया नमो 

 
(७१) 

ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मणििधथनः । 

ब्रह्मणिद् ब्राह्मिो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मिणप्रयः॥ 
 
६६१ वदे, वदेाथम तप जें, जें कीं वदेाथम-जीवन 
उपासना किी त्याचंी तो ब्रह्मण्य तया नमो 

 
६६२ ब्रह्माचें जो िची स्तोत्र लक्षनुी ब्रह्म जीवनीं 
प्रवतभावतं ब्रह्मर्णष ब्रह्मकृत् तो तया नमो 

 
६६३ चतुि  मुखें चतुि  वाणी वदेाची वदला, तथा 
चतुि  वदक् िवचली सवृष्ट ब्रह्मा तो ब्रह्मया नमो 

 
६६४ ब्रह्मचयम असे ब्रह्म प्रकटे ब्रह्म तें वजथें 
ब्रह्माथम व्रत तें ब्रह्म व्रत-ब्रह्मास त्या नमो 

 
६६५ ब्रह्मचयासवें वाढे ब्रह्मवचमस आपुलें  
वाढवी ब्रह्मधन त्या नमो ब्रह्मणििधथना 

 
६६६ संवहता पद जो साङ ग जाणे अथम िहस्य वह 



 

अनुक्रमणिका 

वववनयोग यज्ञकमांत ब्रह्मणिद् तो तया नमो 
 
६६७ वनष्णात शब्द-ब्रह्मीं जो पि-ब्रह्मीं वह होतसे 
तदा ब्राह्मण तो होय ब्राह्मिास तया नमो 

 
६६८ नसो वनष्णात तो शब्दीं पि ब्रह्मीं नसो गवत 
ब्रह्मगं्रथीं असे आस्था ब्रह्मी तो वद्वज त्या नमो 
 
६६९ नेणे गं्रथ न वा पंथ ब्रह्मवनि असे स्वतः 
तो ब्रह्मवनि ब्रह्मज्ञ ब्रह्मज्ञास तया नमो 

 
६७० वप्रय ब्राह्मण ते य यास ब्राह्मणा वप्रय जो असे 
ब्राह्मण-वप्रय तो होय नमो त्या ब्राह्मि-णप्रया 

 
(७२) 

महाक्रमो महाकमा महातेजा महोरगः। 

महाक्रतुर  महायज्िा महायज्ञो महाहणिः॥ 

 
६७१ जेणें एकें  पद-के्षपें व्यावपली सवम ही धिा 
वद्वतीये अन्तविक्षातें तो महाक्रम त्या नमो 

 
६७२ सवाियास्पद असें ववश्व जेणें वववनर्णमलें  
पिेश ववश्वकमा तो महाकमा तया नमो 

 
६७३ य या ववलक्षण तेजाचे चदं्रसूयम स्फुहलग हे 
सवावद तो बृहद् भानु महातेजा तया नमो 

 
६७४ आवद अन्त न तो य यास सपमतो जो अगोचि 
वगवळलें  ववश्व हें जेणें तो महोरग त्या नमो 

 
६७५ ववश्वसृवष्ट असे य याचें फल, संकल्प तो महान् 
किी जो सृष्टी-प्रािंभीं तो महाक्रतु त्या नमो 



 

अनुक्रमणिका 

६७६ सृष्टीरूप महायज्ञ जेणें आिंवभला असे 
संपादी गवत नाना, तो महायज्िा तया नमो 

 
६७७ वक्रयामात्र वच तें य याचें सदा यजन चाललें  
तो महायज्ञ-पुरुष महायज्ञास त्या नमो 

 
६७८ पाहणें ऐकणें खाणें वनजणें श्वसणें वह वा 
सवम भोग असे य याचा तो महाहणि त्या नमो 

 
(७३) 

स्तव्यः स्तिणप्रयः स्तोिुं स्तुणतः स्तोता रिणप्रयः। 

पूिथः पूरणयता पुण्यः पुण्यकीर्ततर  अनामयः॥ 
 
६७९ जो एकमात्र स्तुत्यहम स्तववती य या नव ेजुने 
आज का उद्या ंवनत्य स्तव्यरूपास त्या नमो 

 
६८० आवडे स्तव त्या फाि कीं तो सत्यानुरूप वच 
वनि  दोष वन गुणाकाि स्तिणप्रय तया नमो 

 
६८१ स्तोत्र जें तें वह तो अगंें कीं तें गुणकथात्मक 
धमम-धमी नसे वभि स्तोिरूपास त्या नमो 

 
६८२ स्तुवत वक्रया वह तो होय स्तव्यत्वें तो वच कािण 
अयस् कान्त अया पे्रिी स्तुणतरूपास त्या नमो 

 
६८३ पूवमरूप असे स्तोता स्तव्य उत्तिरूप तो 
वक्रया किण सामग्री तो वच स्तोत्यास त्या नमो 

 
६८४ निवीि असे स्तंव्य िणाची आवडी जया 
सत-पक्ष घेऊनी झुजें रिणप्रय तया नमो 

 
६८५ पिमात्मा असे पूणम न्यनू तेथ नसे मुळीं 



 

अनुक्रमणिका 

वनि  दोष वन गुणोदाि पूिथरूपास त्या नमो 
 
६८६ नसे केवळ तो पूणम दे अपूणास पूणमता 
नामोच्चािें पूिवयता नमो पूरणयत्यास त्या 

 
६८७ नामोच्चािें अघ हिी स्मिणें पुण्य-संपदा 
तेणें तो बोवलला पुण्य पुण्यरूपास त्या नमो 

 
६८८ य याचें कीतमन तें पुण्य बोवलला पुण्य-कीर्णत तो 
नामोच्चािें किी पूत पुण्य-कीतीस त्या नमो 

 
६८९ आमें हा घवडला देह तेणें देह वच आमय 
न य या देह न तद् धेतु तो अनामय त्या नमो 

 
(७४) 

मनोजिस् तीर्थकरो िसुरेता िसुप्रदः। 

िसुप्रदो िासुदेिो िसुर  िसुमना हणिः॥ 

 
६९० मनाच्यासािखा वगे जयाचा अवतशायन 
जो सवमगत आधीं वच तो मनोजि त्या नमो 

 
६९१ उत तिाया भवनदी स्वभक्ता सेतुरूप जो 
योगेश तीथमकि तो नमो तीर्थकरा तया 

 
६९२ वसु जीव असे िेत वचह न य याचें पिेश तो 
वसुिेता बोवललासे िसुरेत्यास त्या नमो 

 
६९३ जेणें जीव वदला दान प्रावणमात्रास पे्रि जो 
न वदलें  काय तें तेणें तो िसुप्रद त्या नमो 
 
६९४ भकेुला जीव य यासाठी वसु दे मोक्षरूप वह 
भक्त-वत्सल तो दाता िसुप्रद तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

६९५ वसुदानी वासुदेव वसुदेवात्मसंभव 
देव सवमत्र वसला िासुदेिास त्या नमो 

 
६९६ जीव ववत्त वन मोक्षाख्य फल तें वसु बोवललें  
तें जो असे स्वरूपें वच िसुरूपास त्या नमो 

 
६९७ वजथें ववत्त वतथें वचत्त जीवाचें हे स्वभावातः 
तेणें वसु-मना होय नमो िसुमना तया 

 
६९८ यज्ञीं तो हव्यवाट होता आवण ती हवन-वक्रया 
हव्याधीन असें तेणें हणि मुख्य तया नमो 

 
(७५) 

सद्गणतः सत् कृणतः सिा सद् भूणतः सत्-परायिः 

शूरसेनो यदुश्रेिः सन्-णनिासः सुयामुनः॥ 
 
६९९ यथा मवत तथा कमम यथा कमम तथा मवत  
अन्ते मवत गवत तथा सद्गतीस तया नमो 

 
७०० सन्मतीतें अनुसिे सत वक्रया तेधवा ंवच ती 
स्स्थिाव ेजीवनीं सत्ता सत् कृतीस तया नमो 

 
७०१ सत्ता त्याची वच ती चाले जो सत सवात्मना असे 
सत-शिीि वचदात्मा हा नमो सत् ता−स्िरूणपिे 

 
७०२ सन् मात्र भवूत ती य याची तो वच सद् भवूत बोवलला 
असत अवदशामात्र सद् भूतीस तया नमो 

 
७०३ लक्ष्य सत, मागम सत्याचा, मनो-वाक्-कमम-कमम तत पि 
सत-पिायण तो होय नमो त्या सत् परायिा 

 
७०४ शूि सेना असे य याची बोवलला शूिसेन तो 



 

अनुक्रमणिका 

शूिसेन-प्रदेशीय शूरसेनास त्या नमो 
 
७०५ यदंूत जो असे श्रेि देवकी-वसुदेव-ज 
धमागोप्ता धममवक्ता यदुश्रेिास त्या नमो 

 
७०६ सत्याथम जगती सत्यें लोकीं सद्गत होत जे 
वसे त्यातं वन ते य यातं सन्-णनिासास त्या नमो 

 
७०७ यमुना-लाल जो झाला मर्णदला कंस-कावलया 
मातेचे फेवडले पागं सुयामुन तया नमो 

 
(७६) 

भूतािासो िासुदेिः सिासु-णनलयो ऽनलः। 

दपथहा दपथदो दृप्तो दुर  धरो ऽर्ापराणजतः॥ 

 
७०८ वसती सवम हीं भतूें य यातं तोय- तिंग- वत 
तो भतूावास सवात्मा भूतािासास त्या नमो 

 
७०९ भतूें तीं वसती त्यातं वसे तो वह तयामंधें 
तेणें तो वासुदेवाख्य िासुदेिास त्या नमो 

 
७१० प्राण्याचें प्राण ते जाती ववरुनी जेथ त्या महान् 
आकाशकल्प अव्यक्ता सिासु-णनलया नमो 

