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अध्यात्मग्रंथमाला 
१. या ग्रेयमाढेचें मुख्य प्रयोजन म्दणजे छोकांस परमार्थाचें उज्ज्वल 

स्वरूप महाराष्ट्रवाड्ययांतून उघड करून सांगणे हं होय. ज्ञानेश्वरांपासून 
रामदार्सापर्यत ज साधु महाराष्ट्रांत निर्मीण झाळे त्यांनी अशा प्रका- 
रची उञबल ग्रंथरचना मराठीत करून. ठेविळी आहे कीं तिचें 
वाड्मयदष्टया ब परमार्थदृष्टया फारच मोठें महत्त्व आहे. परमाथी- 
बइळच्या निरनिराळ्या आमक कल्पनांचे निरसन करून शुद्ध पर- 
मार्थाचें स्वरूप समजावून देणें हे महाराष्ट्रवाड्मयाचें पवित्र कर्तव्य 
आहे. हें कार्य महाराष्ट्रवाड्मयांतून जितक्या उत्कृष्ट रीतीने सिद्धीस 
गेळें आहे तितकें हिंदुस्थानच्या इतर प्रांतिक भाषांतून, अगर पाढी 
अगर प्राकृत भाषांतून, अगर खुद्द संस्कृतभाषेंतूनह्ी सिद्धीस गेळें 
आहे किंवा नाहीं याची. रांकाच अहि. नुसतें परमार्थांचें खरें स्वरूप 
समजून देण्याचे सामर्थ्य महाराषट्रवाङमयांतं ̀  आहे इतकेंच नव्हे, 
तर सर्व धर्मांचे एकीकरण करण्याचें सामर्थ्यही महाराष्ट्रवाइमयांत 
आहे. धमीधमांतीळ लढे केवळ अज्ञानामुळे उत्पन होतात; पण 
परमार्थाचे Je GET कळल्यास ते ळ्ढे नाहींसे करण्याचें सामर्थ्य 
दांत आहे असे म्हणण्यास हरकत नाहीं. याघुळें आमच्या महा- 
राष्ट्राच्या धार्मिक वाड्मयाचा सात्र अभ्यास होणें किती जरूरीचें 

` आहे हें सांगण्याचें कारण नाहीं. 
२. आज या अध्यासम्रंथमाठेतीळ पहिळीं चारच पुस्तकें प्रसिद्ध 

होत भइेत, हीं चार पुस्तकें म्हटळीं म्हणजे महाराष्ट्राच्या धार्मिक 
वाझायाचा संपूर्ण निष्कषे होय. पहिल्या पुस्तकांत. ज्ञानेश्वरीतील 
उताऱ्यांची विषयवार रचना करून ज्ञानेश्वरांची सर्वागीण पारमा- 
रथिक शिकवण कशी होती हें संपूर्ण रीतीनें -लांच्याच शब्दांत सांग- 
ण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसऱ्या पुस्तकांत तीन भाग आहेत, 
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पहिल्या भागांत निद्वात्ते, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, व चांगदेव 

यांनीं जी अभंगरचना केळी आहे तिचा संपूर्ण गोषवारा याँच्याच 

शब्दांत दिळा आहे. दुसऱ्या भागांत नामदेव व तत्काढीन संतकवि 

यांच्या निवडक अमंगांची विषयवार रचना करून परमार्थाचे रहस्य 

ह्यांच्या तोंइन सांगितळें आहे. या संतकबीमध्यें ज्यांचे ज्यांचे अभंग 

उपल्ब्ध आहेत अज्ञा सर्वे संतांचा उल्लेख करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

गोरा कुंभार, विसोबा खेचर, सांवंता माळी, नरहरि सोनार, चोखा- 

मेळा, जनाबाई, सेनान्हावी, कान्होपात्रा, या सर्व जातींच्या व व्यव- 

सायांच्या संतांचा उछेख येथें केछा भे. तिसऱ्या मार्गात भाचु- 

दास, जनार्दनस्वामी, व एकनाथ यांच्या अभेर्गांची विषयवार निवड 

करून लाच्या तोंडून परमार्थाचे रहस्य सांगितळें आहे. अध्यात्म- 

ग्रेंथमाळेच्या तिसऱ्या पुस्तकांत संतशिरोमाणि तुकारामांचे अध्यात्म- 

चरित्र व अध्यात्मोपदेश त्यांच्याच वचनांच्या आधारें सांगितला 

ai, शावटच्या म्हणजे चवथ्या पुस्तकांत रामदासांच्या दासबोध 

ब इतर संकीणे ग्रंथांच्या आधारें रामदासांची पारमार्थिक ब व्यावे- 

हारिक शिकवण कशी दोती हें सांगितळें आहे. यावरून ही गोष्ट 

उघड होईल कीं, ही चार पुस्तकें म्हणजे मद्दाराष्ट्रधर्माचा मूलरूपानें 

संपूर्ण इतिहासच दोय, या चारी पुस्तकास बिस्तृत विवेचनात्मक 

प्रस्तावना जोडल्या.असून लांमध्ये त्या त्या साधूंचे पारमार्थिक वम 

शक्य तितकें उघड करून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळें या 

चारी पुस्तकांचा अभ्यास केल्यास महाराष्ट्रवाडमयामध्यें परमार्थाचे 

geen निरनिराळ्या संतांनी कसे सांगितढें आहे हें पूर्णपणे निदर
्शनास 

येईछ. ज्ञान, भाक्त, व क्म यांचा त्रिवेणीसंगम जर कोर्ठे झाळा असेळ 

तर तो आमच्या महाराष्ट्रवाड्मयांतच होय. ज्ञानेश्वरप्रमाणें ज्ञानी, 

नामदेवतुकारामांप्रमाणें भक्तिमान् , व रामदासाँप्रमाणें कर्मयोगी लोक 

आमध्या महाराष्ट्रच निर्माण झाले, आजचा आपला प्रसंग 
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ज्ञान; भक्ति) व कर्मे यांचा समुच्चय करण्पाचा आह्दे, यामुढेडी 
या ग्रंथमाठेच्या भभ्यासाचें किती महत्त्व आहे हें सांगावयास नको. 

३. आजकाळ आपल्या विश्वविद्याल्यांतून महदराष्ट्रभषिचे अध्य- 
यन जारांने पुरू होत आहे ही फार भानंदाची गोष्ट आहे, 
स्थान इंग्रजी भाषेमध्ये चॉसर्, शेक्सपियर्, मिल्टन् , बड्सवथ 
इत्यादिकांनीं पटकावळें आहे, तेंच स्थान वाडमयदृष्टीनें ज्ञानेश्वर 
नामदेव, तुकाराम, व रामदास यांनीं महाराष्ट्रभाबंत पटकावळें 
आहे असे म्हणण्यास हृरकत नाहीं. बायूबळचा ज्याप्रमाणें वाड्म- 
च्या दृष्टीनें अभ्यात होतो, त्याप्रमाणेंच आमच्या साधूंच्या ग्रंथांचा 

वाडूमयाच्या दृष्टीनेही अभ्यास व्हावयास पाहजे. रवींद्रनाथ टागोर 
यांचा गीतांजलि हा ग्रंथ उत्कृष्ट आहे यांत इंका नाहीं; परंतु 
ठुकारामज्ञानेश्वरांचे अध्ययन केछें असतां त्यांचे ग्रंथ तितकेच 
किंवा त्याहूनही सरस आहेत दें वाचकांच्या ध्यानांत येईल. 
किंबहुना, तुकारामज्ञाने्वरादिकांच्या अगर तत्सदश साधूंच्या वचनांचा 
फेलाब जो हिंदुस्थानांत झाला त्याचें गींतांजलि हेँ एक आधुनिक 
निदर्शन आहे असें म्हणण्याक्च हरकत नाहीं, या कारणास्तव महा- 
रा्ट्रवाङ्मयाच्या व महाराष्ट्रघमाच्या आधारभत असलेल्या या 

ग्रंथांचा अभ्यास आमच्या विश्नविद्यालयांतून अवश्य व्हावयास 
पाहिजे. चमत्कारांच्या. दृष्टीनें या साधूंच्या चारित्रांकडे न पाहतां. 
त्यांच्या ग्रंथोक्तांच्या दृष्टीने त्यांजकडे पहावयास आपण Pas 
पाहिजे; व अशा रीतीनें त्यांजकडे पाढिळें असतां बुद्दिवादास पटेळ 
अशाच प्रकारचा अनुभत्र ( ६६००६] M8६०8 ) त्यांच्या 
रथांत सांगितळा आहे असें दिसून येई. 

9 ““अष्यात्मविद्यापीठ”(A०1emy of Philosophy and 

Religion ) या संस्थेतर्फे हिंदी तज्ञानाचा इतिहास जो सोळा 
मागांत लिहिण्यात यावयाचा आहे, त्यांतील पंघराग्या मागात हों 
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आजचीं चार्व पुस्तकें अंतभूत होतात. या चार मूछ पुस्तकांवर 
विवरणात्मक “ Mysticism in Maharashtra ?? या नां- 

वाचा ग्रंथ हा ल्या हिंदीतचवज्ञानाच्या इतिहासांतीळ दहावा भाग होय; 
व तो छौकरच छापून ब्राहेरही निघेल, या ग्रंथाचं अध्ययन व 
वाचन विशेषतः युरोपांत आधिक होणार. त्यांत जों प्रमेये Ret 
आहेत ब्यांस आधारभूत अगर उपकरणभूत म्हणून हे आजचे चार 
aq प्रकाशित होत आहेत; ही गोष्ट ध्यानांत ठेविळी पाजि. या 
कारणामुळेच या चार पुस्तकांतीळ कांही पुस्तकांच्या शेवटीं इंग्रजी 
हेडिंगे घातली आहेत, त्यांचा मुख्य उद्देश म्हटला म्हणजे पाश्चाय 
ठोकॉनीं आमच्या महाराष्ट्रभाषिचा अभ्यास करून त्यांतील चिद्रर्ने 
ओळखण्यासं शिकळें पाहिजे ह्वा द्वोय. 

८ या अध्यातम्रंथमाळेंतीळ पुढील पुस्तके जसजशी तयार adie 
तसतशी तीं प्रासेद्द करण्यांत येतीळ. आज त्यांचा नामनिर्देश कर- 
ण्याचे कारण नाहीं. तूर्त आजचे चारच ग्रंथ प्रकाशित होत आहेत. 
पुढें मार्गे जुळून आल्यास, पाश्चात्य व पौर्वात्य तत्तज्ञांचे व सथुः 
रुषांचे विचार व अचुभत्र जमेस धरून, शास्रीय दृष्टीचा निकष 
लावून, स्वानुभवास पडताळून, चिकित्सक बुद्ध नें आधुनेक लोकांस 
परमार्थाच्या दृष्टीनें उपयोगी पडेल अशा प्रकारचा एक ग्रंथ लिहि- 
ण्याची जरूरी आहे; त्यास हे आजचे चारही ग्रंथ उपयोगी पडतील 
असा भरंवसा आहे. 

रा. द्. रानडे. 
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१. औल्ञानेश्वरोच्या चरित्राचा विचार करण्याच्या अगोदर तीन गोष्टींचा आप- 
ल्यास येथें अल्पमात्र विचार कर्तव्य आहेः (.१ ) ज्ञानेश्ववकालीन ऐतिहासिक 

स्थिति; ( २ ) ज्ञानेश्वरकाळीन वाळ्य स्थिति, ( $ ) ज्ञानेश्वरकालीन धार्मिक 
स्थिति. ज्ञानेश्वरकालचें महाराष्ट्र म्हणजे एक सुखसंपन्न महाराष्ट्र होतें. मिछमा- 
पासून चाळंत आलेल्या यादववंशांत निर्माण झालेला रामंदेवराव हा देवगिरी येथें 
राज्य करीत होता. ज्ञानेश्वरांनी याचें “ यदुवंशाचा विळास, सकळकळांचा निषि, 
च न्यायातें पोसणारा ” असा गोरवानें उल्लेख केला आहे ( क्र. १ ). ज्ञानेश्वर- 
काळीं अद्याप मुसलमानांची स्वारी महाराष्ट्रावर झाली नव्हती. नानापंथ, नानामतें 
ही जरी निमीण झाली होतीं, तरी तीं हिंदुध्मामधीळच होतीं. रामदेवरावाचा हेमाडपंत 
या नांवाचा एक मोठा मुत्सद्दी, व हुपार कारभारी होता. त्याच्या अमदानींत सर्व 
कलांना, विद्यांना, व धर्मालाही फार उत्तेजन मिळालें. रामदेवरावाची कारकीद् शके 
५११९३ पासून शके १२३१ पयेत झाली. ज्ञानेश्वरांचा जन्म व रामदेवाची कार- 
कीदु ही जवळजवळ समकालीनच होतीं असें म्हटलें तरी चालेल. ज्ञानेश्वरांनी 

आपला ज्ञानेश्वरी रथ “ शके बाराशतें बारोत्तरें ” मब्यें लिहिला हें मासिद्च आहे. 
ज्ञानेश्वरांचा समाविकाल व्हावयाच्या अगोद्र म्हणजे शके १२१८ च्या अगोदर 
दोनच वेष, म्हणजे शंक्रे १२१६ मध्ये, अल्लाउद्दीन खिलजी हा देवगिरीवर स्वारी 
करण्याच्या उद्धेशानें अचलपूर अगर एलिचपूर येथपर्यंत आपलें सेन्य घेऊन 
० परंतु रामदेवैरवानें नजराणा देऊन त्यास परत पार्ठविलें. म्हणजे, ज्ञानेश्वरांचा 

"काळ होईपर्यत अद्याप मुसलमानांचा अंमळ दाक्षिणेंत मुर्टीच बसला नव्हता, 

` 5 ञने्वरांच्या समार्थानंतर दहा वर्षानी म्हणजे शके १२२८ मध्यें अल्लाउद्दीन 



२ ज्ञाने श्वरवचनासृत. 

खिलजीने मलीक काफरास ३०,००० घोडेस्वार देऊन रामदेवरावावर पाठविलें, व 

त्याचा पराजय करून त्यास दिछीस केद करून नेलें. रामदेवराव सहा महिने तेथें 
Fo 

राहून नंतर परत आला, व तो शके १२३१ सालीं निवतंला, देवगिरीचे राज्य 

शके १२४० पयत कायमचें मुसलमानांच्या ताब्यांत गेलें नाही, 

२. आतां ज्ञनेश्वएकालीन वाझयाची परिस्थिति कशी हेती तें आपण थोड” 
क्यांत पाहूं. मकृंद्राज या नांवाचा जो संतकवि होऊन गेला त्यानें आपल्या 
‘pare! च्या अकराव्या अध्यायाच्या शेवटीं “ शके अकरा दाहोत्तरू । साधा- 
रण संवत्सरू ” मध्ये आपला ग्रथ लिहिला असं सांगितलें आहे. हाच महाराष्र 
वाझयांतील उपलब्ध असलेला वेदांतानुभवप्रधान पहिला ग्रंथ होय अस 
म्हणावयास हरकत नाहीं. मुकृंदराजाचा “ परमामृत? हा संथही फारच 

उत्कृष्ट आहे; व त्यावरूनच कदाचित् ज्ञानेश्वरांनी अमृतानुभव अगर अनुभवामृत 
दव नांव आपल्या ग्रंथास दिलें असेल. या परमामृत ग्रंथांतील बाराव्या प्रकरणांत 

स्वानुभवस॒खाचें फार बहारीनें वर्णन केलें आहे. “ सेदकंपांदर उठती । अष्टसास्िक 
भाव मकटती । पावे साम्राज्यसंपत्ती । रंक जेसा ” (१२. १); “ परम सुखाचेनि 
भरे । एकही स्फूर्ति न सुरे । कार्यजाती विसरे । निमिष्यांत ” (१२. १० ७४ 

“गुरुसांभदायाची वाट । न धरितां करिशी प्रगट । तरी गुज घेऊनी चावट । होतील 
बहू ” (१५४. २१) वगेरे ओव्या फारच चांगल्या आहेत. या ग्रंथाची भाषा थोडी 

हुत आधुनिक दिसते. पण ग्रेथकारभेदामुळें भाषाही भिन्न होऊं शकतात, 

मकुंदराजापेक्षां सुद्धां 'महानुभावपंथ' अगर 'महात्मापंथ' यांतील ग्रेथकारांच्या 

माषाशेळीशा ज्ञानेश्वरांची भाषा फार जुळते. अलीकडे रा. विनायक लक्ष्मण भावे 

यांनीं महानुभावपंथासंबंधीं जी माहिती प्रासेद्ध केली आहे तीवरून पाहतां ज्ञानेश्वरी- 

रचनेच्या पुर्वी भाषाशेळी व विचारशेळी कशी असावी याचें अनुमान आपल्यास 
काढतां येण्याजोगे आहे. महानुभावपंथाचे सवं ग्रंथ छापून निघावयास पाहिजेत; 

तथापि उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून सुद्धां महाराष्ट्रभाषेच्या वाक्यांत महानु- 

भाव पंथाने बरीच भर टाकिली आहे असे अनुमान काढलें असतां वावगें होणार 
नाहीं. या महानुभाव पंथाचा उत्पादक चक्रधर यांस शके ११८५ मध्यें संन्यास- 
दीक्षा मिळाळी, व शके ११९४ मध्यें तो हा प्रांत सोडून बद्रिकाश्रमी गेला. याचे 
जरी ग्रंथ प्रत्यक्ष उपलब्ध नाहींत, तर्थापे त्याच्या शिष्यमंडळीपेकीं पुष्कळांनीं 
अथरचना करून ठेविली आहे. महीद्रभट या नांवाच्या त्याच्या शिष्यानें ' सिद्धांतं- 
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सूत्रपाठ' या नांवाचा एक ग्रंथ केला आहे; त्यांत चक्रधराच्या तोंडची वचनें उट्ूत 
केलीं असून तीं १६०९ आहेत, व तीं सर्व मराठींत आहेत. “ पुरुषू जंचं जंवूं पळे। 
तंबं तंबूं विषो पाठीं लागे । पुरुषू जंवं जंवूं पाठीं लागे । तंवं तंवूं विषो पळे ” अशा 
मकारचीं हीं सूें आहेत. चक्रधराच्या शिष्यापेकी भास्कर यानें शके ११९५ मध्य 
'शिशुपालवघ' हा ग्रंथ रचला. “ चाउली पडली अंतःकरणी । तंब म्हणे रुक्मिणी । 

हा गे कवण आंगणीं । चाह्ाळ काइसा ” अशा प्रकारच्या त्यांच्या ओंब्या आहेत. 

ज्यांचे शक उपलब्ध आहेत अशा इतर ग्रंथकारांपैकी केशवराजसूरि यानें शके 
१२०६ त 'मूर्तिप्रकाश' या नांवाचा ग्रंथ रचला. “ की भरोनि नित्य सुखाचां 
ताटीं। मियां ठेविली बह्मससाची वाटी । तें सुमनें लावोनि वोठी । पान करितु ” अशा 
प्रकारचा त्याच्या ओंब्याचा मासळा आहे. व सरासरी ज्ञानेश्वरी रचनेच्या सम- 

, कालीन म्हणजे शके १२१३ मध्यें नरेंद्रपेडित यानें रुक्मिणी-स्वयंवर' या नांवाचा 
आपला ग्रंथ संपविला. “ म्हणोनि उपसाहावें सकळ श्रोतां । म्यां वर्णिळी श्रीकष्ण- 
कथा । जे पूर्वी ब्यासादिकांशीं कथितां। आढी होती पुराणश्रती ” हा एक 
त्याच्या ओंन्यांचा मासला आहे. या स्वं ओंब्यांचें ज्ञानेश्वरांच्या ओंब्यांशीं किती 
साम्य आहे हें तज्ज्ञ वाचकांस सहज दिसून येईल. एकंदरींत पाहतां मझानुभावपंथ 
विहलसांमदायापेक्षां कितीही भिन्न असला, तथापि त्या सांप्रदायानें मराठीतील 
काव्यरचना बरीच वाढविली हें सास. 

३. ज्या परमार्थसांप्रदायामध्यें ज्ञानेश्वर निर्माण झाले तो सांप्रदाय म्हणजे 
नाथपंथाचा सांप्रदाय होय. ज्ञानेश्वरांनी क्रमांक २ मध्यें आपला सांप्रदाय मत्स्यंद्र, 
गोरक्ष, गहिनी यांपासून कसा आला यार्चे फार सुंदर वर्णन केळें आहे. या 
नाथांचे राहण्याचें मूळचें स्थान कोणतें याबद्ूल अद्याप निश्चित निकाल झालेला 
नाहीं. बंगाल देशामध्ये, हिंदी परांतामब्यें, महाराष्ट्रदेशांत, जेथे तेथें मत्स्वंद्रनाथ, 
गोरक्षनाथ, इत्यादिकांच्या कथा सारख्याच ऐकूं येतात. त्यावरुन हे नाथ अमुकच 
प्रांतांत मूळ होते असें सांगणें कठीण आहे. जालंधरमेनावतीची गोष्ट बंगाली 
दिसते. गोरक्षांचीं कांही पढें हिंदी भाषेतही आहेत. आपल्याकडे महाराष्ट्रांत सातारा 
जिल्ह्यांत मत्स्येद्रगड या नांवाचा डोंगर, व गोरक्षचिंच या नांवाचें झाइही या 
नाथांच्या स्मरणार्थ दाखविलें जातें. गोरक्षांची समाधि नगर जिल्ह्यांत नेवाशाजवळ 
एका डोंगरांत दाखवितात. नाशिक जिल्हझांत त्यबकेश्वरीं गहिनीनाथांचा मढ 
सिद्धच आहे. ज्ञानेश्वरांच्या लिहिण्यावरूनही त्यंबकेश्वराजवळच्या सप्तशुंग डोग- 



2 ज्ञानेश्वरवचनामृत, 

'रावर मत्स्यंद्रनाथांनी भम्नावयव चोरंगीनाथांस संपूणांवयव केलें असें दिसतें 
क्र. २ ). गोदावरीच्या उगमाजवळ बह्मगिरीवर गोरक्षांची गृह्य अद्यापि दाखविली 