 
७११ जें जें ये भवक्षतो तें तें न म्हणे वच अलं पुिें 
अनलासम ववश्वात्ता अनलास तया नमो 

 
७१२ अधमम−माि  गीं उद्दाम कंसावद बल-दपम जो 
वाहती तो किी चूणम दपथ-हास तया नमो 

 
७१३ ववनाशाकािणें देई असुिा ंबल-दपम जो 
स्वभक्ता ंदे दम दया दपथदास तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

७१४ सद् बलें  तो असे दृप्त असता न जुमावनतो 
वजह्मा क्षयो जयो सत्या तेणें दृप्त तया नमो 

 
७१५ देहवतंास अव्यक्त नाकळे नाकळे सुखें 
तेणें दुि  धि तो होय दुर  धरास तया नमो 

 
७१६ स्वरूपस्स्थत जो वनत्य जो स्वधममस्थ सवमदा 
स्वमयादा न जो सोडी अपराणजत त्या नमो 

 
(७७) 

णिश्वमूर्ततर  महामूर्ततर  दीप्तमूर्ततर  अमूर्ततमान्। 

अनेकमूर्ततर  अव्यक्तः शतमूर्ततः शताननः॥ 
 
७१७ असे ववश्व वच यन्मरू्णत बोवलला ववश्वमूर्णत तो 
पदोपदीं तया भेटी णिश्वमूतीस त्या नमो 

 
७१८ आकाशाहूवन तो वाड जाड पृर्थवीहुनी असे 
सवमथा अपविस्च्छि महामूतीस त्या नमो 

 
७१९ शोधावें न लगे त्यास सूयम-सोमास्ग्न-दीप्त तो 
सािा प्रकाश त्याचा वच दीप्त-मूतीस त्या नमो 

 
७२० वस्तुतः पिमात्मा तो अतीस्न्द्रय अवचन्त्य वच 
आकाि वणम गुण ना नमो त्या जो अमूर्ततमान् 

 
७२१ असवमज्ञ अतत्त्वज्ञ मूर्णत एक वच मानुनी 
न्यूनत्व आवणती देवा नमो अन्-एकमूर्तत त्या 

 
७२२ न देवा एक तें रूप न अनेक न वा शत 
व्यस्क्तबद्ध न तो होय अव्यक्तास तया नमो 

 
७२३ रूपें सवम रूपीचीं शतशो ऽथ सहस्रशः 
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अव्यक्त-संज्ञकाचीं हीं शतमूतीिं त्या नमो 
 
७२४ वक्त्रें तीं शेंकडों य याचीं वाणी जो शेंकडों वदे 
शतानन असे तेणें नमो देवा शतानना 

 
(७८) 

एको नैकः सिः कः चक यत् तत् पदमनुिमम्  । 

लोकबतधुर  लोकनार्ो माधिो भक्तित्सलः ॥ 

 
७२५ एक तो वच असे ववश्वीं ववश्वात्मा कािणात्मना 
अवद्वतीय वच कीं तेणें बोवलला एक त्या नमो 

 
७२६ कायमरूपें पिी तो वच अनेक वह असे प्रभ ु
वृक्ष-शाखान्यायतः वह नैकरूपास त्या तया नमो 

 
७२७ सोम तो गावळती य यातं यज्ञ तो सव बोवलला 
जेथ आनन्द-वनष्यन्द सिरूपास त्या नमो 

 
७२८ कोण कता असे ववश्वा? ह्याचें उत्ति कोण वच 
वजज्ञास्य वच सदा िाहे ‘कोि’ रुपास त्या नमो 

 
७२९ उपादान तया काय? ह्याचें उत्ति काय वच 
वजज्ञास्य वच सदा िाहे ‘काय’ रूपास त्या नमो 

 
७३० जें असे मूळ ववश्वाचें जें ववश्वाधाि बोवललें  
जें ववश्वा संहिीं अन्तीं ‘जें’ रूपास तया नमो 

 
७३१ उल  लेवखजे जें सबंन्धें तें वच यद्-रूप त्या नमो 
पािोक्ष्यें जें दशमववजे तें वच तद् रूप त्या नमो 

 
७३२ असे चिम जें तें वच बोवलजेतें अनुत्तम 
तें वच सवोत्तम तया अनुिम पदा नमो 
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७३३ वनि  ववशषे समस्तास अनुकूल असे सदा 
चिाचि−सुहृत तो वच लोक-बतधु तया नमो 

 
७३४ चन्द्रवत सुखवी बन्धु वनयमी नाथ सूयमवत 
तो लोकबन्धु तो नाथ लोकनार्ास त्या नमो 

 
७३५ गुरु जो मधुववदे्यचा मायेचा पवत माधव 
मधुकंद सवम जीवाचंा माधिास तया नमो 

 
७३६ लोक-बन्धु असे देव पिी तो भक्त-वत्सल 
भक्त-कायम किी अंगे नमो त्या भक्त-ित्सला 

 
(७९) 

सुििथििो हेमाङ गो िराङ गश  िंतदानाङ गदी । 

िीरहा णिषमः शूतयो घृताशीर  अिंलश  िंलः ॥ 
 
७३७ देहकास्न्त घनश्याम अन्तिीं स्वणमवणम तो 
स्वणावसवत कृष्णकोशीं स्ििथििास त्या नमो 

 
७३८ सवमधातुमयाचें त्या हेम हें अंग एक वच 
हेमालंकाि अंगागंीं हेमाुंगास तया नमो 

 
७३९ देहावयव ते य याचे असती क्षम सुन्दि 
विागं बोवलला तो वच िराुंगास तया नमो 

 
७४० चन्दनें चर्णचले बाहु य याचे केयूि-मस्ण्डत 
तो चन्दनाङ गदी देव नमो त्या िंतदनाङ गदी 

 
७४१ कविती वैि ते वीि कामक्रोधावद आन्ति, 
बाह्य कंसावद; त्या ंमािी, िीर-हा तो तया नमो 

 
७४२ जो अद्वय स्वभावें वच दै्वत साहील तो कसा 
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नसे सम तया कोणी णिषमास तया नमो 
 
७४३ अनात्मत्वें असे शून्य तेणें तो शनू्य बोहलला 
शून्य सवम-ववशषेें जो शूतयरूपास त्या नमो 

 
७४४ आशा ववघिल्या य याच्या अपेक्षा याचना तशा 
वीततृष्ण घृताशी तो घृताशीस तया नमो 

 
७४५ कामनेनें चळे जीव आपलु्या पूणमतेहुनी 
अ-कामहत जो तो वच असे अिंल त्या नमो 

 
७४६ स्वरूपीं कल्पुनी न्यनू जीव जैं कामना किी 
स्वरूप-च्युत तो तेव्हा ंबोवलला िंल त्या नमो 

 
(८०) 

अमानी मानदो मातयो लोकस्िामी णिलोकधृक । 

सुमेधा मेधजो धतयः सत्यमेधा धराधरः ॥ 

 
७४७ देहावभमान य या नाही ‘मी कुलीन धनी गुणी’ 
अनात्मश्री-वविक्तास अमानीस तया नमो 

 
७४८ आपणा न मनी काहंीं आत्मरूप मनी जग 
दान-मानें जगा पूजी मानदास तया नमो 

 
७४९ देहावभमान पशुवत धरुनी वैि ना किी 
आत्म-संमान तो पाव ेसवम-मातयास त्या नमो 

 
७५० चतुि  दश वह लोकाचंा कता हता वन पालक 
पिेश लोक-स्वामी तो लोकस्िामीस त्या नमो 

 
७५१ भ ूअन्तविक्ष आकाश देव गन्धवम मानुष 
याचं्या लोकासं धवितो नमो त्या तो णिलोकघृक 
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७५२ अनथीं अथम आिोपी न वा अथीं अनथम तो 
सम्यग् बुवद्ध अशी य याची सुमेधा तो तया नमो 

 
७५३ देहात्मबुवद्ध होमूवन अहंता ममता गळे 
तदा तो जो उिे मेधजास तया मनो 

 
७५४ कृताथम जो असे झाला बोवलला धन्य तो जगीं 
कृताथम आत्मलाभाने झाला तो धतय त्या नमो 

 
७५५ देहात्मबुवद्ध ती खोटी आत्मबवुद्ध वच ती खिी 
आत्मबवुद्ध जया होय सत्यमेधास त्या नमो 

 
७५६ वजनें हें धविले जीव त्या धिे जो धिी प्रभ ु
सते्तनें आपुल्या वृत्तीं धराधर त्या नमो 

 
(८१) 

तेजोिृषो दु्यणतधरः सिथशस्रभृताुं िरः । 

प्रग्रहो णनग्रहो व्यग्रो नैकश्रृङ गो गदाग्रजः ॥ 

 
७५७ जो तेजोमेघ तेजाची ववश्वीं वृष्टी किी सदा 
आकाश-गंगा य यातूंवन तो तेजोिृष त्या नमो 

 
७५८ खद्योतापासुनी अस्ग्न-ववदु्यत-सूयावदकातं जी 
आढळे दु्यवत ती य याची तया दु्यणतधरा नमो 

 
७५९ धममसंस्थापनेसाठीं शस्रें य याचंीं समस्त तीं 
श्रेि शस्रधिीं त्या जो नमो त्या शस्रभृद् िरा 

 
७६० प्रगृह्म जो असे लोकीं सवंध नोहे कुणासवें 
आविी आपणा आप प्रग्रहास तया नमो 

 
७६१ नातळे प्रग्रहो कोणा आतळंू दे न वनग्रह 
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आविी वन वनवािी वह णनग्रहास तया नमो 
 
७६२ िेषेला असती अग्रें मंडलाला न होत तीं 
अखंड मंडलाकाि व्यग्ररूपास त्या नमो 

 
७६३ शृगं तो होय उत्कषम असे उत्कषम नैक य या 
महावद्रवत नैक-शृगं नैकशृुंगास त्या नमो 

 
७६४ गदाचा थोिला भाऊ तो गदाग्रज बोवलला 
दादा गदेचा तें चक्र तें गदाग्रज त्या नमो 

 
(८२) 

िंतुर  मूर्ततश  िंतुर  बाहुश िंतुर  व्यहूश  िंतुर  गणतः ॥ 

िंतुर  आत्मा िंतुर  भािश  िंतुर  िदेणिद् एकपात्॥ 

 
७६५ मूर्णत पार्णथव मन्त्रात्म होत मानस वनि  गुण 
चािी जयाच्या ह्या मूर्णत िंतुर  मूतीस त्या नमो 

 
७६६ शखं चक्र गदा पद्म चाि तत्त्वें धिी किीं 
बोवलला तो चतुि  बाहु िंतुर  बाहूस त्या नमो 

 
७६७ बद्ध-मुक्त-मुमुक्षूंचा वनत्यमुक्तासवें जगीं 
चतुि  धा होय ववस्ताि िंतुर  व्यहूास त्या नमो 

 
७६८ स्वगापवगम-निक इहलोक अशा गवत 
जीवाच्या बोवलल्या चाि त्या तो िंतुर  गणत त्या नमो 

 
७६९ ववश्व तैजस प्राज्ञ तुिीय वह तसा असे 
दशानुगत तो आत्मा िंतुरात्म्यास त्या नमो 

 
७७० गुणानुसाि आत्म्याचे भाव सावत्त्वक िाजस 
तमोमय गुणातीत िंतुर  भािास त्या नमो 
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७७१ गद्य पद्य वन तो गेय तेवीं वमश्र चतुि  ववध 
समग्र वदे जो जाणे िंतुर  िेदणिदा नमो 

 
७७२ वद्वपाद न चतुष्पाद अवतयमक् अवतमानव 
क्षीणपाद् तो वृद्धबाहु एकपादा नमो त्या 

 
(८३) 

समाितो ऽणनिृिात्मा दुजथयो दुरणतक्रमः। 

दुलथभो दुगथमो दुगो दुरािासो दुराणरहा॥ 
 
७७३ करूवन गुरु-सेवा जो वदे-स्नात यथावववध 
समावतमनकािी तो समाितथ तया नमो 

 
७७४ करूवन अवतथी-सेवा सपंादी गृह-मेध जो 
किी वनातें प्रस्थान णनिृिात्मा तया नमो 

 
७७५ मन दुि  जय हें, याचे िागदे्वष अनावि 
अतीत त्या असे आत्मा दुर  जयास तया नमो 

 
७७६ असे चिम तें तत्त्व त्याचा केवीं अवतक्रम 
पदें स्वगावद त्या खालीं नमो त्या दुरणतक्रमा 

 
७७७ सदाचािे वचत्त-शुवद्ध वचत्त-शुवद्ध स्व-बोध तो 
संपावदजे महायासें दुर  लभास तया नमो 

 
७७८ आत्म-बोध न तो होय वववकेावाचंनुी स्फुट 
तो कृपेवाचंुनी नोहे दुर  गमास तया नमो 

 
७७९ जाणे देवशक तो देश न कळे देवशकाववना 
मागम तो म्हणती दुगम ज्ञाते दुगास त्या नमो 

 
७८० न जेथ सोय जाण्याची िाहणें तेथ तें कसें 
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देश वनि  गुण तो होय दुरािास तया नमो 
 
७८१ दुिावि दानवातंें, जे दुि  मागीं वतमती तया,ं 
मािी जो आपुल्या शक्ती नमो त्या तो दुराणरहा 

 
(८४) 

शुभाङ गो लोकसारङ ग सुतततुस् तततुिधथनः । 

इतद्रकमा महाकमा कृतकमा कृतागमः ॥ 

 
७८२ अस्पृष्ट- पंक -जल तीं पद्मपत्रें जशीं जळीं 
जडीं चेतन जो तेवीं शुभाुंगास तया नमो 

 
७८३ लोक−पद्म असे वचत्र नाना-वणम-िसाकृवत 
भृगंवत साि तें घेई लोकसारुंग त्या नमो 

 
७८४ तन्तु हा ताणला तेणें सवृष्टरूप वववचत्र वच 
वदसे आवद न त्या अन्त सुतततूस तया नमो 

 
७८५ लूतावत तन्तु तो ताणी यथाकाळ वगळी वह तो 
तन्तु−वधमन तो तेणें नमो त्या तततुिधथना 

 
७८६ ववश्वकमा असे देव इन्द्राचे वह पिाक्रम 
सािे त्याचे वच केलेले इतद्रकमा तया नमो 

 
−(आ) इन्द्र इस्न्द्रय-शक्तीचा स्वामी कमम न तो किी 
कमें ऐंवद्रय त्याचीं वच इतद्रकमा तया नमो 

 
७८७ पृर्थवी आप तसें तेज वायु आकाश पाचंवें 
वनमी पंच महाभतूें महाकमा तया नमो 

 
७८८ कमम तें सपंलें  य याचें कृतकृत्य वनविच्छ जो 
बोवलला कृतकमा तो कृतकम्यास त्या नमो 
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७८९ कतमव्य सपंलें  त्याचें तें श्रोतव्य वह संपलें  
कृतागम तया नावं नमो त्यास कृतागमा 

 
(८५) 

ऊद्भिः सुतदरः सुतदो रत्ननाभः सुलोिंनः । 
अको िाजसनः शृङ गी जयततः सिथणिज्जयी ॥ 

 
७९० लोक प्रजा कला. ववद्या सवम उद् भतू य यातुंनी 
उत्पवत्त-हेतु सवांचा तो उद् भि तया नमो 

 
७९१ सौन्दयाचा झिा मूळ सवम-सौन्दयम-भाजन 
वनि  दोष गुण-संपि सुतदरास तया नमो 

 
−(आ) सुखा ववदाविता तो जो ववषयासस्क्तरूप वच 
भाव सवेस्न्द्रया ंमोही सुतदरास तया नमो 

 
७९२ भाव तो बोवलला सुंद सुख दे नयना मना 
युक्त सुंद-ि तें तेणें सुुंदरूपास त्या नमो 

 
७९३ नाभींतूवन जयाच्या हें लोक-ित्न सुमद्गत 
आियममय शोभाढ्य रत्ननाभास त्या नमो 

 
७९४ पाहती सूक्ष्म तत्त्वास य याचे लोचन वनि  मल 
तो सूक्ष्मदृक् ववशालाक्ष सुलोिंन तया नमो 

 
७९५ ब्रह्मा-ववष्णु-महेशावद अचमनीया ंवह अच्यम जो 
जो नमस्कृत लोकाहंीं ऋगात्मा अकथ  त्या नमो 

 
७९६ उपासना किी अि-ब्रह्माची जो वनिंति 
ववतिी क्षवुधता ंअि तो िाजसन त्या नमो 

 
७९७ एकशृगं महाकाय मत्स्य जो ववचिे जळीं 



 

अनुक्रमणिका 

एकाणमवाच्या कल्पान्तीं नमो शृुंगीस त्या महान् 
 
७९८ युगीं युगीं जो संग्रामीं हजकी दैत्यासं वनियें 
िणीं ववजयशाली त्या जयततास नमो सदा 

 
७९९ सवमशस्रीं सुवनपुण सवमशास्रीं ववशािद 
सवमहतजय सवमत्र नमो त्या सिथणिज-जयी 

 
(८६) 

सुििथणबतदुर अक्षोभ्यः सिथिागीश्वरेश्वरः । 

महाऱ्हदो महागतो महाभूतो महाणनणधः ॥ 

 
८०० सोनेिी कातडी य याची चंदेिी हबदु य याविी 
सुवणम-वबन्दु मृग तो स्ििथणबतदूस त्या नमो 

 
-(आ) वबन्दुयुक्त असे सुिु वणम य यातं मनोज्ञ तो 
सुवणमवबन्दु ॐकाि स्ििथणबतदूस त्या नमो 

 
८०१ क्षोभ तो ववषय-स्पश ेिाग-दे्वषात्म होतसे 
आत्मवभि नसे य यास अक्षोभ्यास तया नमो 

 
८०२ अथा अनुसिे वाणी ते वागीश्वि बोवलले 
वाणी अनुसिे अथम नमो िागीश्वरेश्वरा 

 
८०३ नामरूप जयामध्यें टावकती बुडववूनया 
होती शीतल वनि  दं्वद तो महाऱ्हद त्या नमो 

 
८०४ महाऱ्हद जलें  पूणम महागतम सुका दि 
य यातं होती गडप् ववश्वें महागतास त्या नमो 

 
-(आ) महा-गतम नव्हे, कतम असे संसाि हा, वजथें- 
जीव हे कातंले जाती महाकतास त्या नमो 



 

अनुक्रमणिका 

८०५ वशलोच्चय महाभतू यदायाम अवचन्त्य वच 
लाबंी रंुदी वन उंची वह महाभूतास त्या नमो 

 
८०६ महावनवध असे गुप्त अव्यक्तातं वनगढू तो 
साठंा धनाचा न कळे तो महाणनणध त्या नमो 

 
(८७) 

कुमुदः कुतदरः कुतदः पजथतयः पािनो ऽणनलः । 

अमृताशो ऽमृतिपुः सिथज्ञः सिथतोमुखः ॥ 
 
८०७ आपुल्या कौमुदीनें जो काळया मातेस मोदवी 
कौमुदीनाथ कुमुद कुमुदास तया नमो 

 
८०८ अववद्यारूप काळोख असे कुहक कुस्त्सत 
कुस्त्सतास ववदािी जो कुुं दरास तया नमो 

 
८०९ आपुल्या मलू-शूकानंीं ठाईं ठाईं भईुस ह्या 
किी जो दीणम तो कंुद कुुं दरूपास त्या नमो 