जाते; ब त्यांत एक लिंगी आहे. एकंदरीत इतकी गोष्ट खरी कां, या नाथांचें 
मूळचें वसतिस्थान कोठळेंही असो, निवृत्तिज्ञानेश्वरांदिकांस त्यांची भेट नाशिक- 
जवळच झाली असावी. ज्ञानेश्वरांचे पणजे ब्रिंबकपंत यांस आपेगांव येथें गोरक्ष- 
नाथांनी, व आजे गोविंदपंत यांस गहिनीनाथांनी, उपदेश दिल्याचे उललेख आहेत. 
गोरक्षांचे 'गारक्षसँहिता' वगरे संस्कृत are oe आहेत. तथापि रा. चांदोरकर 
यांनीं मिळविलेले, व रा. भावे यांनीं ज्याचा उलेख केलेला आहे असं, गोरक्षांचें 
“अमरसंवाद्' या नांवाचें प्रकरण मराठीतही उपलब्ध आहे. यांत परषठमात्रा, शब्दांची 
जुनी सें, वगेरे असल्यानें हं पुस्तक अकराव्या शतकांतलें असाबें असं रा, भावे 
यांचें मत आहे. “ आकाशकुसुमी जरी परिमळ मेटे। नातरी ना्थलिये वांझेचें 
लेकर त्रिभुवन भोगी । ससेंचेया सांगे तिषंटँ । हें बोलणोंचि लटिकें ” या 
या प्रकरणांतील ओंवींपासून ज्ञानेश्वरीतील कल्पनांस मूलभूत होण्यास हें प्रकरण कसें 
"योग्य आहे हें दिसून येईल. ' गोरक्षगीता ' या नांवाचें जें आणखी एक प्रकरण 
उपलब्ध आहे, त्यांत गोरक्षनाथांचा व गहिनीनाथांचा संवाद् अस- 
ल्याने त्याचें कर्तृत्व गहिनीनाथांकडे येते, असे रा. भावे यांचें मत आहे. 
गहिनीनाथांच्या या मथांत “ तेणें कामशक्ति खुंटली । मग वायूत ऊर्ध्वगति जाली । 
आला मणिपुराजवळी । देखिली बाळी कुंडली ॥ वेढे येकायेकी उकली । बहुतां 
दिवसांची असे भुकेली । ऊर्ध्व होऊनी मु. गिळी । वाहाटुळी गा.” या ओंब्यां- 
चरून ज्ञानेश्वरीतील योगविषयक कल्पनांचे व या प्रकरणांतील कल्पनांचे किती 
साम्य आहे हैँ तज्ज्ञ वाचकांस सहज दिसून येईल, ज्ञानेश्वरांनी मत्स्यर, गोरक्ष, 
व गहिनी या सर्वांचा उलेख ज्ञानेश्वरीच्या असेरसि आपली जी गुरुपरंपरा दिली 
आहि तींत केला आहे. मत्स्येंद्रनाथांनीं आपण * अब्यत्यय समाधि ' भोगावी या 
हेतूनें गोरक्षनाथांस आपला सांप्रदाय वाढविण्याविषयीं अधिकार दिला. गोरेक्ष- 
नाथांनी तें आपलें 'शांभव वेभव' गाह्नांनाथांस दिलें. गहिनींनाथांनीं मोठ्या रुपाठु- 
पणाने “ कळीमध्यें निमग्न झालेल्या लोकांस यानें सोडवावें ' म्हणून आपलें सर्व 
आत्मज्ञान निवात्तनाथांस दिलें. व निवृत्तिमेघापुढें मी चातक आपली चोंच पसरून 

-बसल्यानें त्यांतील दोनचार थेंचच माझ्या चोंचीत आले आहेत असें ज्ञानेश्वरांनी 
मोळ्या नन्रपणानें म्हटलें आहे (क. २). 
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8. वर आपण ब्रिंबकपंतांस गोरक्षनाथांचा उपदेश मिळाला म्हणून लिहिले 
आहे ते चिंबकपंत ज्ञानदेवांचे पणजे होत. शके ११२६ मध्ये हे ह्यात असून 
बीड परगण्याच्या मुख्य अधिकान्याचें काम त्यांजकड़े असावें असें दिसतें. त्यांचे 
चिरंजीव गोविंदपंत यांस गहिनीनाथांचा उपदेश झाल्याचा उललेख आहे. यावरून 
ज्ञानेश्वरांस नाथपंथाचें बाळकडू आनुवंशिक संस्कारांमधूनच मिळालें. असावें असें 
दिसतें. ज्ञानेश्वरांचे वडील विठ्ठलपंत हे या गोविदूपंतांचे चिरंजीव होत, व पेठण- 
नजीक गोदावरीच्या उत्तरेस आपेगांव या नांवाचें जे गांव आहे त्याचें कुलकर्णीपण 
यांजकडे असे. यांची वृत्ति प्रथमपासूनच पेराम्यशीळ होती. तथापि हे एकदां आळे- 
दीस गेले असतां तेथील कुळकणी सिधोपंत यांस हा वर पसंत पडून त्यांनी 
आपली कन्या रखुमाबाई यांस दिलीं. कांही व्ष प्रपंच केल्यावर त्यांस पुत्रएन 
होईना, म्हणून त्यांचें आधीचेंच बेराग्य 5ज्वलित होऊन बायकोकडून पडत्या 
फळाची आज्ञा घेऊन ते काशीस जाऊन रामानंद स्वामी यांस भेटले, व त्यांजकडून 
त्यांनीं संन्यासदीक्षा मिळविली, इकडे रखुमाबाईस व सिधोपंतांस बिट्टळपतांचें 
मुळींच वर्तमान कळेना, म्हणून तीं अंतःकरणांत सिन्न होऊन राहिली. कर्मधर्म- 
संयोगानें रामानंद्खामी तीर्थयात्रेस जात असतां आळंदी हैं परसिद्ध क्षेत्र असल्याने 
त्यांचा तेथें मुक्काम पडला. त्यावेळीं रखुमाबाई व सिधोपंत यांजकडून सर्व वर्तमान 
कळून त्यांस वाईट वाटलें, व काशीस गेल्यावर विठ्ठलपंतांस त्यांनी परत प्रपंचांत 
जाण्यास सांगितलें. त्यांच्या आज्ञेममाणें विठ्ठलपंत परत आले, व त्यांस निवृत्ति, 
ज्ञानदेव, सोपान व मुक्ताबाई ही अनुक्रमें चार मुळें आपेगांव येथें झाली, जनाबा- 
इंचा एक' अभंग उपलब्ध आहे त्याबरहुकूम पाहिछें असतां निवृत्तीचा जन्म शके 
११९० मध्यें होऊन पुढें तीन तीन वर्षांच्या अतरानें म्हणजे शके ११९३ मध्ये 
ज्ञानदेवांचा, ११९६ मध्यें सोपानांचा, व ११९९ मध्ये मुक्ताबाईचा अनुक्रमें झाला. 
या जन्मसंवत्सरांपेक्षां निवृत्तिनाथांचा जन्म शके ११९५ मध्यें होऊन त्यानंतर 
दोन दोन वर्षांनीं म्हणजे ज्ञानेश्वरांचा शके ११७७ त, सोपानांचा ११९९ तं, व 
मुक्ताबाईचा १२०१ मध्ये जन्म झाला असें मानण्याची जास्त वहिवांट आहे. याचें 
कारण असे कीं, ज्ञानेश्वरांनी बालछंदाच्या आपल्यां अभंगांत “बाळळंदो बावीस जंन्में। 
तोडिलीं भवाब्धीचीं कर्म ” अशा रीतीनें आपल्या बाविसाव्या वर्षी झालेल्या समाः 
धीचा उले केला आहे. आतां ज्ञानेश्वरांच्या समाधिकालासंबंधानें तों शके १२१८ 
सालीं झाला याविषयीं नामदेव, विसोबा सेचर, जनाबाई, व चोसामेळा यांचें ऐक: 
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मत्य आहे. यावरून ज्ञानेश्वरांचा जन्म शके ११९७ मध्यें झाला या मतास बळ- 
कटी येते. असो. विहठळपंत “ चेतन्याश्रमवासी ”' अधून “ गृहवासी ” झाल्यानें 
त्यांचीं लोकांनीं थट्टा चालविली. त्यांस व त्यांच्या मुलांस त्यांनीं वाळीत टाकिंे.. 
त्यामुळें आएल्या मुलांची मुंज व सोडमुंज होईना, म्हणून पुनः वेराग्य उत्पन्न होऊन 
ते आपल्या चारी मुलांस बरोबर घेऊन त्यंबकेश्वरी बझगिरीस प्रदाक्षिणा घाल- 
ण्याच्या उद्धेशानें तिकडे गेले. बहझगिरीस रोज त्यांचा प्रदक्षिणा घालण्याचा क्रम 
चाळूं असतां एके दिवशीं झाडीतून एका वाघानें त्यांजवर झडप घातली. त्यावेळीं 
चाघाच्या तावडीतून आपली सुटका करण्याच्या उद्देशानें ते आपल्या मुलांस घेऊन 
बाजूस होतात न होतात तोंच निवृत्तिनाथांची व त्यांची चुकामूक पडली. कर्म- 
धमसेंयोगानें निर्वृत्तिनाथ तेथन जे गेळे ते थेट गहिंनीनाथांच्या गुहेंत गेले. A 
गुह्य अयाप बह्मगिरीवर दृष्टीस पडते. तेथे त्यांस गार्हर्नानाथांनी उपदेश देऊन 
त्यांजवर वरदहस्त ठेविला. तेथून पुढें निवृत्तिनाथ परत देऊन आपल्या भावेडांस 
मिळाले. त्यानंतर लोकरच विठ्ठलपंतांचें देहावसान झाळें असावें असें दिसतें; पण 
त्याचा शक उपलब्ध नाहीं. आतां आपल्या सर्व लहान भावंडांची काळजी निवृत्ति- 
नाथांवरच येऊन पडली. याच प्रसंगी निवृत्तिनाथांकडून ज्ञानेश्वरांस परमार्थाचे 
रहस्य पराप्त झालें असळें पाहिजे असें दिसतें. त्या सवं मुलांची बुद्विमत्ता व परमा- 
थांचें ओज इतकें जबरदस्त होतें कीं त्यांनीं पेठणच्या बाम्हणांकडून, व हेमाडपंत, 
बोपदेव यासारख्या मुत्सद्दी व विद्वान् गृहर्थांकडून शके १२०९ मध्ये शुद्धिपत्र 
मिळविले. त्यानंतर तीं भावंडं नेवासे येथे आलीं. तेथें सबचिदानंद्बाबा मरणोन्मुख 
असतां त्यास ज्ञानेश्वरांनी वाचविले. या उपकाराच्या स्मृतीनें सञ्चिदानदे्ाबा. 
ज्ञानेश्वरांचा आदरानें लेखकु झाला. ज्ञानेश्वरी शक्के १२१२त लिहिली गेली हं प्रसिद्धच 
आहे. नेवासे येथें देवालयांतीळ एका खांबावर नंदादीपाची एक देणगी कोरलेली आहे; 
या खांबास बसून ज्ञानेश्वरांनी आपली ज्ञानेश्वरी सांगितली असें म्हणतात, यानंतर 
निवृत्तिनाथांनीं आतां एक स्वतंत्र ग्रंथ रच असे ज्ञानेश्वरांस सांगितल्यामुळे त्यांनीं. 
अमृतानुभव हा ग्रंथ लिहिला असें म्हणतात. यानंतर ज्ञानेश्वर आपल्या निवृत्ति व 
इतर भावंडांसहवर्तमान पंढरपुरास गेले. तेथे नामदेवांची व त्यांची भेट होऊन नामदेवां- 
अमाणेंच हेही पंढरीसांप्रदायाचे आय आचार्य बनले. निवृत्तिनाथज्ञानेश्वरा- 

दिकांनीं जे अभंग रचले ते या प्रसंगानंतरचे असावेत. नंतर शके १२१५ मध्यें 

ज्ञानदेव व नामदेव यांनीं इतर संतांसहवर्तमान उत्तर हिंदुस्थानची यात्रा करण्याचें 
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ठरविलें; व पंढरपुराहून कऱ्हाडच्या मागाने जाऊन त्यांनीं हिंदुस्थानांतील पुष्कळ 
तीर्थ पाहिलीं. दि व बनारस या गांवांसही ज्ञानदेव व नामदेव गेले असावेत 
असें दिसतें. तेथून ते जे परत आले, ते शके १२१८ च्या कार्तिक शुद्ध पोर्णिमस 
पंढरपुरास पोंचळे. या वेळचा पंढरपुरचा उत्सव फारच अवर्णनीय झाला. त्यानंतर 

ज्ञानेश्वरांनी आपली देह ठेवण्याची इच्छा दर्शविल्यावरून ज्ञानदेव व नामदेव इतर 
सतांसहवसमान आळंदीस आले. तेथें कार्तिक वद्य १३ दिवशीं कथाकीर्तन 
करीत असतां ज्ञानेश्वरांनी देह ठेविला. “ ज्ञानदेवे घेतलें दान । हृदयी धरूनियां 
ध्यान । समाधि देसला निर्वाण । कथा कीर्तन करीतु ॥ बालळंदो बार्वास जन्में । 
तोडिलीं भवाब्धीचीं कमे । चंद्रार्क तारांगणे रश्रें। दान घेतला हरि ” असा या 
-समर्यांचा ज्ञानेश्वरांचा अभंग आहे. ज्ञानेश्वरांच्या समाधीवर निवृत्तिनाथांनी चिरा 

ठेवला. त्या दुःखाची सरी कोणास द्यावी ! ज्ञानेश्वरांनी बहुतकरून सिंद्ेश्वराकडे 

“तोंड करूनच समाधि घेतली असावी. ज्ञात्यानें समाधीच्या कालीं उत्तराभिमुख 
बसावें हा नियम ज्ञानेश्वरांस लागूं नव्हता. सिद्वेश्वराचें लिंग ज्ञानेश्वरांच्या समा- 
धीच्या पश्चिमेस आहे. पण ज्यास “ पूर्वपश्चिममावच उरला नाहीं ” त्यांस उत्तर 

स्काय, किंवा पाश्विम काय, दोन्ही दिशा समाधि घेण्यास सारख्याच होत ! 

५, ज्ञानेश्वरांचे चार प्रासिद् प्रथ म्हटले म्हणजे ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, अभंग, 

“व चांगदेवपासष्टी हे होत. यांखेरीज त्यांच्या नांवावर मोडणारी आणखीही कांहीं 

प्रकरणें आहेत; परंतु वरील चारच सर्वात प्रसिद्ध आहेत. त्यांतल्या त्यांत ज्ञाने- 

श्यरीसारखा अनुभव, काव्य, व तत्त्वज्ञान या तीन्ही दृष्टीनी पाहिळें असतां मराठी , 

भाषेत आजपर्यंत ग्रेथ झाला नाहीं, व इतर कोणत्याही भाषेंत झाला आहे किंवा 

“नाहीं याबहूळ शंकाच आहे. ज्ञानेश्वरी ही जरी गीतेवरील एक टीका असली 

तथापि स्वतंत्र ग्रंथ या नात्यानेंच तिची फार किंमत आहे. या प्रस्तुतच्या 

ग्रेथांकांत ज्ञानेश्वरीमधूनच उतारे घेतलेले आहेत; व त्यांची विषयवार रचना 

"करून ज्ञानेश्वरांचें तत्त्वज्ञान एकंद्रींत कसें होतें, हें त्यांच्याच शब्दांत सांगण्याचा 

प्रयन केला आहे. ज्ञानेश्वरीतील अद्वेत म्हटलें म्हणजे भक्तियुक्त 
अद्वेत होय. ही अद्वेतांतील भक्ति “ अनुभवाचा विषय असून बोलण्याचा विषय 

-नब्हे ” असें ज्ञनेश्वरांनींच १८११५१ म्य सांगितलें आहे. अमृतानुभवाची 

ओष्ट जरा क्रिित् निराळी आहे. रा. पांडुरंग ज्ञानेश्वर कुलकणी यांनीं अमृता 

जुभवाचा अभ्यास करुन त्यांत रामानुजांनी आपल्या श्रीभाष्यामध्यें शंकराचार्योच्या 
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मत्य आहे. यावरून ज्ञानेश्वरांचा जन्म शके ११९७ मध्यें झाला या मतास बळ- 
कटी येते. असो. विठ्ठलपंत “ चेतन्याश्रमवासी ” अत्रून “ गृहवासी ' झाल्यानें: 
त्यांचीं लोकांनीं थट्टा चालविली. त्यांस व त्यांच्या मुलांस त्यांनीं वोर्ळींत टाकिले. 
त्यामुळें आपल्या मुलांची मुंज व सोडमुंज होईना, म्हणून पुनः वेराग्य उत्पन्न होऊन 
ते आपल्या चारी मुलांस बरोबर घेऊन त्र्यंबकेश्वरी बह्मगिरीस प्रदासषिणा घाल- 
ण्याच्या उद्देशानें तिकडे गेळे, बह्मगिरीस रोज त्यांचा प्रदक्षिणा घालण्याचा क्रम 
चाळूं असतां एके दिवशीं झाडीतून एका वाघानें त्यांजवर झडप घातली. त्यावेळीं. 
वाघाच्या तावडीतून आपली सुटका करण्याच्या उद्देशानें ते आपल्या मुलांस घेऊन 
बाजूस होतात न होतात तोंच निवृत्तिनाथांची व त्यांची चुकामुक पडली. कर्म- 
घर्मसंयोगानें निवृत्तिनाथ तेशून जे गेले ते थेट गहिनीनाथांच्या गुहेत गेले. हाँ 
गुहा अद्याप बरह्मगिरीवर दृष्टीस पडते. तेथे त्यांस गहिनानाथांनी उपदेश देऊन 
त्यांजवर वरदहस्त ठेविला. तेथून पुढें निवृत्तिनाथ परत देऊन आपल्या भावंडांस 
मिळाले. त्यानंतर लोकरच विठ्ठलपंतांचें देहावसान झाळें असावें असें दिसतें; पण 
त्याचा शक उपलब्ध नाहीं. आतां आपल्या सर्व लहान भावंडांची काळजी निवृत्ति- 
नाथांवरच येऊन पडली. याच प्रसंगी निवृत्तिनाथांकडून ज्ञानेश्वरांस परमार्थाचे 
रहस्य प्राप्त झाळें असलें पाहिजे असें दिसतें. त्या सर्व मुलांची बुद्धिमत्ता व परमा- 
थांचे ओज इतकें जबरदस्त होतें की त्यांनीं पेठणच्या ब्राम्हणांकडून, व हेमाडपंत, 
बोपदेव यासारख्या मुत्सद्दी व विद्वान् ग्रहस्थांकडून शके १२०९ मध्यें शुद्दिपत्र 
मिळविले. त्यानंतर तीं भावंडे नेवासें येथें आलीं. तेथें सचिदानंदयाबा मरणोन्मुस 
असतां त्यास ज्ञानेश्वरांनी वांचविळें. या उपकाराच्या स्तृतीनें सचिदानदेबाबा 
ज्ञानेश्वर्रचा आदुरानें लेखकू झाला. ज्ञानेश्वरी शके १२१२त लिहिली गेली हैं प्रसिद्धच 
आहे. नेवासे येथें देवालयातील एका खांबावर नंदादीपाची एक देणगी कोरलेली आहे,. 
या खांबास बसून ज्ञानेश्वरांनी आपली ज्ञानेश्वरी सांगितली असें म्हणतात, यानंतर 

निवृत्तिनाथांनीं आतां एक स्वतंत्र ग्रंथ रच असें ज्ञानेश्वरांस सांगितल्यामुळे त्यांनीं. 
अमृतानुभव हा ग्रंथ लिहिला असें म्हणतात. यानंतर ज्ञानेश्वर आपल्या निवृत्ति व. 
इतर भावंडांसहवर्तमान पंढरपुरास गेले. तेथें नामदेवांची व त्यांची भेट होऊन नामदेवां- 

ममाणेंच हेही पंढरीसांम्रदायाचे आय आचार्य बनले. नितृत्तिनाथज्ञानेश्वरा- 

दिकांनीं जे अभंग रचले ते या प्रसंगानंतरचे असावेत. नंतर शके १२१५ मध्यें 

ज्ञानदेव व नामदेव यांनां इतर संतांसहवर्तमान उत्तर हिंदुस्थानची यात्रा करण्याचें 



४ 

1 
4 

प्रस्तावना. 9 

डरबि्ले; च पेढरपुराहून कऱ्हाडच्या मार्गानें जाऊन त्यांनीं हिंदुस्थानांतील पुष्कळ 
तीर्थे पाहिलीं. दिल्ली व बनारस या गांवांसही ज्ञानदेव व नामदेव गेळे असावेत 
असे दिसतें. तेथून ते जे परत आले, ते शके १२१८ च्या कार्तिक शुद्ध पोर्णिमेस 
पंढरपुरास पोंचले. या वेळचा पंढरपुरचा उत्सव फारच अवर्णनीय झाला. त्यानंतर 
ज्ञानेश्वरांनी आपली देह ठेवण्याची इच्छा दुर्शविल्यावरून ज्ञानदेव व नामदेव इतर 
संतांसहव्समान आळंदीस आले. तेथें कार्तिक वद्य १३ दिवशीं कथाकीतन 
करीत असतां ज्ञानेश्वरांनी देह ठेविला. “ ज्ञानदेवे घेतलें दान । हृदयी धरूनियां 
ध्यान । समाधि बेसला निर्वाण । कथा कीर्तन करीतु ॥ बालछदो बार्वस जन्में । 

„ तोडिलीं भवाब्धीचीं कर्मे । चंद्राकं तारांगणे रशं । दान घेतला हरि ” असा या 
-समयांचा ज्ञानेश्वरांचा अभंग आहे.: ज्ञानेश्वरांच्या समाधीवर निवृत्तिनाथांनीं चिरा 
ठेवला. त्या दुःसाची सरी कोणास द्यावी ! ज्ञानेश्वरांनी बहुतकरून सिट्ेश्वराकडे 
ate करूनच समाधि घेतळी असावी. ज्ञात्यानें समाधीच्या कालीं उत्तराभिमुख 
बसावें हा नियम ज्ञानेश्वरांस लागूं नव्हता. सिद्ेश्वराचें लिंग ज्ञानेश्वरांच्या समा- 
धीच्या पश्चिमेस आहे. पण ज्यास “ पूरवप्चिमभावच उरला नाहीं ” त्यांस उत्तर 
"काय, किंवा पश्चिम काय, दोन्ही दिशा समाधि घेण्यास सारख्याच होत ! 

५. ज्ञानेश्वरांचे चार मासिद्ध ग्रथ म्हटले म्हणजे ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, अभंग, 

“व चांगदेवपासष्टी हे होत. यांखेरीज त्यांच्या नांवावर मोडणारी आणखीही कांहीं 
मरकरणें आहेत; परंतु वरील चारच सर्वात प्रसिद्ध आहेत. त्यांतल्या त्यांत ज्ञाने- 

श्वरीसारखा अनुभव, काव्य, व तत्त्वज्ञान या तीन्ही दृष्टीनी पाहिळें असतां मराठी , 

भाषेत आजपर्यत ग्रथ झाला नाहीं, व इतर कोणत्याही भाषेंत झाला आहे किंवा 

नाही याबद्ूल शंकाच आहे. ज्ञानेश्वरी ही जरी गीतेवरील एक टीका असली 

तथापि स्वतंत्र ग्रथ या नात्यानेंच तिची फार किंमत आहे. या मस्तुतच्या 

अंथांकांत ज्ञानेश्वरीमधूनच उतारे घेतलेले आहेत; व त्यांची विषयवार रचना 

करून ज्ञानेश्वरांचे art एकंद्रींत कसे होतें, हैं त्यांच्याच शब्दांत सांगण्याचा 

प्रयत्न केला आहे. ज्ञानेश्वरीतील अद्वेत म्हटलें म्हणजे भक्तियुक्त 

अद्वेत होय. ही अद्वेतांतीछ भक्ति “ अनुभवाचा विषय असून बालण्याचा विषय 

नन्हे” असें ज्ञानेश्वरांनींच १८-११५१ म्ये सांगितलें आहे. अमृतानुभवाची 

गोष्ट जरा किचित् निराळी आहे. रा. पांडुरंग ज्ञानेश्वर कुलकणी यांनीं अझृता- 

-नुभवाचा अभ्यास करून त्यांत रामानुजांनीं आपल्या श्रीभाष्यामध्यें शंकराचार्यांच्या 



८ ज्ञानेश्वरवचना सृत- 

मायेच्या विरुद जे आक्षेप घेतले आहेत तेच आक्षेप ज्ञानेश्वरांनी मायेच्या 
विरुद्र अगर अज्ञानाच्या विरुद्ध घेतले आहेत असें दाखविलें आहे. या 
गोष्टीचा आपण पुढेमागे केव्हातरी विचार कहे, आज आपल्यास अमृता” 

नुभवाच्या तत्त्वज्ञानाचा विचार कर्तव्य नसून एकंद्रींत ज्ञानेश्वरीतील ज्ञानश्वरांचें 
तत्त्वज्ञान कते होतें हेंच पहावयाचे आहे. कांहीकांच्या मले अमृतानुभव ग्रंथ 

हा ज्ञानेश्वरांनी अगोदर लिहिला अत्रून त्यानंतर ज्ञानेश्वरी हा थ लिहिला आहे;. 
प्रो. वा, ब. पटवर्धन यांचें मत अर्ते आहे. तथापि, एकंदरींत प'हतां. असृतानुम- 
वाम्थ्यें “ वेकृठींचे खुजाणें । ज्ञानमाशी सत्तयगुणं । बांधिजे हे बोलणें । बहु केलें 
(5.१७) अशी जी आंबी आहे तिचा संदुर्भ भगवद्गीता १४५६ “ सुससंगेन 
बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ '' या श्लोकावर जी ज्ञानेश्वरीची ब्याख्या आहे तिच्या- 
शीं लागत असल्याने व तींत सत्त्वगुणानें मनुष्य कसा बांधला जातो याची चर्चा 
बरीच केली असल्यानें, अमृतानुभव अंथ ज्ञानेश्वरनिंतर लिहिला असावा असें 
झणण्यास बळकट आधार येतो, अमृतानुभवाचें तच्चज्ञान एकंदरीत नीरस आहे, 
रा. भावे यांने हझटल्यामरमाणें “ अमृतानुभव हय गथ झणजे एक शुद्र रसायन 
आहे; यांत शर्करा नाही आणि यास अनुपानही नाही. ” ज्ञानेश्वरीची गोष्ट वेगळी 
आहे. उपमा, भाषासोदर्थ, तच्वज्ञान, साक्षात्कार, भक्ति व अद्वेत यांची सांगड, 
अलोकिक निरीक्षणशाक्, अप्रतिहत कविस्शेळी, अलोट वाडूमाधुर्य, या सर्व 
गुणांच्या संमिश्रणानें असा ग्रंथ न भूतो न भविष्यति असँ म्हणण्यास हरकत नाहीं. 

ज्ञानेश्वरांच्या अभंगांची गोष्ट जवळ जवळ तशीच आहे. त्यांबद्ल आम्हीं अंथांक 
२ यामध्यें विचार करीतच आहों. प्रस्तुत, ज्या ज्ञानेश्वरीच्या आधाराने आम्हीं 
पुढील उतारे घेतले आहेत ती ज्ञानेश्वरी म्हूली म्हणजे एकनाथांनी संशोधन 
केलेली ज्ञानेश्वरी झेय. एकनाथांच्या भरतीत ५००० ओंब्या अधून रा. राजवाडे” 
यांनीं शोधून काढिलेल्या प्रतींत ८८५६ ओंब्या आहेत; म्हणजे एकनाथी ज्ञाने- 
श्वरीपेक्षां राजवाडी ज्ञानेश्वरीत एकशें चार ओंब्या कमी आहेत. भाषेचा जुनेपणा, 
प्राचीन प्रयोग, जुनें व्याकरण, या दृष्टींनी ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास करावयाचा 
झाल्यास राजवाडे यांच्या ज्ञानेश्वरीचा फार उपयोग होणार आहे. तर्थापे; आपलें > 
कार्य ही ज्ञानेश्वरांचें तत्त्वज्ञान काय होतें एवढेंच पहावयाचें असल्यानें तें एक- 

नाथी ज्ञानेश्वरीवरुनही भागणार आहे. शिवाय, सर्वाच्या पाठांत एकनाथी ज्ञाने-- 

श्वरीच असल्याने त्या पाठांचा जितका लोकांस उपयोग होईल तितका दुसऱ्या 



अस्तावना- g 

पाठांपासून होणार नाहीं. या कारणामुळेंच पुढें जे ज्ञानेश्वरीतून उतारे काढले. 
आहेत ते एकनाथी ज्ञानेश्वरीच्या आधारानेंच काढले आहेत. 

६. आतां एकंद्रींत ज्ञानेश्वरीमध्ये विठ्ठळभाके अगर विठ्ठळभक्तिविषयक उल्लेस 

नाहींत अशा मकारचा जो एक आक्षेप ज्ञानेश्वरीवर Beata येतो त्याचा आपण 
थोडासा विचार करुन नंतर ज्ञानेश्वरांचे aaa काय होतें याच्या विचाराकडेः 
वळूं. (१ ) ज्ञानेश्वरी अध्याय १२ यांत ज्ञानेश्वरांनी पुढीलममाणें महेशास श्री- 
विष्णूनीं डोक्यावर धारण केल्याचे लिहिळ ३ 

मग याहीवरी पार्था । माझ्या भजनी आस्था । 

तरी तयातें मी माथां । मुकुट करीं ॥ 
उत्तमासि मस्तक । खालविजे हैं काय कोतुक । 
परी मान करिती तिन्ही लोक । पायबाणियां ॥ 
शरि श्रद्वावस्तूसि आदरु । करितां जाणिजे प्रक्रार । 
जरी होय श्रीगुरु । सदाशिव ॥ 
परि हें असो आतां । महेशातें वानितां । 
आस्मस्तुती होतां । संचार असे ॥ 

ययालागी हैं रमानाहें । 
भ्रर्जुंना मी वाहे । शिरी तयातें ॥ ज्ञा. १२, २५४-२१८, 

यांत आपला निष्ठावंत भक्त शंकर यास विष्णूने आपल्या डोकयावर धारण 
ce 

केळें आहे असें म्हटलें आहे. पंढरपुरास विठ्ठलाची जी मूर्त आहे तिच्या डोक्यावर 
शंकराची विडी असल्याबहळचा जो समज प्रचाढत आहे त्यास अनुलक्षून वरील 
ओंव्या लिहिल्या असाव्यात असें दिसतें. निवृत्तिनाथांनी एक अभंग केला आहे. 
त्यांतही पुंडलिकाने '* विष्णुसहित शिव * पंढरीस आणला असें लिहिले आहेः 

पुंडलिकाचें भाग्य वर्णावयां अमरी । नाही चराचरी ऐसा कोणी । 
विष्णुसहिति शिव आणिला पंढरी । भीमार्तारी पेखणें 

रामदासांनी आपल्या मनाच्या श्लोकांत 
बिठोनें शिरीं वाहिला देवराणा । तया अंतरीं ध्यास रे त्यासि नेणा ॥ 

अशा रीतीनें विहठलाच्या मूर्तीवर शंकराची पिंडी असल्याबद्दलचा स्पष्ट उल्लेख 
केला आहे. ज्ञानेश्वरीतून वर उडत केनेल्या आँब्यांत ज्ञानेश्वरांनी विष्णूनें आपला 
भक्त जो शंकर त्याचें महत्त्व वाढविण्याकरितां त्यास शिरीं धारण केलें आहे असें स्पष्ट 
लिहिलें आहे. आतां पंढरपूर येथील मूर्तीसेरजि अन्यत्र कोठेही विहलाच्या मूर्तीवर 
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शंकराची पिंडी असल्याचें ऐकिवांन नाहीं; यावरून वरील ओंब्या पंढरपूरच्या विठ्ठ- 
लासच अनुलक्षून लिहिल्या गेल्या असाव्यात असँ म्हणण्यास हरकत नाहीं. 
(२) यासेरीज आणखी एका ठिकाणीं ज्ञानेश्वरांनी गीतामासादाचें वर्णन करीत 
असतां पंढरीस विठोबास भेटण्याची जी एक पढत होती तीस अनुलक्षनच पुढील 
Fer लिहिल्या असाब्यात असें वाटतें: : 

ऐसा व्यासें विंदाणिये | गीता प्रासादु सोडणिये । 
आणूनि राखिले प्राणिये । नानापरी ॥ 
एक प्रदृक्षिणा जपाचिया । बाहेरोनि करिती यया । 
एक ते श्रवणमिषें छाया । सेविती ययाची ॥ 
एक ते अवधानाचा पुरा । विडापाऊड भीतरां । 
घेऊनि रिधती गामारां । अर्थज्ञानाच्या ॥ 
ते निजबोधें उराउरी । भेटती आत्मया श्रीहरी । 
परी मोक्षमासादी सरी । सर्वाही आधी ॥ 
समर्थाचियें पंक्तिभोजनें । तळिल्या वरिल्या एकचि पकाने । 
तेविं श्रवणें अर्थै पठणें । मोक्षचि लाभे ॥ ज्ञा. १८, "४-४८, 

या ओंव्यांत “ निजबोधें हरीस भक्त उराउरी ” कसे भेटतात याचा मोम्या 
गोरवानें ज्ञानेश्वरांनी उल्लेख केला आहे. विठ्ठलाच्या मूर्तीस उराउरी भेटण्याची पद्धत 
ही पंढरपुरासच व विहठलसांभदायांतच असून अन्यत्र कोठें दिसून येत नाहीं. 
यावरून या ओंब्यांतही पंढरपूरच्या विठ्ठलभक्तीचा उल्लेख असला पाहिजे असें 
दिसतें. (३) जरी प्रत्यक्ष विठ्ठल हा शब्द ज्ञानेश्वरीत आला नसला, तथापि विठ्ठल- 
सांप्रदायाचे आधारभूत जे “ संत "' त्यांचा पुष्कळ ठिकाणीं ज्ञानेश्वरीमध्ये उल्ले 

आला आहे; उदाहरणार्थ, “ आम्मज्ञानें चोखडी । संत हे माझीं रुपडीं " ज्ञा. १८ 
* संताते पाहतां गिंवसावें '' ज्ञा. १८, “ ज्ञानदेव म्हणे तुम्हीं । संत वोळगावोते 
आम्ही । हें पढविलो जी स्वामी । निवृत्तिदेवी '' ज्ञा. १२. आतां “संत '' हा 

शब्द पंढरपूरच्या सांभदायांत जितका ऐकिवांत आहे तितका तो. अन्यत्र नाही. 

त्याप्रमाणेंच, विठ्ठलसांम्रदायाचा आणसी एक आधारस्तंभ म्हणजे कीर्तनभक्ति, तिचाही 

उल्लेख ज्ञानेश्वरांनी गोरवाने ज्ञानेश्वरीत केला आहे. “ कीर्तनाचेनि नटनाचे । नाशिले 
व्यवसाय प्रायश्रित्ताचे । जें नामचि नाहीं पापाचें । ऐसें केळें॥ ” याज्ञा. ९ मधील 
उताऱ्यावरून ज्ञानेश्वरांनी कीर्तनाचे किती गोडवे गाइले आहेत हैं दिसून यल. 
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(४५) सरें पाहिलें असतां विठ्ठळ व रुष्ण यांत ज्ञानेश्वरांस भेद् वाटत नसल्यानें व 
कृष्णाचा तर ज्ञानेश्वरामध्यें घडोघडी निर्देश असल्यानें विहळाचा स्वतंत्र रीतीनें 
नामनिर्देश करण्याचें ज्ञानेश्वरांस फारसें प्रयोजन पडलें नसावें. ज्ञानेश्वरी अध्याय ९ 
ओंबी २१० मध्यें “कृष्ण विष्णु हरि गोविंद । या नामांचे निखिल प्रबंध "' 
या ओंबींत कोणत्याही नांवानें देवास संबोधिळें असतां हरकत, 

नाहीं मग त्यास कुष्ण म्हणा, अगर विठ्ठल म्हणा, असा अर्थच ज्ञानेश्वरांस 
अमिमेत आहे. (५ ) कांही लोकांचें म्हणणें तर असें आहे की, ज्ञानेश्वरीकार हे 

शेव होते, व त्यांस विष्णुभक्ति माहीत नव्हती. यास उत्तर ग्रंथांक २ मध्यें दिलें 

आहे. तथापि येथें इतकें म्हणण्यास हरकत नाहीं कीं ज्याप्रमाणें वर विष्णूस कोण- 

त्याही नांवानें पाचारिळें असतां हरकत नाहीं असे ज्ञानेश्वरांनी म्हटळें आहे, त्याप्रमाणें 

देवास कोणत्याही नांवानें संबोधिले असतां हरकत नाही, मग त्यास शिव म्हणा अगर 

विष्णु म्हणा, अशीच ज्ञानेश्वरांची भावना होती. ज्ञानेश्वरी अध्याय १७ औंबी २२३ 

म्ये वाग्भवतपाचे वर्णन करीत असतां तोंडांत कोणतेही नांव आलें तरी हकत 

नाही, मग ते शेव असो किंवा वेष्णव असो, असाच उदारपणाचा उपदेश ज्ञानेश्वरांनी 

केठा आहे. ज्यांस सर्वच देव येथून तेथून सारखे, रु्ण असो, बिष्णु असो, हरि 
असो, विठ्ठल असो, अगर शिव असो, त्या ज्ञानेश्वरांनी यांपेकी एखाद्या देवाचा उल्लेख 

केला नाहीं म्हणून त्याबद्दलची भक्ति त्यांचे ठायी नव्हती असें म्हणतां येणार नाहीं. 

ज्ञानेश्वरांच्या अमंगांतून तर विहुळाचें नाम जागोजागी आलें आहे, व हे अभंग 

जर ज्ञनेश्वरीकारांचेच आहेत असे आपणांस सिद्ध करतां आलें--आणि ही गोष्ट 

date २ मष्यें आपण सिद्ध करूं--तर ज्ञानेश्वरीकार विहळभक्त होते याबद्दल 

संशय राहणार नाहीं. 

तत्त्वज्ञान. 

७. आतां आपण ज्ञानेश्वरीतील ज्ञानेश्वरांची सर्वागीण शिकवण कशी होती 

याचा थोडक्यांत विचार कछ ज्ञानेश्वरीची. भाषा इतकी अर्थपूर्ण व विचारपूर्ण 

आहे की, ज्ञानेश्वरांचे हृद्रत पूर्णपणें समजण्यास एक मोठा ग्रेथच लिहावा लागेल. 

रीच्या आपल्या प्रस्तावनेत स्थलसंकोचामुळें या विषयाचा थोडक्यांतच विचार 
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करणें प्राप्त आहे. प्रथम ज्ञानेश्वरांनी आपले गुरु निवृत्तिनाथ यांचें वर्णन ज्ञानेश्वरी- 
मध्ये जे जागजागी केलें आहे त्याचा आपण थोडक्यांत विचार करू. केनोपनिष- 
दांत सांगितल्याममाणे जाणणें म्हणजे नेणणे होय, व॒ नेणणें म्हणजे जाणणें होय, 
या मतास अनुसरून ज्ञानेश्वरांनी आपल्या गुरूचे वर्णन करतां येणें अशक्य आहे, 
असें लिहिलें आहे. गुरुचें वर्णन करूं गेल्यास कल्पतसूवर फुलांचा हार चढविणे, 
क्षीरसागरास पाहुणचार करणें, अगर कापुरास सुवास देणें याप्रमाणेच हास्वास्पद् 
होणार आहे. सोन्यास रप्याचा मुळामा चढवाव! त्याप्रमाणेंच गुरूची स्तुति करणें हें 
असून, निवांत रीतीनें नमन करणें हेंच गुरूचें वणन होय ( क्र. ५ ). गुरुरूपा; 
प्रसादरुपानें अंगावर गंगेप्रमाणें धाऊन आली अन्ततां विषयाविष व शोक ही दोन्हीं 
नाहींशी होतात. गुरुरपा ही आधारशक्तीच्या अंकावर बालकाप्रमाणें साधकास 
चाढवीत असून ती हृद्याकाशमेचकावर त्यास झोके देते; त्यापुढे परत्यग्ज्योतीची. 
ऑंबाळणी करून आत्मसुस्ाचीं बाळलेणीं ती त्याच्या अंगावर लेवविते; सतराब्या 
अमृतकलेचें दुग्ध त्यास माशून अनाइताचा हूर वाजबिते, व॒ समाधिवोधामध्यें 
ती त्यास निजविते ( क. ६). अशा गुरुरपेचें वर्णन करणें म्हणजे एखाद्या रंकानें 
अत्रृताचा सागर पाहिशवावर त्यास भाजीचा नजराणा करण्याप्रमाणेच होणार 
आहे ( ऋ. १० ). अशी ही. गुरुरूपा माझ्यावांचून अन्यत्र कोठेही नाही असें 
ज्ञानेश्वर म्हणतात; जणूं कांहीं मी माझ्या गुरूचा एकुळता एक पुत्र आहे ! 
आधणांत सडे घातले असतांही ते या गुरुछपेनें अमृतरुप बनती. गुरुनें अगि- 
कार केला असतां सगळा संसारच मोक्षमय होऊन जाईल (क्र. ११). या 
समर्थास करतां येणार नाहीं असें या चराचरांत काय आहे ? वनांत पानें खाणाऱ्या 
वानरांकडून या समर्थानें लेकेश्वराचा नाश करविला, व एकट्या अर्जुनाकडून 
अकरा अक्षोहिणी सेन्य जिंकबिले; ही गुरुङपा मजवर झाल्यास त्यांनींच लावलेले 
हें सारस्वताचे गोड झाड रसभावफुलांनीं फुलेल, व नानार्थकळभारानें लटकून 
सर्व जगास झुखांची ्रा्ि कझन देईल ( क्र. १२ ). आतां येथें न्यासांदिक महा 
मुनींचा शिरकाव झाला म्हणून. आम्हांस कोणी प्रतिबंध करील असें कधीही घडणार 
नाही; क्षीरासिंधूच्या तटावर गजांचे समुदाय पाणी पिण्यास आले असतां तेथें 

एखाद्या मुरकुटास कोणी प्रतिबंध करतो काय! ज्या गगनॉत गरुडानें उड्डाण 

करावें, त्या गगनांतच ज्यास पांख फुटले आहेत नाहींत असें पांसरुंही 

आपल्या शर्काप्रमाणें उडते. राजहंसाचें चालणें फार श्रेष्ठ झालें तरी दुसऱ्या 
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कोणी चाळूंच नये असा त्याचा अर्थ होत नाही; म्हणून व्यासांच्या पाठापाठ 
भाष्यकारांस वाट पुसून मी अपात्र असलो तरी ही ग्रेथरचना करीन, 
आधींच चित्तवुक्त, आणि त्यांतच श्रीगुरुङपा जर जोडेल, तर माझे श्यासोच्छू- 
वासही नवे नवे ग्रंथ बनतील असे ज्ञानेश्वर म्हणतात (क्र. १३ ). 

८ ज्ञानेश्वरीतील तत्त्वज्ञान गीतेंतील तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभारले आहे, हें 
सांगण्याची जरुरी नाहीं. यामुळेंच गीतेमध्ये तत्त्वज्ञानाचे जे जे विषय येतात ते ते 

सं्व ज्ञानेश्वरींत आळे आहेत. अशाचपेकी मुख्य म्हटला म्हणजे प्रछालि व पुरुष 
यांचा संबंध हा होय. ज्ञानेश्वरांची दृष्टांत, उपमा, वगर देऊन कोणताही कठीण 
विषय अतिभय हृदयंगम करण्याची शेळी फार प्रासिद्व्च आह. प्रकाति व पुरुष 
यांचा जागजागी ज्ञानेश्वरांनी विचार केला आहे. पुरुष कांही करील नाहीं, व 

पर्ति सं कारिते हें दाख़बितांना पुरुषास लोहच्ेचकाची व भरतीस लोहाची ज्ञाने- 
श्वरांनीं उपमा दिली आहे. ज्याप्रमाणें लोहचबक चलनवलन न कारितां लोहास 
अमितो, त्याप्रमाणें पुरुषही चलनवलन न करितां प्रकृतीस चेष्टवितो (क्र. १४ ), 
नसापासून केसापर्यंत प्रसृति शरीरांत जागृत असून मनबुद्थादिकांस टवटवी 
इच्याचमुल्नें प्राप्त होते ( कर. १५). तथापि प्रकृति व पुरुष या दोघांसही आपण 

अनादिसिद्च समजछ पाह्जि, या प्रकृतिपुरुषांचा संयोग वर्णन करण्यास दुरा- 
पास्त आहे. येथें बायको मिळविते, व पुरुष काम न करितां खातो. या स्त्रीपुरुषांचा 
संग कधींही घडत नाहीं; तथापि इच्यामुळें विश्व निमाण होतें. याळा केवळ आडनांव 
पुरुष आहे, परंतु तो खीही नाहीं व नसकही नाही. तो. अनंग, पंथा, निकवडा, 
व अतिग्रृद्राहूनही वृद्ध आहे; याच्या उलट हिचा थाट पाहिला असतां क्षणाँक्षणामध्ये 
नवें नवें रूप धारण करुन ही जडास खुद्वां माजविते. या पुरुषाचें पुरुषत्व अंवसेस 
चंद्राचे तेज लोपाव त्याप्रमाणें प्रतीमध्ये लोपून जातें. हा प्रकुतीमध्यें उभा असतो. 
पण जुईच्या झाडास जसा एक आधारस्तंभ द्यावा तसा तो प्रतींत असतो, 
अरुतिनदीच्या तीरावर असणारा हा एक मेरूच होय; याचे प्रतिबिंब पाण्यांत 
पडतें, पण हा प्रवाहाबरोबर वाहवत नाहीं (क. १६ ). प्रतीचे नाहीं हेंच रूप होय. 