 
-(आ) कंुदवत कोंदला य याचा यशोधववलमा जगीं 
ढवळें धववळलें  जेणें कुुं दरूपास त्या नमो 

 
८१० पजमन्य वपकवी शतेें सुधेचें हशपुनी सडे 
समृवद्ध-हेतु ववश्वाचा पजथतयास तया नमो 

 
८११ आकाश धुउनी काढी किी हृदय वनि  मल 
किी पववत्र ववश्वातें पािनास तया नमो 

 
८१२ प्राणवान् वायु अवनल मेघ-यूथास दौडवी 
मािी ववजाचें आसूड अणनलास तया नमो 

 
८१३ आशा अमि ती य याची अमृताशन वा किी 



 

अनुक्रमणिका 

अमृताश म्हणावा तो अमृताशास त्या नमो 
 
८१४ वपु त्याचें अमृत वच अमतृाशन जो किी 
समदृवष्ट अहहसात्मा नमो त्या िपुषामृता 

 
८१५ वचद् रूप तो असे तेणें जाणे झालें  वन होत जें 
जाणे जें व्हायचें तें वह सिथज्ञास तया नमो 

 
८१६ नसे त्या पाठ ना पोट नसे आंत वन बावहि 
सवमतो-मुख तो तेणें नमो त्या सिथतो-मुखा 

 
(८८) 

सुलभः सुव्रतः णसद्धः शिुणजत् शिुतापनः । 

तयग्रोधोदुम्बरो ऽश्वत्र्श  िंािूरातधणनषदूनः ॥ 

 
८१७ सवांच्या हृदयीं नादें ससं्फुिद् रूप सवमदा 
तेणें सुलभ सवांना सुलभास तया नमो 

 
८१८ हाकेंसवें दे ओकाि वसद्ध सेवसे सवमदा 
व्रत शोभन हें य याचें सुव्रतास तया नमो 

 
८१९ न आप्य कायम संस्कायम वसद्ध आत्मा असे स्वतः 
तेणें तो बोवलला वसद्ध णसद्धरूपास त्या नमो 

 
८२० िजस्-तमासं हजकूवन िावणा कुम्भकणमका 
सत्त्वा वबभीषणा स्थापी शिुणजत् तो तया नमो 

 
८२१ पोषी दैवी गुणगणा शोषी आसुि वगम जो 
शत्र-ुतापन तो होय नमो त्या शिु-तापना 

 
८२२ मूळें  नवीं नवीं िोवी खालीं, वाढे चतुि  वदशा 
सवाश्रमास्पद गृही तयग् रोधास तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

८२३ ब्रह्मचािी बटु असे तीथमवासी उदुम्बि 
फलवान् होय सवांगीं नमो बटु उदुम्बिा 

 
८२४ वनी तो होय अश्वत्थ गावंाबाहेि जो वसे  
प्रयाण-साधनाकािी अश्वत्र्ास तया नमो 

 
८२५ मुवष्ट-मोदक चारूवन चाणूिान्रास मर्णदलें   
नमो त्या अवत मल्लास िंािूरातध्र-णनषदूना 

 
(८९) 

सहस्रार्तिंः सप्तणजह्ः सप्तैधाः सप्तिाहनः । 

अमूर्ततर  अनघो ऽणिंतत्यो भयकृद् भयनाशनः ॥ 
 
८२६ सहस्रशः ववखुिल्या ग्रह-नक्षत्र-तािका  
य या तेजोिावशतः शून्यीं सहस्रािंीस त्या नमो 

 
८२७ काळी वनळी वन ढवळी ताम्र पीत वन जाभंळी  
वहिवी अस्ग्न-वजह वा ह्या सप्तणजह िास त्या नमो 

 
८२८ पलाश अकम  खवदि अपामागम वन वपप्पल  
उदुम्बि शमी एधें सप्तैधास तया नमो 

 
८२९ सप्तवणम असे िवश्म तेणें तो सप्त-वाहन  
बोवलला भगवान् सूयम नमो त्या सप्तिाहना 

 
८३० नसे मूर्णत नसे िेखा नाद वबन्दु नसे तया  
अमूतम अव्यक्तावचन्त्य अमूतीस तया नमो 

 
८३१ नसे देह नसे कमम नसे पूवम न उत्ति  
अघ हें सवम य या नाहीं अनघास तया नमो 

 
८३२ इस्न्द्रयें सेववती अथम मन हचती तयासं वच  



 

अनुक्रमणिका 

इस्न्द्रयाथम न तो तेणें अणिंतत्यास तया नमो 
 
८३३ भयें सूयम तपें य याच्या भयें वाहे धिा प्रजा  
स्वभाव-भय भतूातंें भयकृत् तो तया नमो 

 
८३४ पिी स्वभावें जो वते ‘अहं कता, फलं मम’  
न म्हणे, भय त्या नाहीं भय-नाशन त्या नमो 

 
(९०) 

अिुर  बृहत् कृशः स्रू्लो गुिभृन् णनगुथिो महान् । 

अधृतः स्िधृतः स्िास्यः प्राग्िुंशो िुंशिधथनः ॥ 

 
८३५ व्यापकत्व प्रकवटती ववरुद्धाथम ववशषेणें  
तो शून्यवत असे सूक्ष्म अिुरूपास त्या नमो 

 
८३६ अणूसवें बृहत तो वच न तो अणु वच केवळ  
आकाशवत अणु बृहत बृहद् रूपास त्या नमो 

 
८३७ अत्यन्त कृश तो आहे कलाशषे ववधूपिी  
ववदेहकृश जो आत्मा कृशरूपास त्या नमो 

 
८३८ कृशासवें वच तो स्थूल षोडशाशं ववधूपिी  
िजाकाि गजाकाि स्रू्लरूपास त्या नमो 

 
८३९ गुणास्त्मका ती प्रकृवत वतचा आश्रय तो पुमान्  
बोवलला गुणभतृ तेणें तया गुिभृता नमो 

 
८४० चयापचय ना चन्द्रा तो कलेचा वच सवमथा  
गुण प्राकृत; आत्म्या न; णनर  गुिास तया नमो 

 
८४१ पिस्पि-वविोधी ह्या भावातंें युगपत  
विी न कसा तो महान् आत्मा महानास तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

८४२ कायातें कािण धिी न कदा कायम कािणा  
कािणात्मा अधृत तो अधृतास तया नमो 

 
८४३ कायातें कािण धिी पिी स्वाधाि कािण  
तेणें स्वधृत तो आत्मा स्िधृतास तया नमो 

 
८४४ कामें अखंवडत मन स्वानन्दें वनत्यतृप्त जो  
वदन प्रसाद-सदन तेणें स्िास्य तया नमो 
 
८४५ य यास पूवमज आहेत वपढ्याचंी गणना नसे  
अनावद पिमात्मा तो होय प्राग् िुंश त्या नमो 

 
८४६ य यास वशंज आहेत य याचा ववस्ताि वाढता  
प्रजामतृत्व-संबंधें िुंशिधथन त्या नमो 

 
(९१) 

भारभृत् कणर्तो योगी योगीशः सिथकामदः । 

आश्रमः श्रमिः क्षामः सुपिो िायुिाहनः ॥ 

 
८४७ ववश्वाधाि असे तेणें बोवलला भािभतृ प्रभ ु 
भभूाि वाहे शषेात्मा भािभतृ तो तया नमो 

 
८४८ कथा त्या कवथती य याच्या इवतहास-पुिाणकें   
वदेोपवनषदें गीता कणर्तास तया नमो 

 
८४९ एकत्व आपलुें  पाहे दुजें नेणे अनात्म जो  
आत्म-बोधें सदायुक्त योगी; योग्यास त्या नमो 

 
८५० उपाय बोवलले योग आत्मज्ञान-सहायक  
योगवते्त्यातं जो ज्ञानी योगीशास तया नमो 

 
८५१ य याच्यापासूवन हे प्राप्त इष्ट भोग समस्त वह  



 

अनुक्रमणिका 

सवम-कामद तो आत्मा नमो त्या सिथकामदा 
 
८५२ संसािीं श्रमते जीव जेथ ववश्राम पावती  
तो आश्रम असे स्वात्मा आश्रमास तया नमो 

 
८५३ अज्ञान-मूळ उपटंू वनवटंू कमम-जाल वह  
श्रमवी श्रमणा देव श्रमिास तया नमो 

 
८५४ तपोयोगें किी क्षाम वजज्ञासु श्रमणा वनीं  
झटे वझजे जो ज्ञानाथम क्षामरूपास त्या नमो 

 
८५५ तपः-स्वाध्याय-पक्षानंीं आत्मज्ञानोदयाकडे  
घे झेप घिटें साडंी सुपिास तया नमो 
 
८५६ वायुवाहन हा जीव जाय प्राणासवें वन ये  
वायुवाहन तो तेणें नमो त्या िायुिाहना 

 
(९२) 

धनुर  धरो धनुर  िेदो दण्डो दमणयता दमः । 
अपराणजतः सिथसहो णनयतता णनयमो यमः ॥ 

 
८५७ धविलें  धनु तें जेणें धमम-संिक्षणाथम वच  
श्रीिाम दाशिवथ तो धनुर  धर तया नमो 

 
८५८ सिहस्य धनुि  वदे मूर्णतमंत वच जो असे  
तो धनुि  वदे-ववद् िाम धनुर  िदे तया नमो 

 
८५९ उत पथीं चालती त्यासं दण्डी जो अववलंब वच  
थोिाचंा दण्ड अव्यक्त दण्डरूपास त्या नमो 

 
८६० वैवस्वत-निेन्द्रावद-रूपें जो ह्या प्रजा दमी  
तो धममगुप् दमवयता नमो दमणयत्या तया 



 