ही निद्रितांस समीप असून जागत्या पुरुषापासून दूर राहते. केवळ सत्तासंभोगानें हीं 
गुर्विणी हेते. ही प्रसूत झाली असतां ती जें खंदर बालक प्रसवते, त्याचा अझा हा 
प्रातःकाल, विष्णु हा माध्यान्ह, व सदाशीव हा सायंकाळ होय. हें बाळ खेळून महा- 
मळ्याच्या शेजेवर जें एकदां निवांत निजतें, तें पुनः कल्पोद्य झाल्याखेरीज जागेच 

होत नाहीं (ऋ. १७) 
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९. प्ररुतिपुरुषविवेका्माणेंच क्षराक्षरविवेक, सषेन्रक्षेअज्ञविचार, अगर 
देहात्मविचार, हेही ज्ञानेश्वरीच्या तत्वज्ञानाचे पाये होत. यांपेकी क्षराक्षराचा विचार 
करतांना ज्ञानेश्वरांनी असें सांगितलें आहे कीं, महत्तत्वापासून तो थेट तृणापर्येत 
जें जें कांहीं गुणत्रयाच्या टांकसाळींत निर्माण होतें, व ज्यास जगत् अशी संज्ञा 
आहे, तसेंच ज्याच्यावर क्षरपणाचा सोटाच आळ आलेला आहे, जो खळाळींच्या 
उद्कावर न हालत भसतांही हालणाऱ्या चंद्राप्रमाणे दिसतो, व ज्यास जीव अशी 
संज्ञा आहे; हीं दोन्ही मिळून क्षर पुरुष होत (ऋ. १९ ). अक्षर पुरुष या जीवांच्या 
मध्यभागीं गिरिवरांत जसा मेरु शोभावा त्याभरमाणें शोभतो. सागर आटून गेल्यावर 
तरंग अगर पाणी कांहींच नसतांना जी अनाकार दशा प्राप्त होते, अगर सर्व कळा 
नाहाशा झाल्यावर ज्याममाणे अमावस्येस चंद्र नाहींसा होऊन राहतो, त्याप्रमाणेंच 
या अक्षर पुरुषाचें स्वरूप समजावें ( ऋ. २० ). या क्षर व अक्षर पुरुषामध्ये एक 
आंधळा, वेडा, पंगु आहे, दुसरा सर्वागसंपूर्ण आहे; परंतु हे एकाच ग्रामामध्यें राहात 
असल्यानें त्यांचा संयोग घडला आहे. या दोईसिरीज तिसराही एक पुरुष आहे, 
स्यास या दोघांचेही नांव सहन होत नसून तो उगवल्याबरोबर या दोहोंसही त्याच्या 
यामासकट खाऊन सोडतो; हा तिसरा पुरुष उत्तमपुरुष होय ( क्र. १८ ). ज्या- 
ममाणें वहि काठ खाऊन शेवटीं आपणच जळून जातो, ज्याप्रमाणे ज्ञानाने अज्ञान 
-ताहीें केल्यावर तें स्वतःच ज्ञानातीत बनतें, ज्याप्रमाणें कल्पांतकाळी सर्व नदी- 
-नदांस खाऊन टाकून एकार्णव आपली मयांदा ओलांडून जातो, त्याप्रमाणें जागृत, 
सवपन, खुषु्ीच्या पलीकडची जी वस्तु तीच उत्तमपुरुष होय. जो मकाश्यावांचून 
अकाश आहे; जो ईशितव्यावांचून ईश आहे; जो विश्रांतीचा विश्राम, खसाचें खस, 
'व तेजाचें तेज आहे; ज्याची उपमा ज्यासच योग्य आहे, असा पुरुष तो उत्तम- 
पुरुष होय ( ऋ. २१ ). आतां कषेत्रक्षे्ज्ञाचा विचार करतांना पापपुण्य या 
शरीरांत पिकते स्हणून या शरीरास आम्ही क्षेत्र म्हणतों, असे ज्ञानेश्वरांनी म्हटले 
आहे. रथांगाच्या मेळाव्यास जशी रथ ही संज्ञा परापत होते, त्याप्रमाणें छत्तीसद्दी तच्वें 
ममिकून कत्र होतें ( ऋ. २२ ), ह ्षे्रक्षश्ज्ञसंबंध म्हणजे जीवात्मसंबंधच होय. 
देह व आत्मा हे दोन्ही इतके मिनन आहेत, कां एकाचे तोंड पूवेकडे, तर दुसऱ्यांचें 
:तोंड पश्चिमेकडे आहे. देह हा जणूं कांहीं काळानळाच्या कुंडांत घातलेल्या लोण्याच्या 
गोळ्याममाणें आहे. माशी आपले पंख हालविते न हालविते, इतक्यांत हा नाहींसा 

"होऊन जातो; अग्नीत पडला तर याचें मस्म होतें; श्वानाच्या आर्धीन झाला तर 
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हा विष्ठारूप बनतो; या दोहींतूनही सुटला तर हा ङुमीचा एक पुंज बनतो, याच्या 
उलट आत्मा हा नित्य शुद्द असून “ सकळ ना निष्कळ, अक्रिय ना क्रियाशीळ, 
रूश ना*स्थूळ, अल्प ना बहुवस, रिता ना भरित, मूर्त ना अमूर्त, आनंद ना 
निरानंद् ” असा आहे. सृष्टि उसन्न झाली असतां हा उत्पन्न होत नाहीं व 
सृष्टीचा व्यय झाला असतां याचा व्यय होत नाद्व. ज्याप्रमाणें आकाशांत अहञरात्रे 
यावीत, त्याप्रमाणें या आत्म्यावर देह येतात; तो माञ जशाचा तसाच कायम 
राहतो (क्र. २३), 

१०. या आल्याचा सच्त्वरजतमांशीं संबंध आल्यानें या शरीरांत असेपर्यंत त्याच्या', 
क्रिया कशा झोतात, व त्यांच्या संयोगामुळे मृत्यूनंतर त्याची गति कशी होते, 
याचें ज्ञानेश्वरांना फार चांगळे वर्णन केलें आहे. सच्त्वाचें प्राबल्य शरीरांत असतांना 
कमल सोडून सुवास जसा बाहेर फांकावा, त्याप्रमाणें आल्याची परज्ञा बाहेर मका- 
शमान होते; व सवैद्रियांत विवेक राबत असून महानदी जशी वर्षाकालीं उचबळते, 
तशी बुद्धि शाख्रजातामध्ये विस्तीर्ण हेते. सत्त्वाचें बाहुल्य असतांना मृत्यु आल्यास 
आत्म्यास पुनः ज्ञान्यांमध्यें जन्म प्राप्त होतो; राजा डोंगरास गेला असतां त्याचें 

रावपण जसें मोडत नाहीं, अगर दिवा कोठेंही नेला असतां तो जसा प्रकाश पसर- 
वितो, त्याप्रमाणें सच्वयुक्त आल्याची स्थिति सर्वत्र मरकाशमानच असते. ज्यावेळेस 
शरीरांत रजोगुण वाढतो, तेव्हां सर्व इंद्रिये विषयांकडे मोकाट धावतात; परदारादि-- 
कांचा प्रसंग पडल्यास विरुद्ध असा वाटत नाहीं; शेळी जशी साद्यासाद्य विचारीत 
नाहीं, त्याप्रमाणें रजोगुणास विरुद्ध व अविरुद्ध कांहीं नसतें. रजोगुणाचें लक्षण 
म्हटलें म्हणजे कांही तरी अचाट कामें करणें हें होय. एकादा मोठा प्रासाद् बांधणें,. 
अश्वमेध तडीस नेणें, नगरे व जळाशय निर्माण करणें, इत्यादि क्रिया रजोगुणामुळें 
होतात. हा रजोगुण वाढला असतां मृत्यु आल्यास राजमंदिरांत राहूनही जसा 
एकादा भिकारी असावा तशी याची स्थिति होते; कारण मोठ्या श्रीमंताच्या वऱहा- 
डाबरोबर जरी बेल गेला तरी त्याच्या नशिबींचा कडबा कधीं चुकत नाहीं. ज्यावेळीं 
शरीरांत तमाचें प्राबल्य होतें तेव्हां अंतर्बाह्य आविवेकच माजतो; दुष्क्त्य करण्यास 
चित्तास उल्हास वाटतो. तामस मनुष्य मदिरा न घेतां डुलतो, व सन्निपातांवाँचून 
बरळतो. आणि तमाची वृद्धि झाळी असतां मृत्यु आल्यास इहलोकींही. आग 
आणि परलोकीही आग अशी स्थाते होते (क्र. २५). सरें पाहिले 
असतां आत्मा येत नाहीं व जात नाहीं; आत्म्याचा धर्म आल्म्यांत पाहणें, व 
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शरीराचा धमं शरीरांत पाहणें हच ज्ञानाचें चिन्ह होय. तारांगण समुद्रांत बिंबळें तरी 
तं तुटून जसें पाण्यांत पडत नाहीं, तद्वूतूच चेतन्य देहयंत प्रकट झालें तरी त्यापासून 
तें अलिप्तच राहतें (क्र. २६ ). 

११. इश्वराचा जगताशी संबंध कसा आहे याचें वर्णन करीत असतांना 
ज्ञानेश्वरानी गीतेतील मूळचें अश्वस्थाचं रूपक फारच विस्तृत रीतीनें पुढें मांडून 
गीतेतील भाव आपल्या शब्दांनी व कल्पनांनी फारच विशद करून सांगितला आहे. 
विश्वरूपी अश्वत्थ हा इतर दृक्षाप्रमाणं सालीं मुळें वर शासा असा नसून, याचें 
मूळ ऊर्ध्वात आहे व वाढ अधोमुख आहे, असे ज्ञानेश्वर म्हणतात (कर, २७ ), या 
विश्वाश्वत्थाचें ऊर्ध्व इश्वरस्वरूपांत आहे ( क्र. २८), व त्याचा अधोमुस विस्तार 
सत् ना असत् स्वरूपाचा आहे. ज्याप्रमाणें स्वमामध्यें तरुणांगी आलिंगिलॉनर्वीण 
आलिंगून सकाम करते, त्याप्रमाणेंच या स्वरूपामर्थ्येही माया उत्पन्न होऊन जगद्रूप 
भासते ( क. २९). हें जगत् म्हणजेच उद्यांपर्यतही न टिकणारा अश्वत्थ होय; 
बीज जशी क्षणोक्षणी पालटते, हालणाऱ्या पद्मदछावरील जळ जसें चंचळ असतें, 
त्याप्रमाणेंच या विश्वाश्वत्थाचीही स्थिति आहे. वेगातिशयानें भूमीवर फिरणारी 
मिंगोरी जशी अचळ भासते, त्याप्रमाणेंच हा संसारशृक्ष मोडत मांडत असूनही 
लोकांस अव्यय आहेसा वाटतो ( ऋ. ३० ). या ठिकाणी या शिनसाळ झाडाचें 
उत्पाटन ह्योणार कसें, असा प्रश्न उत्पन्न होणें साहजिक आहे. त्यास उत्तर इतकेंच 
आहे कीं, ज्याममाणें मृगजळाच्या तळ्यावर सारळीकेळीं लाबितां येणार नाहीत 
(क्र. ३१ ), भगर ज्याप्रमाणें ब्योमकुसमांचा देठ तोडतां येणार नाहीं, त्याप्रमा- 
णच या संसारवक्षाचें खंडण करण्यास परिश्रम मुळींच लागत नाहींत. आण्मज्ञाना- 
वांचून हा अश्वत्थ तोडण्याचे जितके उपाय करावेत तितके सर्व न्यर्थ होत. 
स्वप्नांत भय वाटल्यास त्यास आपिध जशी जागृति, त्याप्रमाणें हा अश्वत्थबृक्ष 
तोडण्यास उपाय म्हणजे केवळ एक आत्मज्ञानच होय ( क्र. ३२ ). या संसाराचें 
aR ज्याप्रमाणें वर्णन करितां येईल, त्याप्रमाणेंच त्यास मायानदीचा 
ृष्टांतही देतां येईल. या नदीस मोहाचा पूर आल्यानें यमानियमांचीं नगरें इच्या 
जोरामुळें वाहून जातात. या नर्दीत द्वेषाचे मोठे भोवरे, मत्सराची आइवळणें, व 
प्रमादादि महामीन आहेत. ही मायानदी तरण्यास जो जो म्हणून उपाय करावा, 
तो तो अपायच होतो. स्वयंबुद्धीच्या बाहूच्या जोरावर, वेद्त्रयाची सांगड घालून, 
अगर अहंमावाची धोंड पकडून, हा मायासमुद्र तरून जाण्याची इच्छा केल्यास 
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"हरिणाच्या पोरानें बळकट जाळें कुरतडावं, अगर मुंगीनें मेरु ओलांडावा .तशा 
प्रमाणेच होणार आहे. हा मायासागर तरून जाण्यास एकच उपाय आहे, व तों 
म्हटला म्हणजे इ्वराचं सर्वमावानें भजन करणें हा होय. अशा निस्मीम भक्तास 
हैं मायाजळ अलीकडच्या तीरावरच नाहींसें होतें ! ( क्र. ३३ ). 

१२. परंतु असा चमत्कार आहे कां, हें जग देवाने आंतबाहेर व्यापिलें 
३४), आका- असूनही या जगांत देवच नाहीं असें देवहीन लोक म्हणतात ( ऋ 

शानें सर्वत्र व्यापावें, वायूने क्षणभरही उगें नसावे, अश्नीनें दृह्न करावं, पर्वतांनीं 
आपलें ठाण सोडूं नये, समुद्रांनीं आपली रेखा ओलांडून जाऊं नये, इत्यादि 
जे सृष्टीचे नियम आहेत त्यांचा नियंता मो असूनही हें लोक मी नाहींच 
असें म्हणतात (क्र. ३५ ). . या जगांतील सर्व बळ माझें असतां त्या 

बळाची कल्पनाही त्यांस करवत नाहं. माझें बळ काढून घेतळें असतां कोल्हेरीच्या 
वेताळाप्रमाणें तें निर्जीव पडतलि याची त्यांस कल्पनाही होत नाहीं, ( क्र. ३७ ). 
कांहीं लोके तर माझें अस्तित्व मानूनही माझ्याकड़े चुकीच्या दृष्टीनें पाहतात. 
कामिणीनें ज्याची द्व्टि वेधली आहे तो ज्याप्रमाणें चांद्ण्यास पिवळें म्हणते, 
त्याप्रमाणें हे माझ्या निमळ स्वरूपांत दोष पाहतात. मी अमानुष असतांझि मला ते 
मानुषभाव लावितात, नक्षत पाण्यांत प्रतिबिंबल्यानें हीं रत्नेंच आहेत असे समजून 
तीं घेऊं जाणारे हंस जसे नाश पावतात, त्याप्रमाणेंच नाशिवंत स्थूळाकारांत मला 
'पाहणारे लोकही नाश पावताल (क्र, ३८ ). मळा अनाम्यास नाम, गुणातीतास 
गुण, अचरणास चरण, अश्रवणासं श्रोत्र, अचक्षूस नेत्र कल्पून, ते माझी प्रतिष्ठापना, 
आव्हान, व विसर्जन करतात. मी एकाचा कैंपक्ष घेतों, व दुसऱ्यास रागाने मारतो, 
असे मानुषधर्म हे मळा लावितात, एकादा आकार पुढें करुन हाच देव म्हणून 
त्याचें भजन करतात, आगि तोच बिघडल्यावर त्यास ते टाकून देतात (कर. ३९ ), 

अशा मकारें संकुचित दृष्टीनें मला न पाहतां बह्मोंदिपिपीलिकापर्यंत मला पाहणारे, 
व यां जगांत जें जें भूत आहे तें तं भगवत्स्वकुपच आहे असें मानणारे जे लोक 

आहेत त्यांसच ज्ञानाची पहाट झाली असें समजावें (कर. १ ). एरव्ही निरनिराळीं 
नामें, निरनिराळीं वर्तनें, निरनिराळे वेष पाहून अतःकरणांत मेद् उतपन्न झाल्यास 
जन्मसहस्रे झालीं तरी संसारातून पार पडतां येणार नाहीं; एकाच तुंयिणीच्या वेलास, 
दीर्ध, वक्र, वतुळ अशीं जशीं फळें लागतात, त्याघमाणें भिन्न भिन्न वस्तू- 
मध्यें अभेद पाहणें हेंच ज्ञानाचें लक्षण हाय (क. ५२). शिवाय, ईश्वर व जगत 

म 
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यांचा संबंध वन्हि व ज्वाळा याप्रमाणें आहे; माणिक व माणिकाचें तेज हीं जशीं 

दोन नाहींत, त्याभ्माणें ईश्वर व जगत् हीं मिन्न नाहींत ( ऋ. *३ ). अशा. 
इंश्वराचें याथातथ्य रीतीनें ज्ञान प्राप्त होणें ही फार कठीण गोष्ट आहे. उद्रांतील. 
गर्भास ज्याप्रमाणें मातेचे वय कळत नाही, म्षाकास ज्याप्रमाणें गगन ओलांडवत 
नाहीं, पर्वतावरून खालीं आलेल्या उद्कास ज्याप्रमाणें वर॒ चढवत नाही त्याप्रमाणें 
मजपासून उत्पन्न बालेल्या जगास माझें स्वरूप कळणें अशक्य आहे (क्र. ४४). 
येथें ज्यास जाणीव प्राप्त झाली, त्यास नेणिवेनें ग्रासळे, व जो नेणिवेंत तृप्त झाला 
त्यास जाणीव उत्पन्न झाळी असा चमत्कार होतो. आपला शरीरभाव सोडल्वावांचन, 
सर्व गुणांचें लोण उतरल्यावांचून, सर्व संपत्तीची कुरवंडी केल्यावांून, देवाचें स्वरूप 
कळणें शक्य नाहीं ( क्र. “५ ). इश्बराच्या विभूतीच्या विस्तारांत मन न घालितां 
ईश्वराचे एक स्वरूप जाणळें म्हणजे पुरें; सर्व नक्षत्र वेंचावी अशी इच्छा झाल्यास 
ज्याप्रमाणें गगनाची मोट बांधळी असतां कार्य होइल, अगर पृथ्वीतील परमाएूचा 
झाडा घ्यावा अशी इच्छा झाल्यास ज्याप्रमाणें भूगोलच कासेत घेतल्यास परे, 
त्याप्रमाणें सर्व विमूतिविशेष पाहणें झाल्यास ईश्वराचे एक स्वरूप पाहिलें म्हणजे 
झालें ( ऋ. "८ ). 

१३. हें विश्वरूप काय आहे हें पाहण्याबद्दळची अर्जुनाची अत्यंत उत्कंठा 
गीता व ज्ञानेश्वरी यांच्या अकराव्या अध्यायांत वर्णिली आहे. हें विश्वरूप. बाहेर 
लोचनास गोचर व्हावें झणून अ्ुनानें श्रीरुष्णांस अंतरीचे गुज दाखाविण्याविषयीं 
श्न केला (ऋ. ४५ ). ज्या ठायास इंश्वराचें मुद्दळरूप ह्मणतां येईल, जेथून हीं 
द्विभुज व चतुर्मजरूपें कट ह्लोतात, ज्याचें गायन उपनिषदे करितात, जें रूप 
सनकादिकि पोटाळून राहतात, तें अगाध रूप दृष्टीस गोचर व्हावें अशी अर्जुनाने 
इच्छा दर्शविली ( ऋ. ५० ). परंतु तें रुप दिव्यदषटीवांचून दिसणं अशक्य असल्यानें 
श्रीरुष्णाने प्रथम अजुंनास दिव्यट्ष्टि दिली; दिब्य्दष्टि प्राप्त झाल्यावर अर्जुन 
चमत्काराच्या अर्णवांत बुडून गेला; प्रथम तो जें स्वरूप पाहत होता त्याचेंच आतां 
विश्वरूप बनलें ( क्र. ५२ ). परंतु तें विश्वरूप इतर्के “ घोर, विरत, आणि थोर 
होतें कीं न पाहिलेलें रप आपण आतां पाहिलें झणून अजुंनास जरी आनंद् झाला, 
तथापि जें पाहिलें तें इतकें भयंकर हेतें कीं त्यामुळें अर्जुन गर्भगाळितच होऊन 
गेला; व तें रूप पाह्ण्याचें सामर्थ्य अंगीं नसल्याने त्यानें ईश्वरास आपलें मूळचेंच 
रूप दाखीव अशी प्रार्थना केली. पुत्राचे सहस्र अपराध झाले तरी पिता त्यास 
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जशी क्षमा करतो, अगर सख्याचें उद्वत वर्तन जसां सखा निवांतरीतीनें साहतो, 
त्याप्रमाणें देवानें आपल्यास क्षमा करावी ह्मणून अर्जुनाने ईश्वराचें अपराधक्षमा- 
पनस्तोत्र केळें ( क. ५३ ). विश्वरूपास अर्जुनाचें धसाळपण पाहून मोठा विस्मय 
वाटला; जें आपलें अपरंपार रुप कीं जेथून रुष्णादिक अवतार निमाण झाले त्याची 
अर्जुनास भीति वाटावी हें पाहून त्यास थोडाबहुत कोपही आला; अमृताच्या समु- 
द्वांत बुडलों असतां मरेन हाणून ज्याप्रमाणें एसायानें वर येण्याची धडपड करावी. 
अगर सोन्याचा इतका मोठा डोंगर घेऊन काय करावयाचा हाणून त्याचा जसा 
अव्हेर करावा, स्याध्रमाणें अर्जुनानें विश्वरूपाचा अव्हेर केला ( क्र. ५४). तथापि 
भकाची इच्छा प्रबळ म्हणून विश्वरूपानें पुनः रुष्णस्ूप घेऊन अर्जुनाचे सांत्वन 
केलें. विश्वक्पपटाची घडी त्यानें अर्जुनाकरितां उकळून दार्सवेळी होती ती गिऱ्हा- 

ˆ इकी होत नाहीं म्हणून त्यानें पुनः मिटली. इतक्या ठावपर्यत शिण्याचें वर्तन सहन 
करणारे गुरु कोणत्या देशांत आहेत असें ज्ञानेश्वर विचारतात !( ऋ. ५५ ). असोः 

१४. एकंदरींत स्वरूप अतो, अगर विश्वरूप असो, ज्याच्या त्याच्या भावने, 
प्रमाणें ज्याने त्यानें तें आपल्या रुतनिश्वयाचे घर केलें पाहिजे. अम्हस्वरूपासच 
वित्ववाहु, विश्वांननि, विश्वतश्चक्ष, विश्वमूर्धा, विश्वतोमुस अशा संज्ञा आहेत. शून्य 

काय अहे हे दासविण्याकरितां ज्या प्रमाणें वतुळ काढावें लागतें, त्याप्रमाणे अद्वेत 
सांगावयाचें झाळें तर तें द्वेताच्या भाषेंत बोलल्यावांचून गत्यंतर नाहीं. एकंद्रींत 
इंश्वराचें स्वरूप अनिर्वर्णनीय आहे हें खास ( ऋ. ५६ ). या स्वरूपासच चित्सू- 
यांची उपमा देऊन ज्ञानेश्वरांनी सोळाव्या अव्यायाच्या प्रारंभी त्याचें मोठ्या 

बहारीनें वर्णन केळें आहे. या चित्सूयाचा चमत्कार असा कां जो 
उगवला आहतां सर्व जग मावळून जातें; ज्याच्या मकाशापुढे ज्ञानाज्ञान- 
चांदण्या लोप पावतात; ज्याच्यामुळें जीवपक्षी आपल्या अहेकाराची घरटी 
सोडून बाहेर येतात, छिंगदेहकमळाच्या पोटांत नाश पावत असणाऱ्या पवि- 
“दूखराचा बंदिमोक्ष होतो, व भेदनदीच्या दोन्ही तीरांवर विरहवेडीं होऊन आरडत 
असणाऱ्या बुद्धिबोधरूपी चक्रवाकांचा संयोग होतो; ज्याच्या तेजांत उन्मेषरूपी 
सूर्यकांताच्या ठिणग्या पडल्यामुळें संसाराची दांगें भस्म होतात; व जो सोहेतेच्या 
माध्यान्हीं आल्यावर आलभ्रांतिकूप छाया आपल्या पादृतळांतच नाशी. होते; 
अशा -अहेरात्रांच्या 'पलीकडे असलेल्या ज्ञानमार्तेडाचें दर्शन घेण्याचें भाग्य 
-कोणास लामलें आहे असे ज्ञानेश्वर विचारतात ? (क. ६० ). 

२ 



२० ज्ञानेश्वरवचनासृत. न 

नीतिमीमांसा. 

१५. बेथपर्यंत आपण ज्ञानेश्वरींतील मुख्य मुख्य तत्त्वज्ञानांचे मुद्दे पाहिळे.. 
याच्यापुढे आपण ज्ञानेश्वरांनी ठिकठिकाणी आपल्या ग्रंथांत जी अत्युत्तम नीतिमी- 

मांस केंळी आहे तिजकडे थोडें लक्ष देऊं. ज्ञानेश्वरीतील अध्याय तेरा हा नीते- 
मीमांसेचा एक आकर आहे. असे म्हटलें तरी चालेल. _ ज्ञानेश्वरातल्याप्रमाणें 
नीतिमीमांसा पात्ात्य येथांतूनही कचितच आढळेल. उपमा, उदाहरणें, व दृष्टांत 
देऊन विषय हृदयंगम करण्याची ज्ञानेश्वरांची शेली या नीतिमीमासेंत जितकी 

दृष्टीस पडते तितक्री ज्ञानेश्वरीतही अन्यत्र क्रचितूच दिसेल. आमार्नत्वाचें लक्षण 
करतांना ज्ञानेश्वरांनी र्ते हाटळें आहे की आपल्यास कोणी योग्यता अगर महत्त्व 

मापण गजबज़न जावे, आपली कीतिं आपण 
यांनी पाहू नवे, कोणी आपल्यांस नमस्कार 

केल्यास तो मरणाचा मोबद्ळाच आहे असं समजावें, वाचस्पतीसारसी जरी 

आपली सर्वज्ञता असली तरी मोटेपणाच्या भीतीनें आपण वेडिवेमध्यें दावे. जगानें 
आपली अवज्ञा कराची, व सोयऱ्याधायऱ्यांनी आपला संबंधच तोडावा, अशी इच्छा. 