अनुक्रमणिका 

८६१ दण्ड्यासं दण्ड जो होय अपिाधानुरूप वच  
बोवलला दम तो न्याय दमरूपास त्या नमो 

 
८६२ पिावजत न जो होय िणीं वादसभेंत वा  
प्रवतपक्षावचया हातीं अपराणजत त्या नमो 

 
८६३ न पिाजय जो पाव ेहजकी सवांस संगिीं  
बोवलला सवमसह तो नमो सिथसहा तया 

 
८६४ अश्वा सािवथ तो जैसा वनयमी चालवी पथीं  
प्रजा स्वधि  मीं वनयमी णनयतता तो तया नमो 

 
८६५ अश्वातंें वनयमी यन्ता प्रग्रहें तेहव इवंद्रया ं 
आत्मवान् वनयमी नेमें णनयमास तया नमो 

 
८६६ योगाचा यम हा प्राण असे वनयम देह तो  
यमाववना वृथा नेम यम-धमास त्या नमो 

 
(९३) 

सत्त्ििान् साणत्त्िकः सत्यः सत्यधमथपरायिः । 

अणभप्रायः णप्रयाहो ऽहथः णप्रयकृत् प्रीणतिधथनः ॥ 

 
८६७ पौरुषाच्या बळें होय इष्ट-वसवद्ध जगीं निा  
तें पौरुष असे सत्त्व सत्त्ििुंतास त्या नमो 

 
८६८ वाढवी सत्त्व आिोग्य देहीं, वचत्तीं प्रकाश तो  
जो सत्त्वगुण जोपासी साणत्त्िकास तया नमो 

 
८६९ सत स्वरूप असे आत्मा न असत हों शके कधीं  
तेणें तो बोवलला सत्य सत्यरूपास त्या नमो 

 
८७० गन्तव्य सत्य अव्यक्त सत्य तन्मागम व्यक्त जो  
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नमो सत्यव्रता वीिा सत्यधमथपरायिा 
 
८७१ जलौघाचंा अवभप्राय जेवीं सागि-संगम  
तेवीं जो सवम जीवाचंा अणभप्रायास त्या नमो 

 
८७२ जें जें वप्रय असे जीवा तें तें पाव ेजयास तो  
वप्रयाहम बोवलला स्वात्मा णप्रयाहास तया नमो 

 
८७३ पूजाहम सवम लोकातंें तसा सवमववधानतः  
सवोपचािीं पूजाहम बोवलला अहथ त्या नमो 

 
८७४ पुिवी वप्रय सवांचें अश्वकामास अश्व तो  
गोकामा होय तो गाय णप्रयकृत् तो तया नमो 

 
८७५ वपतृवत वप्रयकता तो पतु्रवत प्रीवतवधमन  
गुणानंीं वाढवी प्रीवत नमो त्या प्रीणतिधथना 

 
(९४) 

णिहायसगणतर  ज्योणतः सुरुणिंर  हुतभुग् णिभुः । 
रणिर  णिरोिंनः सूयथः सणिता रणिलोिंनः ॥ 

 
८७६ आकाशीं तो वविे वायु प्राण अव्यक्त अक्षिीं  
तेणें ववहायस-गवत णिहायसगती नमो 

 
८७७ य योवतःस्वरूप तो आत्मा ववज्ञाता तो असे स्वयें  
स्वयंप्रकाश ती य योवत ज्योतीरूपास त्या नमो 

 
८७८ ती दीस्प्त आत्मय योतीची आकषमक अतीव वच  
पतंगवत वजथें जीव सुरुिंीस तया नमो 

 
८७९ यज्ञास्ग्न हुतभगु् होय आत्मा हा ववषयी तसा ं 
किी ग्रहण सवांचें हुतभुक तो तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

८८० ज्ञस्प्तस्वरूप तो आत्मा सवमव्यापी असे ववभ ु 
न संभव ेवच तद् विक्त णिभुरूपास त्या नमो 

 
८८१ उषेच्या उदयानें वच आिाव किवी िवव  
जग जागे हले बोले रणिरूपास त्या नमो 

 
८८२ वविोचन वच हा सूयम नानािंगीं भिी नभ  
िंगाकृवत वचतािी हा णिरोिंन तया नमो 

 
८८३ पे्रिी स्वकि  मीं जगता सूयम देऊवन चेतना  
तेणें तो बोवलला सूयम सूयथरूपास त्या नमो 

 
८८४ अव्यक्तातूंवन व्यक्तास प्रसव ेजो स्वशस्क्ततः  
ववश्व-प्रसववता देव सणिता तो तया नमो 

 
८८५ ह्या ववश्वरूप देवाचे िवव-चंद्र वच लोचन  
बोवललें  मुख तो अस्ग्न नमो त्या रणिलोिंना 

 
(९५) 

अनततो हुतभुग् भोक्ता सुखदो नैकजो ऽग्रजः । 

अणनर्तिण्िः सदामषी लोकाणधिानमद् भुतः ॥ 

 
८८६ न वदक्-काल-वनवमत्तें जो होय सान्त अनन्त तो  
कल्पान्तीं जो उिे शषे अनततास तया नमो 

 
८८७ यज्ञभोक्ता असे देव यज्ञ-गोप्ता वह तो असे  
िक्षूवन भोगी जो यज्ञ हुतभुक तो तया नमो 

 
८८८ कायम कािण कतृमत्व हें सािें प्रकृती-गुणें  
पुरुषाकािणें भोग पुरुषा भोक्तया नमो 

 
८८९ असुखा दवडी दूि देई स्वसुख सतंत  
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तेणें सुखद तों आत्मा सुखदास तया नमो 
 
८९० शास्रें आकवळजे आधीं वनःसंशय गुरूमुखें  
आत्मप्रत्यय तो अन्तीं नैकजास तया नमो 

 
८९१ सवावद तो असे आत्मा ववश्व मागूवन सवम हें  
तेणें अग्रज तो आत्मा अग्रजास तया नमो 

 
८९२ वसद्धा न कममकंटाळा कमम वनष्काम आचिी  
आत्म-शुद्ध्यथम तत्त्वज्ञ अणनर  णिण्िास त्या नमो 

 
– (आ) बद्धा न कममकंटाळा वदेोक्तें स्वगम-कामुक  
भोगाथम आदिी काम्य अणनर  णिण्िास त्या नमो 

 
८९३ जाईल ववलया पाप नादेंल शुभ सवमथा  
तेणें सदा क्षमाशील सदामषीस त्या नमो 

 
८९४ अव्यक्ताक्षि तें होय ह्या व्यक्ता वन क्षिात्मका  
लोका ंआधाि तेणें तें लोकाणधिान त्या नमो 

 
८९५ असूवन लोकावधिान असे लोक-ववलक्षण  
तेणें अद् भतु तो होय अद् भुतास तया नमो 

 
(९६) 

सनात् सनातनतमः कणपलः कणपरप्ययः । 
स्िन्स्तदः स्िन्स्तकृत् स्िन्स्त स्िन्स्तभुक स्िन्स्तदणक्षिः ॥ 

 
८९६ आज-काल-उद्याचंा जो असे आधाि तो सनात  
सनातन असे तेणें सनाद् रूपास त्या नमो 

 
८९७ न सापेक्ष सनात, होय तो केवल सनातन  
तेणें सनातनतम सनातनतमा नमो 
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८९८ ववदेह य योवति  मय तो देहयोगें मळे जन  
जन्मता ंहोय कवपल कणपलास तया नमो 

 
८९९ भभुःुकािें वन उत पातें कापंवी जो वनान्तिा  
अवनकेतं ववहािी जो कणपरूपास त्या नमो 

 
९०० सगळा भव हा य यातं अपीत उपसंहृत  
अनन्त सवान्तक तो होय अप्यय त्या नमो 

 
९०१ य याचंें जें स्वस्स्त तें त्यासं चतुि  वगात्म देतसे  
तेणें स्वस्स्तद तो होय स्िन्स्तदास तया नमो 

 
९०२ स्वस्स्त हचती स्वस्स्त बोले किी स्वस्स्त वच स्वस्स्तकृत  
सवमतोभद्र तें स्वस्स्त नमो स्िन्स्तकृता तया 

 
९०३ कल्याण असे स्वस्स्त बोलती त्यास स्वस्स्त-‘क’  
सवमतोमुख कल्याण स्िन्स्तरूपास त्या नमो 

 
९०४ स्वस्स्त-मंत्रासवें हव्य किी ग्रहण स्वस्स्तभकु्  
स्वस्स्त सेवी स्वस्स्त जेवी स्िन्स्तभुक तो तया नमो 

 
९०५ स्वस्स्त-वाचन होऊनी होतसे स्वस्स्त-यज्ञ तो  
तयाची दवक्षणा स्वस्स्त स्िन्स्त-दणक्षि त्या नमो 

 
(९७) 

अरौद्रः कुण्डली िंक्री णिक्रम्यरू  णजतशासनः । 

शब्दाणतगः शब्दसहः णशणशरः शिथरीकरः ॥ 

 
९०६ दुःखदायी असे िौद्र सािे िौद्रास टावळती  
अन्ति  यामी कसा िौद्र? अरौद्रास तया नमो 

 
९०७ अव्यंग सुंदिातें त्या अलंकिण कासया  



 

अनुक्रमणिका 

अलंकरंू अलंकािा कुुं डली तो तया नमो 
 
९०८ सवमशस्क्त वनिस्तावि देवा शस्रें कशास तीं  
द्याया सामर्थयम शस्रातंें झाला िंक्री तया नमो 

 
९०९ पादाक्रान्त किी सािें िणागंण पिाक्रमें  
पिंतप पिास्तावि णिक्रमी तो तया नमो 

 
९१० तपे सूयम भयें याच्या वािा वाहे, धिी धिा  
आज्ञा य याची अनुलंघ्य नमो ऊर्तजत-शासना 

 
९११ यथाथम वणमना य याच्या शब्द-शस्क्त उणी पडे  
किी स्तुवत घडे हनदा नमो शब्दाणतगा तया 

 
९१२ न वाचक जिी शब्द तिी द्योतक तो असे  
तेणें शब्द वह तो साहे नमो शब्द-सहा तया 

 
९१३ भव-दावास्ग्न-दग्धास ज्ञानवैिाग्य-शीतल  
जीवनें जो किी गाि णशणशरास तया नमो 

 
९१४ भेद-ववश्वास वमटवी एकाकाि किी जगा  
शान्त वनःशब्द वनःस्पन्द नमो त्या शिथरीकरा 

 
(९८) 

अकू्ररः पेशलो दक्षो दणक्षिः क्षणमिाुं िरः । 
णिद्विमो िीतभयः पुण्यश्रििकीतथनः ॥ 

 
९१५ अज्ञानें भेद, भेदानें भय दे्वष वन वैि तें  
वैिें कू्रित्व; न ज्ञान्या अकू्ररास तया नमो 

 
९१६ न अकू्रि वच तो ज्ञानी तो सुन्दि तनें मनें  
काया वाचा मनें गोड पेशलास तया नमो 
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९१७ उदासीन असे देहीं स्वरूपीं दक्ष तो असे  
तेणें तो बोवलला दक्ष आत्म-दक्षास त्या नमो 

 
९१८ सवानुकूल तो होय तेणें दवक्षण बोवलला  
दावक्षण्यें आजमवें युक्त तो दणक्षि तया नमो 

 
९१९ आत्मीयत्वें स्वपतु्रास वपतिें कविती क्षमा  
स्वात्मा वच जो असे तो वच क्षणमिाुंिर त्या नमो 
 
९२० वचद् रूपें सवम जो जाणे तो ववद्वत तम बोवलला  
वचदज्ञात नसे काहंी नमो णिद्वत् तमा तया 

 
९२१ आत्मरूप वच हें य यास वद्वतीय न तया असे  
अवद्वतीया नसे भीवत नमो िीतभया तया 

 
९२२ ऐकणें सागंणें तत्त्व कथा वा पुण्य बोवललें   
नमो तया पापहिा पुण्य-श्रििकीतथना 

 
(९९) 

उिारिो दुष्कृणतहा पुण्यो दुःस्िप्ननाशनः । 

िीरहा रक्षिः सततो जीिनः पयथिन्स्र्तः ॥ 

 
९२३ संसाि-सागिापाि उतािी शिणागता  
ज्ञानप्लवें जो आचायम नमो उत् तारिा तया 

 
९२४ देहात्मबुवद्ध हें मूळ पापाचंें, त्याविी वच जो  
आत्मबदु्धी किी घाव तया दुष कृणतहा नमो 

 
९२५ देहात्मबुवद्ध-उच्छेद-पूवम सोऽहंजपावदकें   
वनि  धूम अस्ग्नवत जीवा किी तो पुण्य त्या नमो 

 
९२६ कृवत उस्क्त मनोवृवत्त स्वप्न क्रम सुसूक्ष्म हा  
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दुःस्वप्न वह वनवािी त्या नमो दुःस्िप्न-नाशना 
 
९२७ किी जो आपलुें  वैि कामरूप दुिासद  
त्या वीिा जो किी ठाि िीरहा तो तया नमो 

 
९२८ कामक्रोधावद अन्तःस्थ वाटमाऱ्यासं मारुनी  
जपे आत्मधनातें जो तो रक्षि तया नमो 

 
९२९ जाणे सतंत जो आप आपणा ववसिे न जो  
वनत्योपलब्ध तो आत्मा होय सतत तया नमो 

 
९३० न केवल वच तो आहे हें जगत जगवी वह तो  
जगज जीवन सवात्मा जीिनास तया नमो 

 
९३१ तो आहे तो वच जगवी सचिाचि हें जगत  
जीव्य-जीवनरूपें तो पयथिन्स्र्त त्या नमो 

 
(१००) 

अनततरूपो ऽनततश्रीर  णजतमतयुर  भयापहः । 
िंतुरस्रो गभीरात्मा णिणदशो व्याणदशो णदशः ॥ 

 
९३२ रूपें अनन्त हीं य याचीं पहावें तेथ जो वदसे  
अनततरूप तो तेणें अनन्तास नमो तया 

 
९३३ रूपें अनन्त तीं य याचीं रूपश्री वह तशीच ती  
नाना-वणाकृवतगुण अनततश्रीस त्या नमो 

 
९३४ अवभमान असे मन्यु वणम रूप वयो बल  
ववद्या प्रभतु्व श्री याचंा णजतमतयसू त्या नमो 

 
९३५ संसािरूप भय जें असे अज्ञान-संभव  
ज्ञानें तें जो वनवािी तो भयापह तया नमो 
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९३६ चतुिस्र असे धमम आषम वणाश्रमात्मक  
समत्वें सेव्य संपूणम िंतुरस्रास त्या नमो 

 
९३७ तळबूड नसे य यास असे खोल वच खोल जो  
समुद्रवत जो गंभीि गभीरात्म्यास त्या नमो 

 
९३८ कमानुरूप जो देई फळें ववववध या जना  
असे वववदश तो देव णिणदशास तया नमो 

 
९३९ देई ववववध आदेश जना वणाश्रमोवचत  
तेणें व्यावदश वदेात्मा व्याणदशास तया नमो 

 
९४० देई तो वासना जन्म देई कमम तथा गवत  
ज्ञान वैिाग्य दे मोक्ष देई तो णदश त्या नमो 

 
(१०१) 

अनाणदर  भूर -भुिो लक्ष्मीः सुिीरो रुणिंराङ गदः । 

जननो जनजतमाणदर  भीमो भीमपराक्रमः ॥ 

 
९४१ कािणा म्हणती आवद नसे कािण य यास तें  
तो अनावद वच सवावद अनादीस तया नमो 

 
९४२ भिू  लोक होय ववश्वात्मा भवुि  लोक वह होय तो  
दोन्ही दलें  असे तो वच भूर  भुिास नमो तया 

 
९४३ अववद्या ती अवदसा होय देहात्मबुवद्ध  
जी आत्मववद्या वच ती लक्ष्मी आत्म-लक्ष्मीस त्या नमो 

 
९४४ बाह्य शत्रूंस संग्रामीं हजवकती नि वीि ते  
अन्तःशत्रूंस जो हजकी तो सुिीर तया नमो 

 
९४५ ववजयी वीि तो स्वामी िाय य सपंवत्त भोग त्या  



 

अनुक्रमणिका 

केयूि शोभती त्यास नमो त्या रुणिंराुंगदा 
 
९४६ सािें जनन य यातूंवन झालें  जेथूवन हें जग  
सवावद तो वच जनन त्या ववश्व-जनना नमो 

 
९४७ जन तो जन्म तो आवण असे आवद वह तो प्रभ ु 
कायम वक्रया कािण तो जनजतमादीस त्या नमो 

 
९४८ भयहेतु असे भीम यम सवां भयंकि  
यमस्वरूप तो तेणें असे भीम तया नमो 

 
९४९ कल्पान्तीं संहिी ववश्व पिमात्मा समस्त हें  
आपुल्या शषे शक्तीनें नमो भीम-पराक्रमा 

 
(१०२) 

आधारणनलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः । 

उध्िथगः सत्पर्ािंारः प्रािदः प्रििः पिः ॥ 

 
९५० होती पचं महाभतूें जगदाधाि, त्यास वह  
धिी अव्यक्तरूपें त्या आधार-णनलया नमो 

 
९५१ भमू्यावद भतूें कल्पान्तीं वगळी अव्यक्त तो प्रभ ु 
कल्पािम्भीं तीं उवगळी तेणें धाता तया नमो 

 
– (आ) अव्यक्त जननीचें जो स्तनपान किी वशशु  
व्यक्ताकाि जगद् रूप नमो धात्या स्तनंधया 

 
– (इ) अधाता वा असे तो वच न तो पालक पाल्य वा  
तेणें अधाता तो होय अधात्यास तया नमो 

 
९५२ पुष्पीं हास्य हसे य याचें बोवलला पुष्पहास तो  
चन्द्राकम -नेत्र ववश्वात्मा पुष्पहास तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

९५३ जागृवत स्वप्न सुष्वाप अवस्थात्रय लंघुनी  
अखंड एकिस जो प्रजागर तया नमो 

 
९५४ अस्ग्नय वाला सूयमहबबा वमळाया उठती विी  
तद् वत जीव वशवाभेटी उध्वमगास तया नमो 

 
९५५ सत पथें चालुनी नेमें गावंठती सत्य सज जन  
सत पथें आचिी सत्य सत् पर्ािंार त्या नमो 

 
९५६ प्राण जीव, प्राण बल, प्राण कमम समस्त हें  
तो प्राण देई जो ववश्वा प्रािदास तया नमो 

 
९५७ असे प्रणव ॐकाि समस्त स्तुवत-संग्रह  
एकाक्षि असे वदे वदेात्म प्रििा नमो 

 
९५८ जगूं वववनमयें आम्ही म्हणा वववनमया पण  
व्यावपलें  जीवना जेणें पिरूपास त्या नमो 

 
(१०३) 

प्रमािुं प्रािणनलयः प्रािभृत् प्रािजीिनः । 

तत्त्िुं तत्त्िणिद् एकात्मा जतममृत्युजराणतगः ॥ 

 
९५९ प्रमाण न लगे अन्य य यास, आत्मा प्रमाण तो  
संववत स्वरूप ववज्ञाता प्रमािास तया नमो 

 
९६० प्राणाधीन असे सवम सचिाचि हें जगत  
वनमे प्राण वजथें अन्तीं त्या प्राि-णनलया नमो 