आपण धरावी. आपला संबंध वायु अगर गगन यांशी ठेवून झाडंझुडे हीं आपल्यास 
प्राणांपेक्षां जास्त आवडावीं. हा अमानित्व गुणच “'असंड अगर्वता' या सदराखालीं 
ज्ञानेश्वरांनी अध्याय ९ मध्यें वर्णिला आहे. है सर्व जगच जर देवाचें स्वरुप आहे, तर 
त्यांत लह्यनमोठा हा मेद उरत नाहीं. उंचीवरून येणारें उदक जसें नम्रपणानें 
खालीं येतें, त्याप्रमाणे सर्व भूतजाताशी आपण नस्रतेनें वागाषें ( क. ६३). 
अदूभित्व हा गुण आपलें दानपुण्य वगेरे झांकून ठेवण्यामध्ये आहे. ज्याप्रमाणें 
एखादी कृलवधु आपरे अवयव लपविते, अगर एखादा रुषीवल आपलें पेरिलेलें 

झांकून ठेवितो, त्याप्रमाणें आपलीं सल्छत्यें लपवून ठेवणें यासच अदूभित्व 

म्हणावं ( क्र. ६४). पाण्याच्या एका तरंगासतही धका न लावणें, सर्व. सूर्टीतलि 

परमाणु हे लहान जीवच आहेत असें समजन कारुण्यानें पाउले टाकीत 
जाणें, वाऱ्यास अगर आकाशासही धक। लागेल या बुद्दीन आपले हात 
न हाळविणें, अगोदर स्नेहपूर्ण दृष्टीनें पाहून नंतर साच आणि मवाळ शब्द 
बोलणें, या व इतर अशाच रति “ अहि” या सदराखाली येतात (क. ६५). 
नदीनदांचे समुदाय जळाचे लोट घेऊन आले असतांही समुद्र त्यांस जसा आपल्या 
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पोटांत सांठवितो, त्याममाणें सर्व त्रिविधतापास सहन करणें हीच क्षांति (क. ६६). 
जगाशी आपली जनाटच सोयरीक आहे असें समजून एखाद्या उमललेल्या कमळासं 
ज्याप्रमाणे कानाकोंपरा रहमत नाहीं, त्याप्रमाणें आपल्या वर्तनांत कानाकोपरा न 

ठेवणें चासच ऋजुता म्हणावें ( ऋ. ६७ ). आचार्योपास्तीचें लक्षण सांगतांना ज्या 
देशांत गुरुगृह असेल तो देश कायम चित्तांत वसणें, स्वामीच्या isis निमिषही 
युगाप्रमाणे वाटणे, गुरुग्रामींचें कोणी आल्यास गतायुष्यास जीव जोइल्याःमाणें 
आनंद होणे, गुरूस माय कल्पून स्तन्यखुसानें त्याच्या अंकावर कदाचित् 
आपण लोळणें, ज्या दास्यानें संतुष्ट होऊन ञे 
करण्याची इच्छा धरणें, देझंतीं आपल्या शरीराची मानी ज्या ठिकाणीं 
चरण असतील त्या ठिकाणी मेळविण्याची इच्छा करणें, गुरदास्वानं कश होऊन 

एट बनणे, गुरुसांमरदायधमांवांचून व्श्रिमधर्म न ज्ुमानणें, वक्ञानें 
गुरुनामाचे मंत्र सदा वाहणे, इत्यादि गोष्टी आचार्योपासनेमध्ये येतात (क. ६८). 
शुचित्व म्हणजे कापराःमाणें मन स्वच्छ करणें, बाहेर कर्ममें देह क्षाळून आंत 
ज्ञानदीप लोवणें, आंतील सद्भाव स्फटिकगृहीच्या दीपासारखे बाहेर स्वच्छ द्रिणें, 

यास शुचित्व म्हणतां येईल (कर. ६५ ). आकाशांतीळ अभ्रे, नक्षत्र, तारा, ग्रह 
वगेरे धांवत असतांही भ्रमणचक्रांत न भोवणाऱ्या भुवाचा गुण तो स्थेर्य होय 
( क्र. ७० ). कामबागुल ऐकेल म्हणून अंतःकरण इंद्रियांच्या दारांत न ठेवणें, 
अगर एखाद्या व्यमिचारिणी ख्रीस तिचा दांडगा पति बांधून ठेवितो त्याप्रमाणें 
आपल्या प्रवृत्तीवर टेहेळणी करणें, यास आत्मनिग्रह म्हणावें ( क. ७१ ). ओक- 
लेल्या अन्ताकडे पाहून ज्याप्रमाणें रसनेस लाळ स्रवत नाई, अगर एखादें मेत 
पाहून त्यास आलिंगन देण्यास जसा कोणी धजत नाहीं, त्याप्रमाणें विषयाबदूल 

तिटकारा उत्पन्न होणें यास वेराग्य म्हणतां येईल (ऋ. ७२). सूर्याचा जस्ता 
निरभिमान उदयास्त होतो, अगर ऋतुकाळीं फळून वृक्ष जसे फळलों असें जाणत 
नाहींत, त्याप्रमाणें हें कार्य मी केळे, अगर माझ्यामुळे सिद्धीस गेलें, अशी बृत्ति 
मनांत उत्पन्न न होणें यासच अनहुंकार म्हणावें ( क्र. ७३ ). जन्ममृत्युजरादुःखें 
हीं अंगावर पडलीं नसतां दुरूनच त्याबद्दल भीति उत्पन्न होणें, उयांचा मुक्काम 
घातक आहे हैं समजन आजच सावध राहणें, समर्थाशीं झाडसाईर वेर पडलें असतां 
आठहीमहर va परजून राहणें, Ten आज wal करणारे डोळे 

पढें पिकलेल्या पडवळाम्रमाणे होतील हें समजून मनांत उद्वेग बाळगणें, हातपाय 
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लुळे होण्याच्या अगोदरच आज्ज्ञान चिंतून ठेवणें, हें दोषदर्शन होय ( क. ७४). 
एखादा अतिथि जसा विढारांत बसावा त्याप्रमाणें आपल्या गरृह्मंत वागणे, अगर 
आपलीं जीं पुत्रकन्या असतील तीं वृक्षातळीं सहजगत्या बसणाऱ्या गोस्वाप्रमाणें 

आहेत असे समजणें, यासच अनासक्ति म्हणावें ( ऋ. ७५ +). Ragas कुहं, 
जळाशय, व तपोवनादिकांवर प्रीति अधून जनपदाची अखंड खंती बाळगणे यास 
एकांतप्रियता म्हणतां येईल (क. ७६). वल्कमापुढें रित्रतांना पतिव्रता खीस 
कोणतेही सांकडे वाटत नाही स्वाप्रमाणें एकभावानें इ्वरापुढे धांवणें यासच अनन्य- 
भक्ति म्हणावी ( क. ७० ). व परमात्मवस्तूवांचून दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीच्या 

मागें धांबणें ही ् रांति आहे असे समजून धुवाप्रमाणें निश्वळ राहणें यास अध्यात्म- 

ज्ञान म्हणावें ( क्र. ७८ ). अशा रीतीनें ज्ञानेश्वरांनी अमानित्वादिगुणांची, अगर 
भगवद्गीतेत ज्यास ज्ञान म्छटलें आहे त्य'ची, मीमांसा केली आहे. 

१६. है जी ज्ञानाची लक्षणें सांगितली त्याच्या उलट सर्व लक्षणें अज्ञानाची 
होत. ज्ञानी मनुष्याप्रमाणेंच अज्ञानी मनुष्याचे लक्षणही ज्ञानेश्वरांनी पुष्कळ 
उपमा व दृष्टांत देऊन केळें आहे. पर्वताच्या शिखरावरून जसें एकाद्या मनुष्यानें 
न उतरावें त्याप्रमाणें जो महत्त्वाच्या अद्वीवरून उतरत नाहीं त्यास अज्ञान म्हणावें. 
एखादा भाता जसा फुंकला असतां फुगतो, व सोडला असतां आकर्षण पावतो, 
त्याप्रमाणें संयोगवियोगांनीं या अज्ञानी मनुष्याच्या मनांत भरतीओहोटी होत 

असते. ज्याप्रमाणें एखादा आरण्यांत असलेला कुवा कांट्यांनी किंवा हाडांनी 

भरलेला असावा, त्यामरमाणें त्याचं मन विकल्प व संशय यांनी भग्लेलें असते. 

सिंह ज्याप्रमाणें चांगळें व वाइट पहात नाहीं त्याप्रमाणें हा खरीविषयी कांहींच विचार 
करीत नाहीं. असता अज्ञानी मनुष्य चांचल्यानें मर्कटाचें भावंडच शोभतो. ज्या- 
प्रमाणें एखादा पोळ मोकळा खुटावा,अगर ज्याप्रमाणें एसादें आंधळे हत्तीचे पोर इकडे 
तिकडे धांवत सुटावे, त्याप्रमाणें या मनुष्याचें मन विषयांत सेरावेरा धांवतें. एखाद्या 
अंत्यजास राज्यावर बसविलें असतां तो जसा अभिमानानें ग्रस्त होतो, अथवा एखाद्या 
अजगरानें लांकूड गिळिलें असतां तो जसा ताठतो, त्याप्रमाणें हा अज्ञानी मनुष्य 
गर्वाने फुगलेला दिसतो. लाटण्यापरमाणें न लवणे, व फत्तराभरमाणें न द्रवणें, हे 
गुण त्याच्या अंगांत येतात; त्यास तारुण्याचे भुररें चढळें असल्यानें एसाया 
कड्यावरून सुटलेल्या थोंडयाप्रमाणें तो गडगडत खालीं येतो. एखाद्या गारुडयाचें 
माकड असावे त्याप्रमाणें खच्या छंदाने तो नाचता, व एखाद्या मरेमयुक्त भकतार्ने 



हृ 
१ 

प्रस्तावना, २३ 

देवाचें भजन करावें त्याममाणें एकाग्चिततानें तो ख्ीची उपासना करतो. एखाया 
कुणबटाप्रमाणे हा नवेनवे देव मांडतो, व ज्याचा मोठेपणा त्याच्या नजरेस 
येतो अशा गुरूचा हा उपदेश घेतो. माझी मूर्ति निपजवून ती घराच्या 
एका कानाकोंपऱ्यांत बसवितो, व आपण देवोदेवींच्या यात्रेस निघून 
जातो. माझें नित्य आराधन असले तरर एखादया विशेष कार्याचे दिवशीं 
यानें कुळदेवतेचें भजन केलेच ! एल्ाद्या गांवांत जशी वेश्या असावी, त्याम्रभाणेंचं 
याचें चित्त या देवावरून त्या देवावर, ब त्या देवावरून या देवावर जातें. उपानि- 
यदांकडे याचें लक्ष असत नाहीं. योगशाख्र यास ,रुचत नाहीं. अध्यात्मल्ञानाकडे 
याचें चित्तच नसतें. मोराच्या अंगावर पुष्कळ डोळस पिसे असावी, पण त्यांस 
दृष्टिमा नसावी, त्याप्रमाणें हा कितीही शाख्रें पढिन्नला तरी त्यास अध्यात्मज्ञान 
मात्र नसतें ( क्र. ७६ ). 

१७. गीतेच्या सोळाव्या अध्यायांत देवीसंपत्तीचे व आसुरीसंपत्तीचे जें वणन 
केलें आहे त्यास अनुसरुन ज्ञनश्वरांनींही या विषयांची चर्चा आपल्या टीकेंत फार 

sx रीतीनें केली आहे. जो देवीसपत्तीम्ख्ये निर्माण होतो त्वास सर्वच आत्माच 
दिसत असल्यानें त्याची ऐक्यबुद्धि होऊन त्यास भय कसें तें उरत नाही. आपला 
वभ गांवास गेला असतां एखाद्या पतिवतेस्त विरहक्षोभ होऊन तिला लाभालाम 

जसे दिसत नाहीत, त्याप्रमाणें सत्स्वरूपाकडे चाची दृष्टि असल्यानें त्यास स॒ख- 
दुः्ञाचें कारण रहात नाहीं. घूपानें अन्निमवेश करून ज्याप्रमाणे नाहीसे व्हावे, अगर 

चंद्राने पितृपक्ष पोशीत असतां आपला र्हास करून घ्यावा, त्याप्रमाणे स्वरूप- 

साक्षाव्काराकरितां देवीसंपत्तीया मनुष्य आपल्या माणेंद्रियशरीराची आटणी 
करितो. ज्याप्रमाणें सापाच्या त्वचेसत पायानें लाथाडिलें असतांही ती आपली फणा 
वर उचलीत नाहीं, त्याप्रमाणें अशा मनुष्यास लोकांची वाईट रत्ये पाद्चूनही क्रोध 

येत नाहीं. एसादी व्याधि जिंकण्याकरितां सद्वेय जसा आपपर पहात नाही, एखादा 
मनुष्य बुडत असतां तो अंत्यज आहे किवा ्राझण आहे याचा जसा कोणी विचार 
करीत नाहीं, एखाद्या माउलीस पापी पुरुषाने उघडी केली असतां तिला नेसवि- 
ल्यावांचून जसा कोणी राइत नाहीं, त्याप्रमाणे असा मनुष्य कारण्यपूर्ण दृष्टीनें 

सवंत्र पाहतो. एकंदरींत दुःसितांच्या दुःखाचा वांटेकरी होण्याविष्यीच याचा जन्म 
असतो. सूर्याच्या मागोमाग कमळ उमळलें असतां तो जसा त्याच्या सोरभ्यासत 
शिवत नाही त्याप्रमाणें आपल्यास अनुसरणाऱ्या लोकांकडे हा विषयदृष्टीनें पहात 
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नाहा. देहपणानें जिबेत राहणें हें त्यास एखाद्या रूपवान् मनुष्यास कुष्ठ लागल्या- 
अमाणें घाणसंकट वाटलें. गंगेचें उदक ज्याममाणें सभोंवताळचें पापताप फेडीत व 
aR पादप पोषीत समुद्रास जातें, अगर सूर्य जसा जगाचें आंब्य फेडीत व 
व तेजाची भवनें उघडीत विश्वाच्या परदाक्षिणेस निघतो, त्याभमाणें हाही पुढिलांचें 
सुख उन्नतीस आणण्याकरिता राचंदिविस झटत असतो ( क्र. ८० ). याच्या उळट 
आञ्चरीसंमत्तीच्या मनुष्यास मांदुरी लोकांच्या घोड्यांस ज्याप्रमाणें ऐराबतही तुच्छ 
वाटावा त्याममाणें सर्व जग तुच्छ वाटतें. अभिमानाच्या मोहाने ईश्वराचे नामही 
यास सहन होत नाहीं, पुढिलांची विया, वेभव, व संपाते पाहून याचा कध दृणावतो. 
त्याचें मन जगू कांहीं सपांचें वारुळच असतें. त्याची दि म्हणजे जणूं कांही 
बाणांची सुटीच होय. त्यांचे बोळ हे इंगळांच्या वृा्िममाणे तीक्ष्ण असतात. ज्याप्र- 
माणे एकाच राशीला एकावेळी सः ग्रहांची मांदी मिळावी, अगर एखाद्या 
मरणाऱ्या मनुष्याच्या अगांत सब रोगांनी एकदम प्रवेश करावा, अगर एखाद्या 

असलेल्या शेळीस एकदम सात नांग्यांच्या इंगळीनें दंश करावा, त्याभमाणें 

अशा आरी संपत्तीच्चा मनुष्यांत सर्व दोष एकदम अवतरतात. मोक्षमार्गाच्या 
बाजूस यांस आवरण पडस्यानें हा उत्तरोत्तर अधमाधम योनीत जातो (क. ८१). 

१८. गीतेच्या १३ व्या अध्यायांत ज्ञान अज्ञानाचे लक्षण करतांना व तसेंच 

१६ व्या अस्यायांत देवाखुरसंपस्ीचा विचार करतांना जी नीतिमीमांसा ज्ञाने- 

शवरांनीं केली आहे, त्यावांचन अन्यत्रही निरनिराळ्या अध्यायांत थोडीबहुत नीति- 
मीमांसा सांपडले. ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात कीं त्याच बुद्वीस सद्बुद्धि म्हणावे 
कीं जिची परिसमाप्ि परमात्म्याच्या गरा्तीत होते (क्र. ८२). ज्यानें आपलें 
करण जिंकलें, व ज्याचें सकळ काम शांत झाले, त्यास परमात्मा दूर नाही (क.८४), 
साधकाने आवल्या सर्व तीमध्ये परिमितता बाळगली पाहिजे (क्र. ८५). जो 
आपल्या मुळाशी पाणी घालतो, अगर जो तोडण्यास घाव घालतो, त्या दोघांसही 
वृक्ष जशी सारखीच साउली देतो; अगर इशुदेड ज्याप्रमाणें पाळणाऱ्यास गोड व 
गाळणाऱ्यांस कडू असा होत नाई; TAT साधकानें रिपुमितामध्यें सारसाचें 

भाव धरावा (क्र. ८६ ). साधकाने सवंतीथांपक्षां श्रेष्ठ अशी जीं मातापितरें 
त्यांची एकभावोन सेवा करावी. फक्त एकदां जन्मतांनांच तेवढा स्त्रीच्या अंगाचा 

स्पर्श झाला असेल तो असो, पण तेथून पुढें जन्मभर शरीर सोंवळें राखावे (क.८८). 
तळक्तावर ज्याप्रमाणें रोम उगवत नाहींत, त्याप्रमाणें मनांतही दुष्ट भाव उगवूं न 
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देणें यासच सास्विक क्रिया म्हणावें ( क. ५०). आपण महल्वाद्वीच्या शगावर 
बसण्याच्या इच्छेनें, व सवं विश्वाच्या स्तो्रास आपण पात्र होण्याच्या इच्छेनें 

केलेलें कर्म राजस कर्म हरय ( क. ५५). डोक्यावर गुग्गुळ जाढणें, अंगावर 

निखारे ठेवणें, अथोमुखानें gerd घांस घेणें, अगर जिवंत असतांनाच मांसाचे 

तुकडे तोडणे, वगेरे सर्व क्रिया तामस होत (क्र. ५२). या रजतमसच्त्वाच्या 

'पलीकडे जाऊन अटूयत्वानें ईश्वरास शरण रिघणें यासच अमेदसाक्षात्कार हणतां 
येईल (क्र. ९३ ). 

१९. गीतेतील कर्मयोगाचे तत्त्वज्ञान ज्ञानेश्वरीतही फार उत्तम रीतीनें 
मांडळें आहे. सूर्य जसा न चालतां उद्यास्तामुळें चालत असल्यासारखा 
दिसतो, त्याम्रमाणें कमांमध्ये असूनही मनुष्यानें नेष्कर्मसिद्धि मिळवावी, 
ज्यांनी आप्या जीविताचे ध्येय गांठळें, व जे निष्कामतेपर्यत पोंचले, 
त्यांस खुद्धां लोकांकरितां कमे करावीं लागतात. सर्व अंधांच्या पुढें जसा एक 
डोळस चाललो, त्याप्रमाणें अज्ञानी लोकांपुढे -क्मयोग्यानें स्वतःच्या आचरणाने 
धर्माचा कित्ता घाढून यावा ( क. ५५ ). ज्या बालकास अद्याप स्तनातील दूध 
सुद्धां पितां येत नाही, त्यापुढे पक्कान्नें सांडळीं असतां ते जसें हास्यास्पद होईल, 
त्याप्रमाणें ज्यास कखुद्भां नीट आचरितां येत नाहींत त्यास नेष्करम्यतच््त सांगणें 
हेही हास्यास्पदच हलेणार आहे (ऋ. ५६ ). एऱहवी, नांव परतीरास गेल्यावांचून ती 
मध्येंच सोडणें वरे नव्हे, अगर केळ फळल्यावांचून तिचा त्याग करणें हें उचित 
नाही, त्या प्रमाणें आत्मज्ञान जोपर्यत प्राप्त झाले नाही तोपर्यत कर्मादिकांबरं उदा- 

सीन होणें हेंही अयोग्यच होय. आतिवेगामुळें जशी वेगामावास्थाति पराप्त होते 
त्याप्रमाणें कर्मातिशयानें नेष्कम्यांसीद्वि पाप्त होते ( क्र. ९७ ). आत्मज्ञान प्राप्त 
करून न घेतां जे दीक्षित यज्ञयागादि कमें करतात, ते पुण्याच्या नांवानें पापाचीच 
जोडणी करतात. हे त्यांचे स्वगास नेणारे पुण्यात्मक पाप नरकास नेणाऱ्या पापात्मक 
पापापेक्षां फारसें निराळें नाहीं. ज्याच्यायोगानें आत्मज्ञान ग्राप्त होतें अशा शुद्ध 
"पुण्याचा राजमार्ग सोडून हे लोक स्वर्ग व नरक या आडवाटांनी जातात (कऋ.९८). 
कर्मात नेष्कम्यासीद्धि मिळविण्याचे चार उपाय आहेत. (१) आपण जीं कमे 
करतों तीं स्वधर्मविहित आहेत म्हणून करावीत; वर्णविशेषवशानें जे स्वधर्म सांगितले 
आहेत त्यांचें आचरण केळें असतां आपोआप सर्व काम पूर्ण होतात ( क; ९९ ). 
(२) सवं कमे करणें तीं अहंकाराचा त्याग करुन करावीत. जो मनुष्य मोलाने 
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तीथोस जातो त्यास जसा मी तीर्थयात्रेस जात आहे असा अभिमान उत्पन्न होत 
नाहीं, अगर जो राजाचा शिक्कामोर्तब चालवितो त्यास जसा राजेपणाचा फुंज 
चढत नाहीं, अगर पुरोहितास दा्षिणा देत असतां जसा आपण यजमान आहों असाः 
अमिमान उत्पन्न होत नाहीं, त्याममाणें अहंकार सोडून आपण सर्व कर्म करावीं 

(क. १००). (3) अहुंकारत्यागाप्रमाणेंच फळाशेचाही त्याग केला पाहिजे. 
खडकावर जसा पाऊस पडावा, अगर अभ्नीवर जसें पेरावे, त्याप्रमाणें सर्व कर्माचा 
शुन्यांत लय होऊं द्यावा. आत्मजेच्या विषयीं जसा जीव निरमिलाष असतो, त्याप्र- 
मारणे आपण फलाबहूळ निरभिलाप असावे ( क्र. १०१ ). (४) आणि जीं कम 

करावीं तीं सर्व इश्वरमीत्यर्थ व इंश्वरापंणबुद्धीनें करावी. आपलीं कर्मे धुऊन देवा- 

च्या हातांत दिल्यास तीं भाजलेल्या बीजामरमाणे भंकुरदशेमत मुकतील (क. १०२). 
ज्याप्रमाणें रथ आपण सरळमार्गावर आहों, किंवा आइमारगांवर आहों, हें 

जाणत नाहीं, त्याम्रमाणं कर्म व अकरम या दोन्हीकडे स्पृहा न ठेवतां परभाल्यास 

तीं अर्पण करावीं ( १०३ ). स्वकर्मकुसुमांची पूजा इंश्वरास केल्यास अपारतोपानें 
ईश्वर आपल्या भक्तांस वेराग्बासिद्वििप प्रसाद देतो, व त्यामुळें इतर सर्व 

फलें त्यांस वमनाभमाणें वाटतात ( क. १०४), 

२०. नेष्कर्म्यासिद्वि ही आणखी एका प्रकारं होते. सत््वरजतमांच्या पलीकडे जाऊन 
निखेगुण्य मिळावेणें हीच नेष्कम्यसिद्रे. सत्त्वगुण gat पारव्यांपरमाणें खुस व ज्ञानः 
यांचे पाश टाकून एखाया मृगाप्रमाणें सात्विक कतत्यांस जाळ्यांत गोंवेतो. रजोगुण तर 
ग्रीष्मांतींच्या वाऱ्याप्रमाण, अगर कामिनीकटाक्षाप्रमाणे, अगर विजेच्या तेजाप्रमाणे 

अत्यंत चंचळ असून क्षणभरही विसांवा घेऊं देत नाहीं. तमोगुण हा जीवांचें मो- 
हनाखच होय. तमोगुणी मनुष्य जांभयांच्या परवडत निम असतो. त्याचे डोळे 

उघडे अहूनद्वी त्यास दिसत नाही; व हांक मारतांच तो ओ म्हणून उठतो. एखाद्या 
धोडयाप्रमाणें तो मुरकुंडी मारून सवदा पडलेला असतो; पृथ्वी पाताळास जावो, 

अगर आकाश वर येवो, उठणें हा भाव त्याच्या चित्तांत उत्पन्न होत नाहीं. जेथल्या 

तेथे लोळावें एवढेंच त्यास वाटत असतें; झोपेच्या खुसापुढें त्यास स्वर्गसुसही तुच्छ 

बाटें; वाटेंत जात असतांही त्यास डोळा लागतो; व अमृतापेक्षांही तो निंद्रेसः 

श्रेष्ठ समजतो. या रजतमसत्त्वाच्या पलीकडे जाणें म्हणजेच निख्ेगुण्य मिळविणे. 