 
९६१ प्राणाधीन असे सवम सचिाचि हें जगत  
वनपजे प्राण जेथूवन प्रािभृत् तो तया नमो 

 
९६२ प्राणाधीन असे सवम सचिाचि हें जगत  



 

अनुक्रमणिका 

य याच्या सते्त चळे प्राण प्राि-जीिन त्या नमो 
 
९६३ असत जड नव्हे दुःख, सत वचत आनन्द केवळ  
असूवन वनज तत शब्दें वाच्य तत्त्िास त्या नमो 

 
९६४ पिमाथमतः असे सत्य तर्थय तें तत्त्व बोवललें   
अहं ब्रह्मास्स्म जो जाणे तत्त्िणित् तो तया नमो 

 
९६५ पिमाथमतः असे सत्य एक आत्मा वच केवळ  
तेणें तो होय एकात्मा नमो एकात्मया तया 

 
९६६ जन्म आवद, जिा मध्य, मृत्यु अन्त नसे जया  
नमो ववकािातीता त्या जतम-मृत्यु-जराणतगा 

 
(१०४) 

भूर  भुिस् स्िस्-तरुस् तारः सणिता प्रणपतामहः । 

यज्ञो यज्ञपणतर  यज्िा यज्ञाङ गो यज्ञिाहनः ॥ 

 
९६७ भिू  लोक वन भवुि  लोक स्वि  लोक वह वमळूवन हा  
फलवान् तरु वदेात्म भूर  भुिःस्िस्-तरू नमो 

 
९६८ तरु तािक वदेात्म यज्ञप्लव-वववनि  वमता  
संसाि-सागिातूंनी तािी तार तया नमो 

 
९६९ य याच्यापासूवनया झाले सचिाचि लोक हे  
लोक-प्रसववता होय सणिता तो तया नमो 

 
९७० पाञ्चभौवतक हा पुत्र, वपता भतूें, वपतामह-  
अव्यक्त, अक्षि असे प्रणपतामह त्या नमो 

 
९७१ यजनीय असे देवा ंअसुिा ंमानवासं वह  
यज्ञकमात्मका देवा यज्ञरूपा तया नमो 



 

अनुक्रमणिका 

९७२ यथावववध यथासाङ ग यज्ञीं जो यवजजे जनीं  
आिाध्य देवता, होय तो यज्ञपणत, त्या नमो 

 
९७३ श्रद् धेनें शास्र-वववधतः मनोयोगें अदास्म्भक  
यजमानः किी यज्ञ ंयज्िा तो होय त्या नमो 

 
९७४ कता वक्रया वन किणें स्थल कालानुकूलता  
पञ्चाङ गें यज्ञकमाचीं यज्ञाङ गास तया नमो 

 
९७५ पञ्चाङ गें युक्त होऊन यज्ञ-वनि  वाह जो किी  
किी सुफल संपूणम यज्ञ-िाहन त्या नमो 

 
(१०५) 

यज्ञभृद् यज्ञकृद् यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः । 

यज्ञाततकृद् यज्ञगुह्युं अन्नुं अन्नाद एि िं ॥ 
 
९७६ सृवष्टरूप महायज्ञ ववश्वीं हा चालला असे  
जो सवृष्टस्स्थवतयज्ञाचा भता तो यज्ञभृत् नमो 

 
९७७ यज्ञावद ही असे सवृष्ट असे यज्ञान्त ती पुनः  
यज्ञरूप वच ती होय यज्ञकृत् तो तया नमो 

 
९७८ सृवष्टरूप वच जो यज्ञ ती वच मूर्णत असे  
तया तेणें तो बोवलला यज्ञी यज्ञी यज्ञात्मया नमो 

 
९७९ य याच्या प्रीत्यथम हे सािे होती यज्ञ वदने वदने  
त्या सवांचा असे भोक्ता यज्ञभुक तो तया नमो 

 
९८० न दैवताववना यज्ञ तेणें तो यज्ञ-साधन  
यज्ञें वच साध्य तो होय यज्ञ-साधन त्या नमो 

 
९८१ किी सुफल सपूंणम यज्ञ जो देउनी फल  



 

अनुक्रमणिका 

यज्ञान्तकृत तो फलद नमो यज्ञातत-कारका 
 
९८२ कमें समस्त ज्ञानातं होती फवलत गुह्य हें  
तद् वत तीं यज्ञकमें वह यज्ञगुह्यास त्या नमो 

 
९८३ जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्तींत जावणजे जें समस्त तें  
बोवललें  अि आत्म्याचें अन्नरूपास त्या नमो 

 
९८४ समस्त जे्ञय तें अि चेतनाचें अचेतन  
ज्ञानस्वरूप जो आत्मा तो वच अन्नाद त्या नमो 

 
– (आ) ववश्वीं या अि-अिादापितें दुसिें नसे  
तेणें उभयरूपा त्या देवा सवात्मका नमो 

 
(१०६) 

आत्मयोणनः स्ियुंजातो िैखानः सामगायनः । 
देिकीनतदनः स्रष्टा णक्षतीशः पापनाशनः ॥ 

 
९८५ जननी ती असे त्याची आपलुी तो वच आपण  
स्वोपादान स्वयें तेणें आत्मयोणन तया नमो 

 
९८६ बीजप्रद वपता त्याचा आपुला तो वच आपण  
स्ववनवमत्त स्वयें तेणें स्ियुंजात तया नमो 

 
९८७ खणती कमम-काशा जे त्याचं्या के्षत्रीं वच जो वपके  
तो आत्मबोध वैखान िैखानास तया नमो 

 
९८८ ज्ञान-दीवक्षत होऊवन जो ववद्या-सोम गावळतो  

‘अहं ब्रह्मास्स्म’ तो गातो साम-गायन त्या नमो 
 
९८९ अज्ञान-कंस ववधला देह-बंदींत जन्मुनी  
सुखवी भस्क्त-वैिाग्या देिकी-नतदना नमो 



 

अनुक्रमणिका 

९९० न तो सृष्ट, असे स्रष्टा या सृष्टीचा समग्र वच  
तेणें तो बोवलला स्रष्टा जगत-स्रष्यास त्या नमो 

 
९९१ तेणें वच सवृजलें  ववश्व असे तेणें वच पावळलें   
वक्षवत-पालक तो होय णक्षतीशास तया नमो 

 
९९२ िवचलें  ववश्व हें जेणें जेणें हें ववश्व पावळलें   
संहिी तो वच पापातें नमो त्या पाप-नाशना 

 
(१०७) 

शङ खभृन् नतदकी िंक्री शाङ गथधतिा गदाधरः । 

रर्ाङ गपाणिर  अक्षोभ्यः सिथप्रहरिायुधः ॥ 
 
९९३ पाञ्चजन्य किीं य याच्या भक्ता ंअभय द्यावया  
अभक्ता ंभय तो देई नमो शुंखभृता तया 

 
९९४ अज्ञान-संशय-च्छेदी आत्मज्ञानावस नन्दक  
कटीस शोभतो य याच्या नतदकी तो तया नमो 

 
९९५ सुदशमन धिी चक्र अनाक्रोश-क्षमामय  
संिक्षी जें सदा भक्ता देवा िंक्रीस त्या नमो 

 
९९६ शाङ गम तें धनु शृगंाचें भगवद्-भजु-भषूण  
तत्त्व-वधे-क्षमा धिी शाङ गथधतिा तया नमो 
 
९९७ गदा कौमोदकी देव वमिवी दोष-सूदन  
वैिाग्य-गुरु गंभीि गदाधर तया नमो 

 
९९८ भक्ताचा िथ साभंाळी िथचक्र किीं धिी  
नमो रर्ाुंगपािी त्या देवशेा भक्तवत्सला 

 
९९९ धमम संस्थावपला आहे नादंती धममवनि ते  
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सदाचे सपंले दुष्ट तेणें अक्षोभ्य त्या नमो 
 
१००० अज्ञान-दोष-दैत्यातंें मािाया सजला असे  
सवास्रीं, त्या नमो देवा सिथप्रहरिायुधा 

 
॥ सिथप्रहरिायुध ॐ नम इणत ॥ 

 
इणत श्री नामसाहस्री 

 
❏❏❏ 

  



 

अनुक्रमणिका 

उपसुंहार 
 

इतीदुं कीतथनीयस्य केशिस्य महात्मनः । 
नाम्नाुं सहस्रुं णदव्यानाम्  अशेषेि प्रकीर्तततम्  ॥ 

१ असें हें कीतमनीयाचें केशवाचें महात्मया सहस्र 
वदव्य नामाचंें झालें  वनःशषे सागुंनी 

   

य इदुं श्रृिुयात् णनत्युं यश  िंाणप पणरकीतथयेत् । 
नाशुभुं प्राप्नुयात् णकणित् सोऽमुिेह िं मानिः ॥ 

२ हें ऐकेल वह जो कोणी संकीतील वा नि न 
पित्र न पित्र न या लोकीं काहंीं अशुभ त्या 
घडे 

   
िेदाततगो ब्राह्मिः स्यात् क्षणियो णिजयी भिेत् । 
िैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमिाप्नुयात् ॥ 

३ वदे– पािग तो ववप्र क्षत्र तो िण– पािग 
धन– संपि तो वैश्य शूद्र होय सुखी सदा 

   
धमार्ी प्राप्नुयात् धमं अर्ार्ी िंार्थमाप्नुयात् । 
कामान् िा अप्नुयात् कामी प्रजार्ी प्राप्नुयात् प्रजाम्  
॥ 

४ धमाथीस लभे धमम अथाथीस वह अथम तो 
कामाथीस लभे काम प्रजाथीस प्रजा तशी 

   
भन्क्तमान् यः सदोत्र्ाय शुणिंस् तद् गतमानसः । 
सहस्रुं िासुदेिस्य नाम्नाम्  एतत् प्रकीतथयेत् ॥ 