वसंत जसा. वनलक्ष्मीस शिवत नाहीं, सूर्य जसा तारांगणांनीं लोपावें व कमळांनीं 

विकासावें हें जाणत नाही, त्याप्रमाणे त्रिगुणातीत हा कर्माकमांपासून अलिप्त राहतो. 
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एंकदां अंगाची त्वचा टाकून सर्प पाताळीं रिघाल्यावर त्या त्वचेची तो जशी 
काळजी करीत नाहीं, त्याप्रमाणें गुणातीतता प्रप्त ज्ञास्यावर कमीक्माचा मोह त्यास 
उत्पन्न हेत नाहा ( क. १०६ ). या निस्ेगुण्यावस्थेतःच विश्वाश्वत्थाचें छेदन होतें,. 
देहाइंतादप म्यानांतून आप्मज्ञानरूपी तलवार बाहेर काढून ती प्रत्यग्बुद्धीच्या मुठींत 
धरावी; विवेकरूप सहाणेवर ती परजन निश्चयाचें एकदोन वेळ मुष्टिचळ पहावे; व 
निदि्यासानें हत्यार व आपण एक झाल्यावर सांडावयास घाव घालण्याजोगें दुसरें 
कांहींच न उरल्यामुळें अश्वत्थ वृक्षही आपोआप नाहींसा होईल ( क्र. १०७). 
कामक्रोधळोभांच्या पलीकडे जाणें हही एक प्रकारचें निखेंगुण्यच होय. Herat 
ज्याप्रमाणें शरीर सांडावे, अगर नगरांतून जसं त्रिकूट नाहीसे व्हावे, अगर अंतरां- 
तून जसे त्रिदाह शमावे, त्याप्रमाणें हे कामार्दिक तीन श्र निपून गेले असतां 
मोक्षमागास उपयोगी असा सञ्जनांचा संग लाभतो; जेथे आत्मानंद सदा वसत 
आहे अशा प्रकारचं गुरुरुपेचें भवन आतां प्राप्त होतें; प्रियाची अत्येत सीमा जो. 
माउला परमात्मा त्याच दशन ह्येत; व त्याच्या संयोगाने संसाराचा गलबला आपो- 
आप नाहीसा होतों. जो कामकोधलोमांस झाडून टाकील त्यासच अशा प्रकारचा 

मोठा लाभ प्रात होईल असँ ज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात ( ऋ. १०८). 

साक्षात्कार. 

२१. येथपर्यंत आपण ज्ञानेश्वरीतील नीतिमीमांसा पाहिली. आतां नीतिमीमांसे- 
चें व्येय जो आत्मसाक्षात्कार त्याचा ज्ञानेश्वरांनी कसा मार्ग आंखला आहे तें 
(आपण पाहूं ज्ञानेश्वरांनी मुख्य पंथराज एकच कल्पिळा आहे. या पंथराजास 
मिळणाऱ्या चार वाटांचें म्हणजे ज्ञान, ध्यान, कर्म, आणे भाई, यांचें त्यांनीं क्रमांक 
११० मध्यें थोडेंबहुत दिग्दर्शन केलें आहे. या सर्व वाटा ज्या पंथराजास मिळतात 

त्या मार्गावर अद्यापही महेश कापडीच होऊन राहिला आहे. याच मार्गानें मागचे: 
महर्षि, साधक, सिद्ध व आत्मविद् चाळत गेले. हा मार्ग पाहिला असतां तहानभूक 
विसरून रात्र व दिवस यांमधील भेद नाहींसा होतो. या मार्गावर जेथें जेथ पाऊल 
पडतें त्या त्या ठिकाणीं मोक्षाची खाणच उघडते ( क्र. १०९ ). परतु अशा प्रकारचा 
मागं सर्वांसच साधत नाहीं. पुष्कळ लोक संसारांतच गुरफुटून जातात. या शतधा मोंकें 
असणाऱ्या नावेत रिधरून ते निश्चिती कशी मानतात याचेच आश्चर्य वाटतें. या 
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चहूकडे जळत असलेल्या वणव्यांतून बोहेर नित्रण्यास देवाच्या भर्क्तावांचून दुसरें 
साधनच नाहीं (क. १११ ), या मृत्युलोकांत कधीं, खुसाची गोष्ट ऐकू आली 
आहे काय ! इंगळांच्या अंथरुणावर gar निद्रा लागणें केवळ अशक्य आहे. ज्या 
लोकांतील चंद्रही क्षयरोगी आहे, जेथें उदयाचा अर्थ अस्त ' असाच होतो, जेथें 
पुढें गेळेल्यांचे पाऊळ परत आलेलें दिसतच नाही, जेथील पुराणें म्हणजे मृत लोकां- 
ची एक मोठी कहाणीच होय, स्या लोकांत निश्चितिने वागणें हें मोठें चमत्कारिच 
नव्हं काय ! जंव जंव बाळ वाढतें तंव तंव ते मृत्यूच्या संनिधच जातें. आणि 
असे असूनही ठोक येथें गुढ्या उभारतात. मरणें हा शब्द त्यांच्या कानांस कसा- 
साच लागतो. एखादा मासे खात असलेला वडूक: त्याच क्षणी जसा सापाच्या 
जबड्यांत सांपडत असावा त्याप्रमाणें या लोकांची स्थिति आहे. येथ्रन झडझडून 
बाहेर निघाल्यावांचून इंश्वराचें अव्यंग धाम मिळावयाचें नाही ( क. ११२ ). ईश्वर- 

आप्त्यर्थं कोणतीही दृढभावना असली तरी चाळेळ. मग ती नारदअङ्रूरांची भक्ति 

असो, वच्ुदेवादिकांचें ममत्व असो, कंसाचं भव असो, अगर शिशुपालादिकांचा 
घातकधर्म असो (क. ११३ ). चा जगांत दुराचारी मनुष्यासही साधु बनतां येते. 
असा दुष्छती मनुष्य एकदां अनुतापतीर्थोत न्हाऊन देवाच्या राउळांत रिघाला 
म्हणजे त्याचें सर्व कुळ पवित्र होतें (क्र. ११४). अंत्यज असो, खिया असोत, 
शूद्र असो, अगर पशूही असो, ज्यास माझी भक्ति त्यास माझा साक्षात्कार ठरलेलाच 
आहे. नक्रांने हत्तीचा पाय पकडला असतां त्यानें काकुळतीने माझें स्मरण 
केल्याबरोबर त्याचें RTA AS aS. SU लांकडें अगर चंदनाची छांकडें 
यांचा भेद अग्नीमध्ये राहत नाही; झणून कुळजातिवर्ण हैं सर्व भर्कीत निष्कारण 
होत (क्र. ११५). पानें, वयाने, अगर ज्ञानाने गजबजून जाऊन मांझ्या 
भक्तीवांच्चन मनुष्य जिवंत ude, तर निंबोण्यानें युक्त निंबाचे झाड जसें 
कावळ्यांच्याच उपयोगी पडावे तशी त्यांची स्थितिं होईल (क. ११६ > 

सऱ्या भक्तीचे स्वरूप म्हणजे पर्जन्याची जसी संतत धार मूर्मीरर लागावी, अगर 
नदीनें ज्याप्रमाणें आपली सकळ जलसंपात्ति घेऊन समुद्रास गिंवसीत जावें, त्या- 
प्रमाणें सर्वभावानें प्रेम धरवेंासें होऊन ईश्वराच्या आंत मिळून जाणे हव होय 
(क. ११७). 

२२. अशाप्रकारची भक्ति मतृष्यांत प्रारंभी नसते. प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाचा परमभक्त 
जो अर्जुन त्यानें याविषयी जो आपला कबुलीजबाब दिला आहे तो ध्यानांत 



प्रस्तावना. २९ 

उेवण्याजोगा आहे. “ पूर्वा ऋगीश्चरांनीं जरी देवाचें रूप वणिले होतें, तथापि ते मला 

खरें वाटत नव्हते. नारद् नेहमीं जवळ येऊन भगवंताचे गुण गात असें, तथापि 

त्याचा अर्थ न समजन आम्हीं गीतजुल्लच ऐकत होतें. अबळ्याच्या गांवांत रवि 
उगवला असतां त्याचा प्रकाशा व्यांस न दियून केवळ आतमाचाच मात्र त्यांस अनुभव 

येतो. असितदेवळ हे जरी तुशे झप वर्णीत अस्तत, तथापि माझी बुद्धि त्यावेळीं 
विषयार्पानें माखिली होती. आतां मातर तुझी छपा झाल्यानें मला सर्व रहस्य कळून आले. 
माळ्यानें झ्ाडांस कितीही पाणी घातलळें,तथापि वसंत येईपर्यंत त्यांस फुळें फळें येत 
नाहींत" (क. ११९ ). अर्जुनाची जी स्थिति तीच सर्व साधकांची स्थिति असते. 
तनुमनजीवानें ते संतांच्या चरणांस लागल्यास पुण्योदय होऊन त्यांस श्रीगुरु भेटेळ 
(क. १२०). गुरुर्याळब्यीवांचून आत्नसिष्दि होत नाहे (क्र. १२१ ). कीर्तनांत 

मम्न झालेल्या संतांचें माहाम्य वर्णन करतां येगें शक्य नाही. ईश्वराच्या नामधोषाने सर्व 
विश्वाचे दुः लयास नेऊन सगळें जगच ते आनंदानें भरून टाकतात. क्ण विष्णु 
हरि गोविंद या नामांच्या संकीर्तनाने ते देश व काळ यांस विसरून जातात ( क्र. 
१२२ ). उपाय केला असतां ज्याममाणें एखादा पांगळाही पाहडावर चढूं शकतो, 

त्याजमाणें सद्भ्यास कळून परमपृरुषाकडे छक्ष ठेविलें अस्तां त्याची प्राप्ति होऊं शक्ते. 

चित्ताने एकं आत्म्यास वरिळें म्हणजे मग देह असो वा जावो त्याची किंमत रहात 
नाहीं (क्र. १२३ ). ज्या ज्या क्ष्गी म्हणून देवार्चे खुख प्राप्त होईल त्या त्या क्षणी 
तरी निदान विषयाबद्दळ अति उपजेळ. अभ्यासाने विष पचवितां येते, आणे 
व्याघ्र व सर्प हेही ताब्यांत घेतां येतात. म्हणून अभ्यासास कोणतीच गोष्ट दुष्कर 
नाही ( क्र. १२०). अभ्यासाचे स्थानही मोठें मनोहर अतून तेथें अमृताप्रमाणे सदा 
-फळणारीं झाडे असावी. फारसे ऊन भगर फारसा वाराही तेथें नसावा. निःशब्द 
असलें म्हगून तेथें श्वापद नसावे. पोपट अथवा अमर तेथें नसावा. एसादे वेळेस हस, 
अगर कोकिळ, अगर मयूर आला असतां आमची हरकत नाहीं ( ऋ. १२५). 
अशा ठिकाणीं अभ्यास करून कुंडलिनीचे उत्थान झाल्यावर अनाइताची बोली 
चाळजूं लागते, जगू कांही आकाशासच वाचा फुटली आहे असे वाटते! (क. १२६). 
देवाचें रूप सर्वच दिसावयास लागणें हीच ध्यानाची परिसम्पप्ति होय. पुढें मागें, 
खालीं वर, सन्मुख विन्मुख ज्याप्रमाणें अर्जुनास देवाचें रूप दिसळें (क्र. १२९ ), 
त्याभमाणेंच सर्व साधकांस दिसावयास पाहिजे. जगूं काँही देव हातांत दिवटी घेऊन 

पुढे चालल्याभमाें सर्वत्र लक्षळक्ाट हेतो ! ( क. १३१ ). कल्पांती ज्याममाणें 
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द्वादशादित्यांचें तेज एकवटावें, त्याप्रमाणें देवाच्या अंगममेचा चमत्कार काय 
हणून सांगावा ( क्र. १३२ ) ( बाहेर दृष्टि उघडून पाहिलें असतां ज्याप्रमाणे" 
देवाचें रुप दिसतें त्याप्रमाणें आंतही तसेंच दिसतें. पहात असतांना देवाचें रूप 
दिसावें यांत नवल काय ! न पाहताही ते दिसते हेंच आश्चर्य हेच (क्र. १३३). 
दर्पणाच्या आधारें आपलें रूप मूर्ख लोक आपण पाहतात तशांतला हा भाग नाही. 
ज्याप्रमाणें झरा आपल्या उगमामध्येच सांचन रहावा, अगर पाणी आरलें असतां 
प्रतिबिंब ज्याप्रमाणें बिंबांतच मिरुळून जावें, त्याप्माणें स्वरुपदुशन आह, स्यानी 
आपण आपल्यास पाहिलें, त्यांनी आपल्या मूळच्या स्थानाचं जयपत्र घेतलें असें 
म्हणण्यास हरकत नाहीं (क. १३५ ). 

२३. ज्यांस अत्ता आत्मसाक्षात्कार झाला त्यांची चिन्हे ज्ञानेश्वरीमध्ये निरानि- 
राळ्या ठिकाणी फार उत्तम री वर्णिली आहेत. ज्यांस mee sa ae 
त्यांस सहजच विषय रांडवतात हें सांगण्याचें कारण नाही. कुमुद्दळाच्या ताटावर् 
चंद्रकिरणें जेवणारा चकोर वाळदंट चुंबील काय (क्र. १३६ )! अक्षा मनुप्यापु 
ऋद्धिसिद्दी आल्या गेल्या तरी तो महाखुखात निमम्न असल्यामुळें त्यांची त्यास 
किंमत रहात नाही (क्र. १३८ ). क्षीरसागर मंद्राचलाने न घुरूळतां आयते प्राप्त 
झालेलें जें हें परमासृत त्याची केवळ भाषा ऐकूनही संसार वाव होईल; मग त्याचें: 
सेवन केळें असतां काय होईल हँ सांगण्यासच नको (क्र. १३९ ): एकासनावर 
बसून आदरानें सदुगुरुस्मरण अनुभवित असतां अंतर्बाह्य सास्विक गुणानें भरून. 
जाऊन अहंभावाचें काठिन्य नाहींसें होतें व इंद्रियांची कसमस मोडते. मनाची घडी 
आंतल्या आंत बसते, व बसतांक्षणींच अभ्यासाचें फल प्राप्त होतें (क्र. १४१ )e 
चित्त परतून ज्यावेळीं आपण आपल्यास पाहते, व ते तत्त्व मी अशी ज्यावेळेस 
त्याची सात्री पटते त्यावेळेस सुसाचें साखाज्य उत्पन्न होतें (क्..१०२ ). अशा 
पुरुषास पृथ्वीच्या मोलाचें अनर्थ्य रुन एखाया गारगोटीसारसे वाटावे हें नवळ नव्हे 
(क. १४२). पिकलेली केळीं ज्याममाणें उन्मळून पडतात, त्याप्रमाणे आत्मलाभानें 
अशा पुरुषाच्या क्रिया हळूहळूं गळून पडतात. एखाद्या वृक्षास आग लागली असतां 
ज्याप्रमाणें त्यावरील पक्षी उडून जातात, त्याप्रमाणें अशा मनुष्याच्या मनांतील: 
संशय नाहींसे होतात (क्र. १ ४६ ). जिंकणारा व हरणारा या. दोघांसहीः 
युद्धभूमि ज्याप्रमाणें सारसीच लेखते, त्याप्रमाणें. मित्र, अगर' शत्र हे. 
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" दोघही यास सारखेच वाटतात. खांबास रात्र काय किंवा 
उजेड क्राय, निद्रिस्तास अंगाशी लगटणाररा सप असो अगर उर्वशी असो, त्याम्रमा- 
णेंच अशा पुरुषास कोणी इश्वर म्हणून पूज्य म्हणो अंगर चोर म्हणून गांजो, 
a दोघांस सारसेच लेख्षतो ( क्र. १४७ ), ध्यानाचे वेळीं अष्टसास्विक भाव उत्पन्न 
्ाल्यानें तो आनंदाच्या परमावधीस पोंचतो; आंतबाहेर गात्रांचें बळ हारपून 

वर्षकरतूंत ज्याप्रमाणें शेलाच्या अंगावर सर्वच कोमल अंकुर फुटावेत त्याम- 
गावर स्वेद्कणिका उत्पन्न होतात; आंत सांपडळेल्या अलिकुळा- 

मुळें ज्याप्रमाणें कमळकलिका आंदोळते, त्याप्रमाणें आंतल्या सुखोमींच्या बळानें 
हा बाहेर कांपतो; कपूरंकर्दळीचीं गर्भपुें उकललीं असतां ज्याप्रमाणें आंतून थेंब 
पडावेत त्याप्रमाणें याच्या नेत्रांतून थेंब पडतात; आणि समुद्रास वेळोवेळीं ज्याप्रमाणें 
भरती यावी त्याप्रमाणें हाही वेळोवेळीं खुखोर्मानें उचंबळून येतो (क. १४८). स्वरू- 
पाच्या आलिंगनवेळीं 'दोन' ही भाषा नाहींशी होऊन खसरूपानेंच केवळ हा तेथें 
राहतो ( क्र. १५० ). परंतु ही स्थिति पाप्त होण्याचें भाग्य लक्षावाधे लोकांमध्यें 
एसायासच लामतें; अतंख्य सेनिकांतून ज्यावेळीं शख्नें शरीरांत घुसतात त्यावेळीं 
विजयश्रियेच्या पाटावर बसणारा मनुष्य विरळाच ( क्र. १५१ )! ओषध घेत- 
ल्याबरोबर ज्याप्रमाणें एकदम आरोग्य होत नाही, आगर सूर्य उगवल्याबरोबर 
ज्याप्रमाणें माध्यान्ह होत नाही, त्याप्रमाणें ही स्थितीही एकदम प्राप्त होत नाहीं. 

ओल्या जमिनींत उत्तम बीज पेरिळें तरी अलोट फळ येण्यास वेळच लागतो; 
'भुकेश्यामुळें षडस पक्काननें वाढिळीं तरी त्याची तृप्ति ग्रासोग्रासींच होत जाते; 
-स्याप्रमाणें वेराम्यलाम झाला, सदूगुरूची भेट झाली, उत्तम मार्गही प्राप्त झाला, तरी 
आत्मसाक्षात्कार होण्यास वेळ लागतोच. एकदां आत्मसाक्षात्कार झाल्यावर त्यास 
साधन करण्याची फारशी जहरी रहात नाहीं, असें ज्ञानेश्वरांचे मत आहे. एकदां 
-योगतुरंग स्थिर झाला म्हणजे हा वेराम्याचें अंगभाण किंचित् ढिळें करतो, व दुजा 
भावच नाहींसा झाल्यानें ध्यानाची तळवार आवरती घेतो; महोद्धीस गंगा मिळाली 
आसतां ती जसा आपला वेग सांडते, अगर कामिनी कांतापाशी जशी स्थिर होते, 
"तसा हा आत्मसाक्षात्कार झाल्यावर साधनहत्यार हङूंच ठेवतो. तथापि पोरणिमेपेक्षां 
चतुर्दशीदिवशीं ज्याप्रमाणें चंद्राचे बिंब किचित् न्यून असतें, अगर सोळाकशी 
खवर्णांपेक्षां पंधराकशी खुवर्ण जसं .थोंडेसें कमी पडतें, त्याप्रमाणें बह्मामध्यें आणि 
अह्म होणाऱ्यामध्यें किंचित् तरी फरक राहतोच (क्र. १५३ ). 
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२४. देव आणि भक्त यांच्या संबंधाविषयीचें ज्ञानेश्वरांचे वर्णन आत्मसाक्षा- 
र्काराच्या इतकेंच बहारीचें आहे. भकतानें वाट पाहिली कीं देव त्यापुढें उभा राहि- 
छाच असें समजावें (क. १५४). देवस्चखांत निमग्न झालेल्या भक्तांचा परस्पर 
सुसंवाद अनिर्वर्णनीय आहे. दोन भरलेली सरोवरें जवळ जवळ असावींत आणि 
एकांतील तरंग दुसऱ्यांत, व दुसऱ्यांतील तरंग पहिल्यांत, असें व्हावे 
त्याप्रमाणें याचा अनुभव त्यास व त्याचा अनुभव यास मिळून 
दोघांचाही आनंद वाढतो. जणूं कांही त्यांच्या आनंदकलोळांची 
वेणीच पढते असें म्हटळें तरी चाळेळ ! सूर्याने सूर्यास ओवाळावे, अगर 
चंद्राने चंद्रम्यास क्षेम यावें, त्याप्रमाणें त्यांच्या ऐक्य' र 
शिष्यांतील एकाँतांत ज्या एका अक्षराचा उच्चार सांगितला जातो, तो आताँते 
च्रिभुवनास मघाप्रमाणें गर्जून सांगतात. कमळकळिका उमलल्यावर ज्याप्रमाणे 
आंतला मकरंद बाहेर पडतो, त्याप्रमाणें त्यांच्या आंतील आनंद विश्वामध्ये पर- 
रतो, आणि त्यांतच तेही ळीन होतात ( क्र. १५५ ). जें रुप्णानें आपल्या पित्या 
वसुदेवास सांगितलें नाहीं, अगर माते देवकीस सांगितछें नाही, अगर बंधु बळि- 
भद्रास सांगितलें नाहीं, तें गुझ तो अशाच आपला भक्तांस सांगतो ( ऋ, १५६ ). 
अशा भक्तांच्या अंतःकरणांत जीव व परमात्मा दोन्ही एकाच आसनावर बसूंन 
शोभायमान होतात. अशा प्रकारचा भक्त म्हणजे वभा, व मी म्हणजे कांत, अशी 
सख्यभक्ति त्यांत उत्पन्न होते. आपल्या भ्रेमास्पद् मनुष्याबंद्वळ बोळूं लागलें 
असतां भूळच पडते असें म्हणून श्राकृष्ण या वेळीं डोळूं लागळा (कर. १५७ ). 
भक्तांच्या योगक्षेमाची काळजी देवास नेहमींच असते. जो जो भाव भक्त मनी 
धरील तो तो त्यास देव देतो, व दिलेल्याचें रक्षणही करतो ( क्र. १५८ ). सम- 
थांच्या कांतेस ज्याप्रमाणें कोरान्न मागण्याचा प्रसंग येत नाहीं, त्याप्रमाणें देवाच्या 
एकांतिक भक्तांस कोणतीच चिंता पडत नाहीं ( ऋ. १५९ ). आणि ज्या पकारे हैं 
त्याचें खुस वाढेळ व काळाची दृष्टी त्यावर पडणार नाही, त्या प्रकारें करणें है देवाचें 
कर्तव्य बनतें. लहान मूळ जो जो सेळ दाखवील, तो तो त्याची माता ज्याप्रमाणे 
सोन्याचा करून त्याच्यापुढे ठेविते, त्याप्रमाणे भक्तांच्या मनांतील भाव देव जास्त 
करून पुराबितो ( क्र. १६० ). एखादें फळ भक्तनें देवाकडे दाखविलें असतां देव. 
दोन्ही हात पुढें करून तें घेतो; फूल दिलें असतां त्याचा वास घ्यावा, पण तें तों 
तोंडांतच घालतो; वाळलेळें पान दिछें असताही देवास ते सर्वभावानें माखलेले: 
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दिस्वून तो तें साऊं लागतो; भक्तानें देवास उदक जरी अर्पण केलें तरी वेकु- 
ठींच्या भवनापेक्षांही त्यास तें जास्त प्रिय वाटतें ( क्र. १६१ ). भक्तास देव 
आपल्या डोक्यावरील मुकट करतो, अगर त्याची टांच हृदयांत बाळगतो ( क. 

\ १६२ ). सहस्रावाथे नामांच्या नावा करून भक्तांस संसारसागरांतून हा पार पाडतो. 

` सडयांस ध्यानकांसेस लावून, परिग्रही लोकास प्रेमाच्या लर्चांवर घाळून, तो सर्वासच 
पार उतरतो. चतुष्पादादि घाण्यांस देखील वेकुंठींचे सास्राज्यभाकू करतो ( क. 
१६३ ). देंह्यंतींच्या दुः कारें देव निवारण करतो. इंद्रियांचे बळ पार 
हारपल्यावर, आंत बाहेर उमटल्यावर, भक्तास साधनास जरी वसतां 
आलें नाही, तथापि भक्तानें देवाची नित्य सवा केळी असल्यानें देव शेवटी भक्ताची 
परिचर्या करतो. अशी गोष्ट न होईल तर जन्मभर केलेल्या उपासनेचा उपयोग काय 

असें ज्ञानेश्वर बिचारतान ! (क.१६४ ) ! ज्याप्रमाणें घंटानादाचा. ळय घंटेंतच होतो, 
अगर झाकलेल्या घटांतील दिवा कोणास न कळतां त्यांतच निमन जातो, त्याप्रमाणें 
असा पुरुष आपला देह ठेवि भक्त शरीर गेल्यावर देव होतात यांत नवळ 
तें काय ! मरणाएलीकडेच ले मला मिटून मुक्त झाळेळे असतात (क्र. १६९). 
जीवन्मा्क अनुभवीत असतां चा भरलेल्या जंगांत तिसम्वाची मात नाहीशी होऊन 
देवाचा ब भक्तांचा एकांत ्ञाळेला असतो ( ऋ. १७० ); आणि माझ्या स्वरूपास 
पॉचनही ते माझी भक्ति करतात_ हा किती मोठा चमत्कार म्हणून सांगावा 
(क्र. १७१ ) ! ते जें बोलतात तें माझें स्तवन, ते जें पाहतात aT दर्शन, 
ते कल्पितात तो माझा जप; उदकाशीं कळ्लोळांचा, कापराशी परिमळाचा, अगर 
रत्नाशी तेजाचा जसा एकवट संयोग असतो, तसाच देवाचा व भक्ताचा जीवन्मु- 
क्त्यवस्थेत एकवट संयोग होतो ( क्र. १०२). जीवन्मुक्त्यवस्थैत खरी स्वराज्य प्रामि 
कशी होते याचे ज्ञानेश्वरांनी फार उत्तम वर्णन केलें आहे. वेराग्याचें चिलखत 
अंगांत चढवून, राजयोगतुरंगावर आरोहण करून, हातांत ध्यानाचें खङ्ग धरून 

मोक्षविजयश्रीला वरण्याकरितां ज्या वेळेस हा स्वार होऊन निघतो, त्यावेळेस प्रथम 
आइवावयास आलेले जे सहा वेरी, अहंकार, बळ, दर्प, काम, क्रोध, व परिग्रह, या 
सर्वांचा तो फन्ना उडबितो, व नंतर अमानित्वादि गुणरुप जे केवल्यदेशींचे राजे ते 
यांस सामोरे येतात; त्यांच्याशी मिसळून अवस्थामेद्रूषी परमदा सुखाचे 
लोण उतरीत असतां, योगभूमिका आरती करीत असतां, आद्ीसिद्वि 
वगेरे देवता अंगावर पुष्पांचा वर्षाव करीत असतां, तो जसा ख्वरा- 
ज्याच्या जवळ येतो तसे तीन्ही लोक आनंदानें उचंबळून जातात (क़. १७४) 
त्यावेळीं “जेत रे जेत” म्हणून ध्यानाची नोबत वाजते, व॒ तन्मयाचें 

एकछत्र डोक्यावर तळपूं लागतें; अशाच वेळीं तो समार्थिश्रियेसकट आत्म- 
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Bara राज्यावर आपल्यास पट्टामिषेक करवितो (क्र. १७५). आतां देव व 
भक्त ह्य भेद कोठें राहिळा! दोन उटळेळे सारखे आरसे एकमेकांपुढें ठेविले असतां 
कोण कोणास प्रतिबिवितो असें म्हणावें! अर्जुनानें आपल्यास श्रीरुष्णासकट 
यावेळी रुष्णामधें पाहिलें, व श्रीरुष्णानें आपणांस अङ्जनासक्रट अज्जनामध्ये पाहिले; 
संजयही हा मसंग सांगत असतां इतका तन्मय होऊन गेला कीं तोही त्या 
दोघांमध्ये लुप्त होऊन गेला (ऋ. १७६ ). 

२५. अशा प्रकारचे देव व भक्त जेथे आहेत तेथे कोणत्याही कार्यांत यश 
यावयाचेंच. जेथें चंद्र तेथें चंद्रिका; जेथें बर्न तेथे दहनसामर्थ्य, जेथें सूर्य तें 
प्रकाश हा असाववाचाच. रुष्ण हा प्रत्यक्ष विजयरूप असल्याने, व अर्जुन हा 
विजयी असल्यानें, कार्यांत यश हें ठरळेळेंच आहे. येवढी मायबापें जेथे आहेत ल्या 
देशीची ज्ञाडें कल्पतरु बनतील; पाषाण चिंतामणि होतीळ,त्या गांवच्या नद्या अमरुतानें 
वाहतील; त्यांचे बिप्ताट शब्द वेदांइतके प्रमाणभूत होतील; ब ते मत्यक्ष सदेह 
सचिदानंद बनतील. व्यासांच्या शब्दांवर तुमचा विश्वास असेल तर 
सरें माना; जेथें श्रीवळभ, व जेथें भक्तकदुंब आहे, तेथें सुख व मंगळाचा ळाभ 
झालाच पाहिजे. ही गोष्ट खोटी होईल, तर मी व्यासांचा Kors नव्हे, असं म्हणून 
संजयानें या वेळीं आपळा बाहु उभारला ( क्र. १७७ ). ज्ञानेश्वरमहाराज याचें 
चर्णन करून देवाजवळ एकच परसाददान मागतात. ते हें की, या जगांत सर्व दुष्टांचा 
ब्येकटभाव नाहींसा व्हावा;सर्व जीवांचे एकमेकांशी अपरिमित मेत्र जडवें,्वधर्मसूयांचा 
सर्व विश्वांत प्रकाश व्हावा, ज्यांस जें पाहिजे असेल तें त्यांस मिळावे, प्रत्यक्ष चाळत 
कल्पतरु, अगर सजीव चिंतामणींच्या साणी, अगर बोलते अमृताचे सागर असे 
ईश्वरानिष्ठ भक्त सर्व भतांस भेटावे, या ज्ञानेश्वरांच्या मागण्यानें विश्वेश्वरास मोठा 
संतोष झाला, व त्याने “हा प्रसाद होईल'' असा ज्ञानेश्वरांस वर दिला ( क्र. १७८ ). 

२६. ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ फार गहन आहे हैं सांगण्याचे ्रयोजन नाहा. ज्ञानेश्वरीची 
[षा जुनी असल्यानें कांही ठिकाणीं ती दुर्गम वाटून ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासाकडे 

'ळोक जसे प्रवृत्त व्हावेत तसे ते होत नाहींत. या प्रस्तुतच्या ग्रेथामुळें मूळ ज्ञानेश्वरीच्या 
अभ्यासाकडे लोकांचें लक्ष जाईल तर प्रस्तुत लेखकास धन्यता वाटेल. 
कामीं प्रो. शंकर वामन दांडेकर, रा. सा. वासुदेवराव दामले, रा. गणेश गोविंद 
कारखानीस, रा. शंकर केशव धर्माधिकारी, व रा. जगन्नाथ र्नाथ लेळे या सर्वांची 
जी निरानिराब्या प्रकारची मद॒त झाली आह तिजबद्वुल प्रस्तुत 
आमारी आहे. ज्ञानेश्वरवचनामृत ग्रंथ छापण्याचे कार्मी जगद्वितच्छ प्रेसच्या माल- 
'कांनी, व प्रस्तावना छापण्याचें कामीं आर्यभषणम्रेसच्या मालकांनी, जी देक्षता व 
कार्यक्षमता दासविली त्यांबद्ूल मी त्यांचाही फार आभारी आहे. 

रा द. रानडे. 

एर 
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भक्ताल्यांत गीतारत्नेश्वराची स्थापना. 

# म्हणोनि तपाचा धनुर्घरा । तळीं दाटोनि गाडोरा । 
वारि शुरुभक्तीचा पुरा । प्रासाद जो जाइला ॥ 
आणि श्रवणेच्छेचा पुढां । दारबटा सदा उघडा । 
वारि कलश चोखडा। अनिंदारत्नांचा ॥ 
ऐशा भक्तालयां चोखटीं । गीतारत्नेश्वर हा प्रतिष्ठी । 
मग माझिया संवसाटीं । तुकसी जगीं ॥ ” 

ज्ञा. १८, १५०७-१५०९, 
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१ प्रास्ताविक 

१, ज्ञानेश्वरीरचनेचा स्थलकालनिर्देश, 
ऐसँ युगीं परि कळी । आणि महाराष्ट्रमंडळी । 
श्रीगोदावरीच्या कूलीं । दक्षिणिलीं ॥ 
त्रिभुवनेकपवित्र । अनादि पंचक्रोश क्षेत्र । 
जेथ जगाचे जीवनसूत्र | श्रीमहालया असे ॥ 
तेथ यदुवंशविलास । जो सकळकळानिवास । 
न्यायाते पोषी क्षितीश । श्रीरामचद्र ॥ 
तेथ महेशान्वयसंभूते । श्वीनिदृत्तिनाथसुतै । 
केले ज्ञानदेव गीते । | देशीकार लेण ॥ 
एवं भारताच्या गांवी । भीष्मनाम प्रसिद्ध पर्वी । 
श्रीकृष्णाुनीं बरवी । गोठी जे केली ॥ 
जें उपनिषदांचे सार । सवे शास्त्रांचे माहेर । 
परमहेसी सरोवर । सेविजे जै ॥ 
तिये गीतेचा कलदा । संपूण हा अष्टादश । 
म्हणे निदृत्तिदास । ज्ञानदेच॥ 
पुढती पुढती पुढती । इया ग्रेथपुण्यसंपत्ती । 

: सर्वेखुखी सर्वेभूती । संपूर्ण होइजे ॥ 
है शके बाराशते बारोत्तरे । तै टीका केली ज्ञानेश्वर । 

सश्चिदानेद्बाबा आदरे । लेखकु जाहलछा ॥ 
ज्ञा, १८, १८०१-१८११. 

१ दक्षिणभायाच्या तीरावर. २ आदिनाथांच्या परंपरेतील. 
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२, ज्ञानेश्वरांची गुरुपरंपरा. 

ऐसे श्रीनिवृत्तिनाथाचे । गौरव आहे जी साचे । 
अथ नोहे हे छपेखे । वैभव तिये ॥ 
क्षीरसिघुपरिसरी । शक्तीच्या कर्णकुहरी । ; त 

नेणों के श्रीजिपुरारी । सांगितले जे॥ 

तै क्षीरकलाळा आंत । मकरोदरी गुप्त ॥ 
होता तयाचा हात। पेठे जाळे ॥ 
तो मत्स्येंद्र सप्तश्टंगी । भञ्नावयवा चौरंगीं । 
भेटला कीं तो संवीगीं । संपूणे जाळा ॥ 

मग समाधी अव्यत्यया । भोगाची वासना या। 
ते मुद्रा थ्रीगोरक्षराया । दिधली मीनी ॥ 
तेणे योगाब्जिनीसरोवर । विषयविध्वंसैकवीर । 
तिये पदीं wt सर्वेश्वर। अभिषेकिले ॥ 
मग तिहीं तै शांभव । अद्यानंदबैभव । | 

संपादिळ सप्रभव । श्रीगेनीनाथा ॥ : 

तेणे कळिकळित झूतां । आला देखोनि निरुता। 
ते आज्ञा श्रीनिवृत्तिनाथा । दिधली ऐसी ॥ 
ना आदिशुरु शंकरा । ळागोनि शिष्यपरंपरा । 
बोधाचा हा संसंरा। जाला जो आम्चुते ॥ 
तो हा तूं घेऊनि आघवा । कळीं गिळितयां जीवा । 
सर्वे प्रकारीं धांवा । करीं पां वेगीं ॥ 
आधींच तंव तो कृपाळु । वरि गुरु आशेचा बोल । 
जाला जैसा वषोकाळु। खवळणं मेघां ॥ 
मग आतोचेनि बोरसे । गीताथैग्रेथनमिसे । 
चषैला शांतरसे । तो दा ग्रथ ॥ 

१ सन्निध, २ स्वाधीन. रे मत्त्यद्रनाथांनीं, ४ ओघ, विस्तारंग ५ धांवून रक्षण 

करणें. ६ पान्हा, 
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तेथ पुढां मी वापिया । मांडला आती आपुलिया । 
कीं यासाठीं येचढिया। आणिला यशा ॥ 

ज्ञा. १८. १७६१-१७१३. 

| ३. ज्ञानेश्वरांचा आपर्या गुरूविषयीं आदर. 

मज हृदयी सहुरु । जेणे तारिळो हा संखारपूरू । 
स्हणऊनि विशेष मनीं आदरू । विचेकावरी ॥ 
जैस डोळ्यां अंजन भेटे । ते वेळी इष्टीसी फांटा छुटे 
मग वास पाहिजे तेथ प्रगटे । महानिधी ॥ 

कां चितामणी आलिया हाती । सदा विजयवृत्ति मनोरथी। 
तैसा मी पूर्णकाम श्रीनिवृत्ति । ज्ञानदेव म्हणे ॥ 
म्हणोनि जाणतेनि शुरु भजिजे । तेण कृतकार्य होइजे । 
जैस मूळसिंचनं सहजे । शाखापलुव संतोषती ॥ 
कां तीर्थे जिये त्रिभुवनी । तिये घडती समुद्रावगाहनी । 
नातरी अस्रतरसस्वाद्नीं । रख सकळ ॥ 
तेसा पुढतपुढतीं तोचि। मियां अभिवंदिला आीशुसाचि । 
अभिलषित मनोसचि । पुरविता तो ॥ 

ज्ञा, १. ९९-२७. 

४, सहुरुकृपेस काय अशक्य आहे ? 

ते बुद्धीही आकळितां सांकडे । म्हणऊनि बोली विपीये सांपडे) 
परि श्रीनिवृत्तिरापादीपडाजियेडे । देखन मी ॥ 
जे दिठीहीं न पविजे । तै दिठीवीण देखिजे । 

१ चातक. २ पाट फुरणे, वाढणे, रे कठीण. ४ क्कचित्, 

ies 0.“ MS co 
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नातरी जै धात॒वादियांहीं नजोडे।ते छोहीचिपंधरसांपडे। 

जरी दैवयोग चढे । परिख हाता ॥ त 
तैसी सहुरुकपा होये। तरी करितां काय आपु नोहे। 

म्हणऊनि ते अपार माते आहे। ज्ञानदेव म्हणे ॥ 

ज्ञा. १. ३२-३५. 

५, गुरुकृपेचें वर्णेन करणे शक्य नाहीं, 

ह असो दिठि जयावरी झळैके। की हा पद्मकर माथां पार्रुखे। 
तो जीवचि परि तुके । महेरौसी ॥ 

wad जिये महिमेचे करणे। ते वाचाबळे वानू मी कचणें । 

कां सूयीचिया आंगा उटणे । लागत असे ॥ 

केउतां कपतरूवरी फुलौरा। कायसेनी पाहुणेरक्षीरसागरा 

कवणे वासी कापुर । सुवास देवा ॥ 
चंदनात कायसेनि च्चीच । अम्तातै केउते रांधाचँ । 

गगनावरी उभवाचे । घडे केवीं ॥ 

तैसे श्रीगुरूचे महिमान । आकळिते फें असे साधन। 
हं जाणोनियां नमन । निवांत केळे ॥ त 
जरी प्रक्षेचेनि ओथिलेपणे । श्रीगुरुसामथ्यो रूप करूं म्हणे । 

तरि तै मोतियां भिंग देणं । तैसे होईल ॥ 

कां साडेपंघरया रजतेवणी । तेशी स्तुतीचीं बोलणी । 
उगियाचि माथा ठेविजे चरणीं । हेचि भळें ॥ * 

ज्ञा, १० ९-१९ a 

जरी अतींद्रिय लाहिजे । ज्ञानबळ ॥ म 

१ किमया करणारे. २ लोखंडांत. ३ सोनें. ४ स्वाधीन. ५ चमकेल, 

प्रकाश करील. ६ स्पर्श करील: ७ उटी. ८ कोठून. ९ संपन्नता, १० वर्णन 

करण. ११ चकाकीकरतां पुट देणे. १२ उत्तम सोनें. १३ स्प्याचें पाणी, 
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६, गुरुकृपेचें आवाहन, 

जयजय वो शुद्धे । उदार प्रसिद्धे 
अनवरत आनंदे । वषेतिये ॥ 
विषयव्याळे मिठी। दिधलिया झुंडी ताटी । 
ते तुझीये कपादष्टी । निर्विष होय ॥ 
तरि कवणातं तापु पोळी । कैसेनि चो शोक जाळी । 
जरि प्रसादरसकलोळी । पुरे येसी तू ॥ 
योगसुखाचे सोहळे । सेचकां तुझेनि खेहाळे । 
सोहसिद्विलंळे । पाळिसी तू॥ 
आधौरशक्तीचिया अंकी । चाढविसी कौतुकी । 
हृदयाकादापाळखोीं । परिये देखी निजे ॥ 
प्रत्यग्ज्योतीची वोचाळणी । करिसी मनपवनाचौं खेळणी । 

आत्मसुखाचीं बाळलळेणीं। लेवविसी॥ _ 
संतरावियेचे स्तन्य देसी । अनाहताचा हलुर्र गासी। 

समाधिबोधे निजविसो । बुझौउनी ॥ 
म्हणोनि साधका तूं माउली । पिके सारस्वत तुझिया पाडली! 

याकारणे मी साउली । न संडीं तुझी ॥...॥ 

श्रीकृष्णगुणी मारते । सर्वत्र करी वा सरते । 
राणिवे बैसवी धोतरयांते । श्रवणाचिये ॥ 
ये मऱ्हाठियेचिर्या नगरी । ब्रह्मविद्येचा सुकाळ करीं । 

घेणं देणे सुखचिवरि। हो देई या जगा॥ 
तू आपलेनि स्रेहपट्लेवें । माते पांघुरविशीळ खंदेचे । 
तरि आतांचि हे आघवे । निमींन माये ॥ 
इये विनवणीयेखाटीं । अवलोफकिलू गुरुकपादष्टी । 

म्हणे गीताया उठीं । न बोलें बहु ॥ 

१ विस्मरति जात नाहीं. २ हट. ३ मूलाधारचक्र. ४ झोके. ५ अग्रतकला- 

६ गाणें. ७ समजावून देणें. ८ विद्याः ९ राज्यपद. १० पद्रः 
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तेथ जी जी महाप्रसाद । म्हणोनि साविया जाहला आनँद्। 
आतां निरोपीन प्रबंघं । अवधान दीजे ॥ 

ज्ञा. १२. १-१९, 

७, गुरुकृपेच महत्त्व, 

जयांचे केलिया स्मरण । होय सकळ विद्यांचे अधिकरण । 
ते वंदू श्रीचरण। श्रीगुरूचे ॥ 
जयांचेनि आठचे । शाद्वसष्टी आंगवे । 
सारस्वत आघवे । जिव्हेसि ये ॥ 
वक्तृत्व गोडपणे । असतात पारुषं म्हणे । 
रख होती वोळंगणे । अक्षरांखी ॥ 
भावाचे अवतरण । अवतरवी निजखूण । 
हातां चढे संपूणे । तत्त्वबो'ध ॥ 
श्रीगुरूचे पाय । जें हृदय गवर्सूनि ठाय । 
तै येवढे भाग्य होय । उन्मेषांसी ॥ 

ज्ञा. १३. १-१. 

८, गुरूचे अनिर्वणनीयत्व, 

जयजय आचाया । समस्तसुरवर्या । 
प्रशाप्रभातसूयो । सुखोदया ॥ 
तू जयांप्रति छपसि । तयां विश्व हँ दाविसी । 
प्रकट तै करिखी । आघवेचि तू ॥ 

१ सहज. २ ग्रंथ. ३ लक्ष. ४ स्वाधीन होतें. ५ फिके. ६ आश्रित. 
७ अभिप्राय. ८ धरून, पोटाळून. ९ ज्ञान. 

अ) 
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कीं पाढिलांची इष्टी चोरिज । हा दष्टिंचे निफजे । 

परि नवळ लाघव तुझ । ज आपणपे चोरे ॥...। 

वेद वानूनि तेचचि चांग । जंव न दिसे तुझे आंग । 

०” मग आम्हां तया मुंग। एके पांती ॥...॥ 
| कां उदयलिया भास्वत। चंद्र, जैसा खद्योत । 

| आम्हां श्रुति तुज आंत। तो पौड असे ॥...॥ 

| या लागीं आतां । स्तुति सांडूनि निवांता । 

चरणीं ठेविजे माथा । हेचि भळें ॥ 
aft तू जैसा आहासि तेसिया। नमोजी शुरुराया। 

मज अंथोष्यम फळावया । वेव्हारी होई ॥ 
ज्ञा. १४. १-१६. 

4 

९, श्रीगुरुपादपूजन, 

आतां हृदय हैं. आपुरू। जौफार्दूनिया भले । 
बरी बैसऊं पाउले । श्रीगुरुजी ॥ 
ऐक्यभाचाची अंज्जुळी । स्वेद्रियकुड्मळी । 

भरूनियां पुष्पांजुळीं । अध्यै देवो ॥ 
अनन्योदकै घुवट । वाखना जे तञ्निष्ठ । 
तै लाविलेसँ बोट । चंदनाचे ॥ 
त्रेमाचेनि मांगारें । निवोऴनि नेपुरे । 
लबचू खुकमारे। पदे तिय ॥ 

¥ घणाचली आवडी । अव्यभिचारे 'बोखडी । 

तिये घाळूं जोडी । आंगुळियां ॥ 
आनंदामीद बहुळ । सात्विकाचे सुकुळे । _ 

SN ek dees दै 
5 नजरबंदी. २ मौन. ३ पैक्ति, ४ योग्यता, ५ सावकार. ६ चौरंग करून- 

७ कळ्या. ८ सोनें. ९ दृढ झालेली. १० सुवास. ११ पुष्कळ. १९ कमळ. - 
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ते उमलले अष्टदळ । ठेऊं वरी ॥ 
तेथे अहं हा Ga TT | AAT वोबाळूं । 
सामरस्ये पोटाळूं । निरंतर ॥ 
माझी तजु आणि प्राण । इया दोन्ही पाउंवां लेवदू श्रीचरण । 
करूं भोग मोक्ष निबछोण । पायां तयां ॥ 

ज्ञा. ११. १-८. 