५ सकाळीं उठुनी वनत्य शुवच होऊवन जो नि 
ध्यानस्थ होऊनी भावें किी पाठ सहस्र हें 

   
यशः प्राप्नोणत णिपुलुं  ज्ञाणतप्राधातयमेि िं । 
अिंलाुं णश्रयमाप्नोणत श्रेयः प्राप्नोत्यनुिमम्  ॥ 

६ लाभे यश तया थोि लाभे ज्ञातींत गौिव लाभे 
त्या स्स्थिसंपवत्त लाभे श्रेय अनुत्तम 

   
न भयुं क्वणिंदाप्नोणत िीयं तेजश  िं णितदणत । 
भित्यरोगो दु्यणतमान् बलरूपगुिान्तितः ॥ 

७ न ये संकट त्या काहंीं लाभे वीयम वन तेज तें 
नीिोग कास्न्तमान् होय बल-रूप -गुणास्न्वत 

   
रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बतधनात् । 
भयात् मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥ 

८ िोगातूंवन सुटे रुग्ण बधंनातूंवन बद्ध तो आपि 
आपदातूंवन सुटे भीत भयातुंनी 

   
दुगाण्यणततरत्याशु पुरुषः पुरुषोिमम्  । 
स्तुिन् नामसहसे्रि णनत्युं भन्क्तसमन्तितः ॥ 

९ सहस्रनाम- स्तोत्रें जो भक्तीनें पुरुषोत्तमा 
स्तवी वनत्य, सुटे शीघ्र सकंटातूंवन तो वनज 

   
िासुदेिाश्रयो मत्यो िासुदेिपरायिः । 
सिथपापणिशुद्धात्मा याणत ब्रह्म सनातनम्  ॥ 

१० भजे जो वासुदेवास वासुदेव वच य या गवत 
वनष्पाप होउवन पाव ेअन्तीं ब्रह्म सनातन 
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न िासुदेिभक्तानाुं अशुभुं णिद्यते क्वणिंत् । 
जतममृत्युजराव्याणधभयुं नैिोपजायते ॥ 

११ न वासुदेव- भक्ताचंें होई अशुभ तें कधीं जन्म 
मृत्यु जिा व्यावध याचंें भय नसे तया ं

   
इमुं स्तिुं अधीयानः श्रद्धाभन्क्तसमन्तितः । 
युज्येतात्मसुखक्षान्ततश्रीधृणतस्मृणतकीर्ततणभः ॥ 

१२ स्तवाचा पाठ ह्या भावें श्रद्धापूवमक जो किी 
लाभे आत्मसुख क्षास्न्त श्री धृवत स्मृवत कीर्णत 
त्या 

   
न क्रोधो न िं मात्सयं न लोभो नाशुभा मणतः । 
भिन्तत कृतपुण्यानाुं भक्तानाुं पुरुषोिमे ॥ 

१३ पुरुषोत्तम- भक्ताचं्या ठाईं अशुभ ंना वसे न 
क्रोध लोभ मात्सयम न वा ती पापवासना 

   
द्यौः सिंतद्राकथ नक्षिा खुं णदशो भूर  महोदणधः । 
िासुदेिस्य िीयेि णिधृताणन महात्मनः ॥ 

१४ नक्षत्रलोक आकाश वदशा भवूम महोदवध 
धविलीं सवम हीं देवें वासुदेवें स्वशस्क्ततः 

   

ससुरासुरगतधिथ सयक्षोरगराक्षसम्  । 
जगद् िशे ितथतेदुं कृष्िस्य सिंरािंरम्  ॥ 

१५ देव गन्धवम असुि यक्ष िाक्षस पिग यासंवें जग 
हें सािें कृष्णाधीन चिाचि 

   
इन्तद्रयाणि मनो बुणद्धः सत्त्िुं तेजो बलुं  धृणतः । 
िासुदेिात्मकातयाहुः के्षिुं के्षिज्ञ एि िं ॥ 

१६ इंवद्रयें हीं मनोबुवद्ध सत्त्व तेज बलावदक तसें 
के्षत्र वन के्षत्रज्ञ वासुदेवात्म बोवललीं 

   
सिागमानामािंारः प्रर्मुं पणरकल्पतें । 
आिंारप्रभिो धमो धमथस्य प्रभुरच्युतः ॥ 

१७ सवम शास्त्रातं तो आधीं असे आचाि कस्ल्पला 
आचािातूंवन तो धमं धमाचा प्रभ ुअच्युत 

   
ऋषयः णपतरो देिा महाभूताणन धातिः । 
जङ गमाजङ गमुं िेंदुं जगन् नारायिोद्भिम्  ॥ 

१८ ऋवष ते देव वपति महाभतूें वन धातु ते स्स्थि- 
जंगम हें ववश्व असे नािायणोद्भव 

   
योगो ज्ञानुं तर्ा साुंख्युं णिद्याः णशल्पाणद कमथ िं 
िेदाः शास्राणि णिज्ञानुं एतत् सिं जनादथनात् ॥ 

१९ योग ज्ञान तसें साखं्य ववद्या वशल्प कलावदक 
वदे शास्रें वन ववज्ञान सवम हें त्यावच पासुनी 

   
एको णिष्िुर  महद् भूतुं पृर्ग् भूतातयनेकशः । 
िींल्लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ क्ते णिश्वभुगव्ययः ॥ 

२० एक ववष्णु महद् भतू पृथक् भतूें अनेक तीं 
व्यापूवन तीन लोकातंें ववश्वभकु् ववश्व भोवगतो 

   
णिश्वेश्वरुं अजुं देिुं जगतः प्रभिाप्ययम्  । 
भजन्तत ये पुष्कराक्षुं न ते यान्तत पराभिम्  ॥ 

२२ पिमात्मा अजन्मा जो ववश्वशे्वि जगत-प्रभ ु
भजती त्यास जे भावें न वशव ेत्या ंपिाभव 
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ॐ तत् सत् । इणत श्रीमहाभारते, शतसाहस्त्र्याुं 
सुंणहतायाुं िैयाणसक्याुं, आनुशासणनके पिथणि, 
भीष्मयुणधणिरसुंिादे, 
श्रीणिष्िोर्तदव्यसहस्रनामस्तोिम्  ॥ 

 ॥ इवत श्री महाभाितीं, अनुशासन पवीं, एकशें 
पस्तीसावा अध्याय समाप्त ॥ 
 

 १ अष्टादशोननववत शक श्रावण मास तो असे 
सोमवती पुण्य गं्रथ हा पूणम होतसे 

   
 २ अशी ही श्लोक-साहस्री अर्णपली चिणावंिी 

श्रीहिीच्या हिो अश्री मोक्षश्री देउनी जना 
   
 ३ नमो अनन्तास सहस्र-मूर्णतका 

सहस्र-शीषावक्ष-किोरु-पादका 
सहस्र-नामा पुरुषा सनातना 
अनन्त-ब्रह्माण्ड-युगान्त-धािका 

  
  
  
  ॥ इणत श्री णिष्िु-सहस्रनाम सहस्रश्लोकी ॥ 
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नाम हें परमात्म स्िरुपिं आहे 
 
नाम म्हणजे भगवतंाचें नाव. देवाच्या कोणत्यावह नावातं फिक नाही. नाम हा जीव आवण वशव 

याचं्यामधला दुवा आहे. नाम हें साध्य आहे आवण साधनवह आहे. नाम सगुण आहे आवण वनगुमणवह आहे. 
नामाचा आिंभ सगुणातं आहे ति शवेट वनगुमणातं आहे. आिंभ सगुणात आहे असें म्हणण्याचें कािण भगवतं 
मुळातं जो वनिाकाि, वनगुमण आहे तो जेव्हा ंसगुणातं आला तेव्हाचं त्याला नामरूप लागलें  आवण सगुणरूप 
नाहींसें झालें  तिी नाम वशल्लकच िावहलें  म्हणून तें वनगुमणवह आहे. तेव्हा ं सगुण हकवा वनगुमण भक्तीला 
नामाचा आधाि आहे. नाम हा सत्संगाचा पाया आहे आवण कळसवह आहे. नाम म्हणजे आपली वृवत्त आवण 
भगवतं यानंा जोडणािी साखळीच आहे. वृवत्त नामरूप बनली पाहीजे. पंढिपूिला जायला पुष्कळ िस्ते 
आहेत. पिंतु सवांना शवेटी बािींतून जाऊन दशमन घ्यावें लागतें. त्याप्रमाणें इति साधनें जिी केलीं तिी 
नामसाधन केल्याविच आत्मस्वरूपाची प्रास्प्त होते. आपण नाम घ्यावें. तें आपणच आपल्या कानानंीं ऐकावें 
आवण तें घेता ंघेता ंत्यातं शवेटीं स्वतःला ववसरून जावें. हाच नामसाधनेतला आनंदाचा मागम आहे. 

 
जसें आपलें  आपलेपण आपल्या नावातं आहे तसें देवाचें देवपण हें त्याच्या नामातं आहे. आपण जें 

नाम घेतों तेंच शवेटपयंत कायम िहातें. पिंतु आपली देहबुवद्ध जसजशी कमी होईल तसतंसें तें नाम 
अवधकावधक व्यापक आवण अथमगभम बनत जातें आवण शवेटीं नाम हें पिमात्म स्वरूपच आहे, असा अनुभव 
येतो. पाणी जसें शिीिाचें जीवन आहे. तसें नामं हें मनाचें जीवन बनलें  पाहीजे. अतंकाळी अगदीं शवेटीं 
सुटणािी वस्तु म्हणजे भगवतंाचें नाम, नामातंच शवेटचा श्वास गेला पावहजे. नामातं एका आनंदावशवाय 
दुसिें काहंीं नाहीं. 

 
(गोंदिलेकर महाराज) 