१०, निहृत्तिनाथ म्हणजे चित्पूर्यच होय, 

तया चित्सूयो श्रीनिवृत्ती । आतां नमोचि म्हणो पुढतपुढती। 
ज्ञे बाधका येइजतसे स्तुति । बोळाचिया ॥...॥ 
जो सचेनेणियां जाणिजे | भोनाचिया मिठीया वानिज्े । 
कांहींच न होनि आणिजे । आपणपयां जो ॥...॥ 
तया तूंतै मी सेवकपणे । लेववीं वोळकेया स्तोत्राचे लेणें। 
हैं उपसाहावे ही म्हणतां उणे । अद्वयानंदा ॥ 
परि रंक -असुताचा सागर । देखिलिया पडे उचिताचा विसर। 
मग करूं धांवे पौुणेर । शाकांचा तया ॥ 
तेथ शाकही कीर बहुत म्हणावा । तयाचा हषेवेगाचे तो घ्यावा । 
उजळोनि दिव्यैतेजा ह्यातिर्वा । ते भक्तीचि पाहावी ॥ 
बाळा उचित जाणणे होये । तरि बाळपणाचि के आहे. । 

“परि साचचि येरी माये । म्हणोनि तोषे ॥ 
हाँ गा गांचरसे भरलें । पाणी पाठीं पाय देत आँ । 
ते गंगा काय म्हणितळं । परतं सर ॥...॥ 
जि्हीं ध्यानाचा डोळां पाहिलासी । वेदादि वाचा वानिलासी। 
जै उपसाहिलँ तयासीं । तं आम्हांही करीं ॥ 

१ पादुका. २ शब्दांच्या. ३ सहन करणें, ४ दरिद्री. ५ आदरातिथ्य, 
६ भाजी. ७ सूर्य.८ काडवात. ९ खरोखर. 
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परि मी आजि तुझ्या शुणीं । लांचावलो अपराध न गणीं । 
भलते करी परी अधेधेणीं । नुठीं कदा ॥ 

ज्ञा. ११. १७-४८०. 

११, श्रीनिवृत्तींच्या कृपेचे महत्त्व, 

तरि बहु बोळूं काई! आजि ते आन डाई ॥ 
मातेवांचूनि नाहीं । ज्ञानदेच म्हणे ॥ 
जे तान्हेनि मियां अपत्ये । आणि माझे गुरूसी एकुलते । 
म्हणोनि छृपेसी एकहाते | जाले तिये ॥ 
पाहा पां भरोब॑सी आघवी । मेघ चातकासी रिचेवी । 
मजलागी गोसावी । तैसे केले ॥ 
म्हणोनि रिकामे तोड । करूं गेले बडबड । 
कीं गीता ऐसे गोड । आतुडले ॥ 

* होय अदृष्ट आपेते। तैं वाळूचि रत्नं परते। 
डज आयुष्य तें मारितें। लोभ करी ॥ 
आधणीं घातलिया हरळ । होती अमृताचे ताँडुळ | 
जरी भुकेची राखे चेळ । श्रीजगन्नाथ ॥ 
तयापरी श्रीशुर् । करिती जै अंगिकारूं । 
तें होऊनि ठाके संसार । मोक्षमय आघवा ॥ 
पाहा पां काई श्रीनारायणे । तया पांडचांचे उ । 
कीजेचि ना पुराणे । विश्ववंद्य ॥ 
तैसे श्रोनिवृत्तिराजे । अज्ञानपण हे माझें । 
आणिले वोजे । ज्ञानाचिंये ॥ 
परि हैँ असो आतां । प्रेम रुळतंसे बोळतां । 
कें शुरुमौरव वणितां। उन्मेषे अखे ॥ 

१ सवकलों. २ अतृप्त. रे एकुलते एक. ४ सासुरी. ५ ओतणें. ६ सांपडले. 
७ सरळ, ८ खडे, ९ योग्यता, १० मळणें, ११ बुद्धि 
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आतां तेणेचि पाये । तुम्हां संतांचे मी पाये। 
ट वोळंगेन अभिप्राये । श्रीगीतेचेनी ॥ 

ज्ञा. १५. १८-९२९. 

१२, ज्ञानेश्वरांची संतांपुटें नम्रता, 

अहो पुंसां आपणचि पढचिज्ञे। मग पढे तरी माथा ठुँकिजे । 
कां कराविळेनि चोजे न रिझे'। बाळका माय ॥ 

तेचि मी जे जे बोलें । ते प्रभु तुमचेचि शिकविलें । 
म्हणोनि अवघारिजो आपुळें । आपण देवा ॥ 
हे सारस्वताचं गोड । तुम्हीचि लाविळें जी झाड । 
तरी आतां अचधानासृतं वांड । सिंपोनि कीजे ॥ 
मग हँ रसभाव फुली फुलेल । नानार्थफळभारे फळा येईल । 
तुमचेनि धर्मे होइळ । सुरवीड जगा ॥ 
या बोला संत रिझले । म्हणती' तोषलो गा भळें RS ॥ 
आतां सांगे जे बोलिलें । अजुन तेथ ॥ 
तेव निवृत्तिदास म्हणे । जी कृष्णाजुनाचें बोलणे| 
मी प्राकृत काय सांगो जाणे । परि सांगवा तुम्हीं ॥ 
अहो रानीँखिया पालेखाइरां । नेवोणे कराबिळू छंकेश्वरा । 
एकला अज्जुन परी अक्षौहिणी अकरा । न जिणेचि काई ॥ 
म्हणोनि समर्थे जं जे करी। ते नहो न ये चराचरीं। 
तुम्हीं खंत तयापरी । बोळवा माते ॥ 

ज्ञा. ११. १७-२४, 

१ प्रसाद, २ सेवीन, ३ पोपट. ४ डोलवणें. ५ कौतुक. ६ संतुष्ट होणें, 
७ मोठें. ८ सुख. ९ नः. 
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१३, ज्ञानेश्वराची स्वाभिमानपूर्ण नम्रता, 

म्हणोनि श्रीव्यासाचा हा थोर । विश्वासि जाला उपकार । 
ज्ञ ् राक्कष्णउक्ति आकार । ग्रंथाचा केला ॥ 
आणि तोचि हा मी आतां । श्रीव्यासाची पदे पाहातां । 
आणिला श्रवणपथा । मच्हाठिया ॥ 
व्यासादिकांचे उन्मेखे । राहाटती जेथ साशंक । 
तेथ मीही रंक येक । वाचाळी करी ॥ 
परे गीताईश्वर भोळा । ले' व्याखोक्तिकुसुममाळा। 
तरि माझिया दूबोदळा । ना न म्हणे कौ ॥ 
आणि क्षीरसिंधूचिया तटा । पाणिया येती गजधैटा । 
तेथ काय मुरकुटा । वारिजत असे ॥ 
TAKE TAS | चुडै तरी नभौंच स्थिरू । 
गगन आक्रमी सत्वरू । तो गरुडही तेथ ॥ 
राजहंसाचे चालणे । भूतळीं जालिया शहाणे । 
आणिकें काय कोणै । चाळावेंचि ना ॥ 
जी आपुलेनि अचका । अगाध जळ घेपे कळशै। 
चुळीं चूळपणा ऐसँ । भरूनि न निघे ॥ 
दिवटीच्या आंगीं थोरी । तरि ते बहु तेज धरी। 
वाती आपुलिया परी । आणीच कां ना ॥ 
जी समुद्वाचेनि पेस । समुद्री आकादा आभासे । 
थिल्लरौं थिल्लराऐसँ । बिवेचि पें ॥ 
तेचि व्यासादिक महामती । वार्वरों येती इये ग्रेथी । 
मा आम्ही ठाको हे याक्ते। न मिळे कीर ॥ 
जिये सागरी जळचरें। खंचरती मंदराकँारे । 

१ ज्ञान. २ बडबड, ३ धारण करतो. ४ गजसमुदाय. ५ पंख फुटतात न 

फुटतात असें. ६ विस्तार. ७ डबकें. ८ राहाटणें. ९ स्तब्ध बसणें. १० मंदार 
पवेताच्या आकाराची. 
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तेथ देखोनि शाफरे येरं। पोहों न छाहती ॥ 
अरुण आंगाजवळिके । म्हणोनि सूर्याते देखे । 
मौ भूतरळीचि न देखे। संगी काई ॥ 
या छागी आम्हां प्राकृतां । देशिकांर बंधे गीता । » म्हणणे हे अशुचिता । कारण नोहे ॥ | आणि बाप पुढां जाये । ते घेत पाउळाची सोये । 
चाळ ये तरी न लोहे । पावो कायी ॥ 
तैसा व्यासाचा मागोवी घेत । भाष्यकारांत चाट पुसत । 
अयोग्यही मी न पवत । के जाईन ॥ “ 
आणि पृथ्वी जयाचिया क्षमा । चुंबगे स्थावरजंगमा । 
जयाचोंने असते चंद्रमा । निववी जग ॥ 
जयाचे आंगिक असिके । तेज लाहोनि अर्के । 
अंधाराचे सावाइके । लोटिजत आहे ॥ 
समुद्रा जयाचं तोय। तोया जयाचे माचय | 
माधुर्या सौदृये । जयाचेनि ॥ 
पवना जयाचे बळ । आकाश जेणै पलँ । 
ज्ञान जेणे उज्ज्वव्ठ । चक्रवर्ती ॥ | वेद जेणे सुभास । सुख जेणें सोलास । | 
है असो रूपस । विश्व जेणें ॥ 
तो खर्वोपकारी समर्थे । सहुरु श्रीनिवृत्तिनाथ । “ 
राहाटत असे मजही आंत । रिघोनियां ॥ | 
आतां आयती गीता जगीं। मी सांगे मच्हाठिया झँगी । 
येथ के विस्मयालागीं । डाव आहे. ॥ 
श्रीशुरूचेनि नांवे art । डोगरी जयापासीं होती । 
तेणें कोळिये त्रिजगतीं । येकवेद केळी ॥ 

१ लहान मासे. २ मग. ३ अयोग्य. ४ मार्ग. ५ लाभणे. ६ पत्ता, माग, 
७ कंटाळत नाहीं, ८ समग्र. ९ साहाय्यक. १० विस्तृत. ११ रीत. १२ एक- 
बट, 
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चंदन चेघलीं झाडे । जालीं चंदनाचेनि पाड । 
वसिषएँ मांडळी की भांडे । भानुसीं शटी ॥ 
मा मी तंव चित्ताथिळा । आणि श्रीगुरु ऐसा दादला । 
जो दिठीवेनि आपुळा । बैसवी पदी ॥ 
आधघोींचि देखणी दिठी । वरी सूर्य पुरवी पाठी । 
तें न दिसे ऐसी गोठी । केही आहे ॥ 
म्हणोनि माझे नित्य नवे । श्वासोट्कासही प्रबंध होआवे । 
श्रीशुरुक्षपा काय नोहे । ज्ञानदेव म्हणे ॥ 

ज्ञा. १८. १७०८-३१. 

२, तत्त्वज्ञान. 

१४. आत्मा द्रष्टा ब प्रकृति करती, 

अगा नगर हें राये केळे । या म्हणण्या सार्चपण कीर आळे । 
परि निरते पाहतां काय सिणळे । रायाचे हात ॥ 
ज्ञेसी रायै अधिष्टिली प्रजा । व्यापारे आपुळाखिया काजा । 
तेसा प्रकृतिसंग माझा । येर करणे ते इये ॥ 
पाहे पां पू्णंद्राचिये भेटी । समुद्री अपार भरते दाटी । 
तेथ चंद्रासे काय किरीटी । उपसा पडे॥ 
जड परि जवळिका । लोह चळे तरि चळो काँ । 
तरि कवण शीण ्रामका। सन्निधाना ॥ 
किंबहुना यापरी । मी निजप्रकति अंगिकारी । 
आणि भूतसष्टि एकसरी । प्रसवोचि लागे ॥...॥ 

१ छाटी. २ चित्तयुक्त, ३ समर्थ. ४ पाहणारी... .. ५ ग्रंथः ६. खरेपणा. 
उ खरोखर. ८ खरोखर. ९ श्रम. १० लोहचुंबक, 
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जैसा दीप ठेविला पॅरिवरीं । कवणाते निथमी ना निवारी । 
आणि कवण कवणिये व्यापारी । राहाटे तेहि नेणे ॥ 
तो जैसा कां साक्षिभूतु । गृहब्यापारप्रबुत्तिहेतु । 
तैसा भूतकमी अनासक्तु । मी भूती असे ॥ 

ज्ञा. ९. ११०-१२९, 

१५, प्रक्रतिपुरुषसंबंध, 

आतां असंगा साक्षिभूता । देही चैतन्याची जे सत्ता । 
तिये नाम पांडुसुता । चेतना येथ ॥ 
जे नखौनि केशवरी । उभी जागे शरीरीं । 
जे तिहीं अवस्थांतरी । पालटेना ॥ 
मनबुद्धयादि आघवी । जियेचेनि टवटवी । 
प्रकतिवनमाधवी । सदाखि जे ॥ 
जडाजडीं अंशीं । राहाटे जे सरिसी । 
ते चेतना गा तुजसी । खारिके नाहीं ॥ 
पैं राबो परिवार नेणे। आश्ञाचि परचक्र जिणे । 
काँ चंद्राचेनि पूर्णपणे । सिंधु भरती ॥ 
ना ना भ्रामकाचे सन्निधान । लोहो करी सचेतन । 
काँ सूर्यसंग जन । चेष्टवी गा ॥ 
अगा सुखमेळेंविण । पिळियाचे पोषण । 
करी निरीक्षण । कूर्मी जेवीं॥ 
पा्थो तयापरी । आत्मसंगती इथे शरीरी । 
सजीवत्वाचा करी । उपयोग जडा ॥ 

ज्ञा. १३. ११४-१४१. 
१ घरांत, २ सारखी. ३ लवाजमा. ४ कांसवी, 

अंधे, 
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१६, प्रक्रातिपुरुषविवेक, 

जया मागीते जगीं । सांख्य म्हणती योगी । 
जयाचिये भाटिविलागीं । मी कपिल जाहालौ ॥ 
तो आईक निर्दोख । प्रक्तिपुरुषविवेक। 
म्हण आदिपुरुख । अङ्जुनाते॥ 
तरी पुरुष अनादि आथी । आणि तैंचि लागोनि प्रति । 
संवे सरिसी दिचोराती । जयापरी i... 
तैसीं जाण जवरे । दोन्ही इथे एकवरदे । 
प्रकतिपुरुष प्रकट । अनादिसिद्धें ॥...॥ 
तरी केचळ जे सत्ता। तो पुरुष गा पंडछुता । 
प्रकती तै समस्तां | क्रिया नाम ॥...॥ 
ऐसेनि संताखंतं । कमे प्रकतिस्तव होतं । 
तयापासोनि निवीळतं । खुखदुःख गा ॥ 
असतीं दुःख उपजे । सत्कर्मी खुख निपजे । 
तथा दोहींचा बोलिजे । भोग पुरुषा॥ 
प्रकृतिपुरुषांखी कुळवाडी । सांगतां असंगडी । 
जे आंबुळी जोडी । आंबुला खाय ॥ 
आंबुलिया आंबुलिये । संगती ना सोये । 
कीं आंबुली जग विये | चोज ऐका ॥ 
जे अनंग तो पंधा | निकंवडा चुंसथा । 
जोणे अतिबृद्धा-। पासूनि वृद्ध ॥ 
तया आडनांव पुरुष । येपहीं सत्री ना नपुंसक । 
किंबहुना एक । निश्चयो नाहीं ॥ 
तो अचक्लु अश्रवण। अहरत अचरण । 

१ वर्णनासाठी. २ तेव्हांपासून, ३ बरोबर. ४ सारखी.:५ जुळी, ६ उत्पन्न 
होतें, ५ व्यापार, शेतकी, ८ अघटित, ९ ल्ली. १० पाति, ११ संबंध, 
१२ नवळ. १३ निराकार. १४ पांगळा, १५ दरिद्री. १६ एकटा. 
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रूप ना चणे । नाम आथी ॥...॥ 
हे' प्रतिक्षणाँ नित्य नवी । रूपाशुणाचीच आघवी। 
जडातँही माजवी । इयेचा माज ॥...॥ 

कायि मन हैँ नपुंसक । काँ तै भोगवी तिन्ही लोक । 
ऐसे ऐसे अलौकिक । करण इयेचे ॥...॥ 
कळा येथुनि जालिया । विद्या इयेच्या केलिया । 

इच्छा ज्ञान क्रिया । वियाली हे ॥ 

हे नादांँची टांकसाळ । हैं चमत्काराचे Fass | 
किबुना सकळ । खेळ इयेचा ॥ 
जे उत्पत्ति ्रलय होत। तें इयेचे सायंप्रात । 
हे अलो अऱ्दुत । मोहन हे ॥...॥ 

तया स्वयंभाची संतती । तया असूतोची मूर्ति । 
आपण होय़ स्थिती । ठावो तया ॥...॥ 

तया निर्झुणाचे गुण । तवा अचरणाचे चरण । 

तया अश्चवणाचे श्रवण । अचक्षूचे चक्षु ॥ 

छेसोनि इया प्रकाति । आपुलिया सवेव्याति । 
तया अधिकारात विकेति-। माजीं कीजे ॥ 

तेथ पुरुषत्व जें असे । ते इथे प्रकतिदश । 
चंद्रमा अंबसे । हरपला जेची॥...॥ 

जवी पय पदाच्या पोटीं । कां वल्लि जैसा काष्टी । 
शुनि घेतला पटौ । रत्नदीप ॥ 

राजा पराधीन जाहला । कां सिंह रोगं रुंघला । 

तैसा पुरुष प्रकति आला । स्वतेजा सुके ॥ 

जागता नर सहसा। निद्रा पाहूनि जैसा । 
सुवप्नीचिया सोसा । वशय काज ॥...॥ 

१ प्रकृति. २ शब्द. ३ घर. ४ उत्पात्ते. ५ विवारवश. ६ गुंडाळून. 
५ व्यापला, ८ खटपट. 4 

`. 
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दर्पणाचिया जवळिका। दुजेपण जैसे. ये मुखा । 
कां कुंकुमें स्फटिका । लोहितत्व ये ॥ 
तैसा गुणसंगमं । अजन्मा हा जन्मे । 

४ पावत पेसा गमे । येऱ्हवीं नाही ॥...॥ 
हा प्रकतीमाजो उभा । परि हुई जैसा चोथंया। 

। एया प्रकाति पृथ्वी नभा । तेतुला पाड । 
| प्रकतिसरितेच्या तरटी । मेरु होय हा किरीटी । 

माजि बिंबे परो लोटो । लोटो नेण ॥ 
+ प्रकृति होय जाये। हा तो असताचि आहे। 

म्हणोनि आब्र्माचे होये । शासन हा ॥...॥ 
हा महदूबह्म गोसावी! अह्मगोळकलाघवी । 
अपारपण मंत्री | प्रपंचाते ॥ 

| पे या देहामाझारी । परमात्मा ऐसी जे परी । 
| बोलिजे तं अवधारी । ययातेजी ॥...॥ 
| जो निखर्द्धपर्ण येणे । पुरुषा यया जाणे॥ 

आणि गुणाचे करण। प्रकुतोचत॑॥ 
हें रूप हे छाया । पैळ जळ हे माया । 
ऐसा निवाड घनंजया'। जचि कीजे ॥ 
तेणे पाड अ्चेना । प्रकतिपुरुषविवंचना । 

= जयाचिया मना । गोचर जाहाली ॥ 
| तो दारीराचेनि मेळे। करूं कां कमें सकळे। 

परि आकाशा भुई न मेळे । तेसा असे ॥ 
आधिलेनि देह । जो न "घेपे देहमोहे । 

- देह गलिया नोहे । पुनरपि तो ॥ 
छेसा तया एक । प्रकतिपुरुषविवेक । क 

१ तांबडेपणा, २ जुईचा वेळ. ३ आश्रय, टेका, ४ योग्यता, 
५ प्रवाहाने. ६ लोटला जात नाहा. ७ मोजतो. ८ केवळपणानें, शुद्वपणानें, 
९ आभास, WS. -१० अवगत. ११ संयोगाने. १२ धुरळ्याने, 

१३ असलेल्या. १४ घेतला जात नाहीं. 
| २ 
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उपकार अलीकिक । करी पें गा ॥ 
परि हाचि अंतरी । विवेक भानूखिया परी । 
डदैजे ते अवधारी । उपाय बहुत ॥ 

ज्ञा. १३. ९५८-१०३६. ~ 

१७, प्द्भाति व पुरुष, 
थेप्दरवी तरी महद्वह्म। यालागी है ऐसै नाम । 
जे महदादि विश्राम-। शाव्टिका हे ॥...॥ 
अव्यक्तवाद्मती । अव्यक्त ऐसी चदंती। 
सांख्याचिया प्रतीतीं । प्रक्ति हेखि ॥ 
चेदांतीं इयेते माया । ऐसे म्हणिज्े प्राशराया । 
असो किती बोलो-वायां । अज्ञान हैँ ॥ 
आपला आपणपयां । विसरू जो धनंजया ॥ 
तेचि रूप इया । अश्ञानासी ॥...॥ 
तरि माझी हे गृहिणी । अनादि तरुणी। 
अनिवोच्य गुणी । अविद्या हे ॥ 

इये नाहीं हेचि रूप । ठाणें हं अति उमप । 
हे निद्रितां समीप । चेता दुरी ॥ 
चें माझेनिची आंगे । पहुडंल्या हे जागे । 
आणि सत्तासंभाग । गुर्विणी होय ॥...॥ 
tat Sas एक । प्रसवली हे देख । 
जयाचे तिन्ही लोक । बाळसं गा॥ 

, चौ्यांशीं लक्ष योनी । तिये कांडां पेरा सांदंणी । 
चाढें ्रतिदिनीं। बाळक हे ॥ 
नाना देह अवयवी । नामाची लेणी लेवची । 

१ स्थान. २ नांव, बोलणें. २ अनुभव. ४ आकृति. ५ अमूप. ६ जागे असलेल्याला. 
७ निजल्यावर. ८ गभोर. ९ कांड्याचे. १० पेर््याचे. ११ सांधे. १२ अलंकार. 
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मोहस्तन्ये वाढवी । नित्य नवे ॥...॥ 
हैं येकोळते चराचर । अवियारित सुंदर । 
प्रसवानि थोर । थोरावली ॥ 
पे ब्रह्मा प्रातःकाळ । विष्णु तो माघ्यान्हवेळ । 
सदाशिव सायंकाळ । वाळा यया ॥ 
महाप्रलय सेजे । खेळोनि निवांत निजे । 
विषमज्ञान उमजे। कल्पोदर्या ॥ 
आतां असो हे बहु बोली । पस विश्व माया व्याली । 
तेथ साह्य जाली । माझी खत्ता ॥ 
याकारणे मी पिता । महदह हे माता। 
अपत्य पंइसुता । जगडंबर ॥ 

ज्ञा. १४. ६८-११७, 

१८. क्षर, अक्षर, व उत्तम पुरुष, 

मग तो म्हणे गा सव्यसाची । पें इथे संसारपाटणींची । 
वस्ती साचिया रांची । दुपुरुषो ॥ 
जैटी आघवांचि गगनी । नांदत दिघोरात्रि दोन्हीं । 
तैसं संसारराजधानी । दोन्हीचि हे ॥ 
आणिकही तिजा पुरुष आहे । परी तो या दोहींचे नांच न साहे। 
जो उदेला गांवेसी खाये । दोहींत यया.॥ 
परि ते तंच गोठी असो । आधी दोन्हीचि हे परियेसौ । 
जे संसारग्रामा वसा । आले असती ॥ 
एक आंधळा वेडा पंगु । येर सर्वोग पुरता चांगु. । 
परि ग्रामगुणे संगु । घडला दोघां ॥ 
तया एका नाम क्षर । पकाते म्हणती अक्षर । 
१ एकटें. २ शय्या. २ जागे . होते. ४ अजुन, ५ शहर. ६ सहजच, 

७ थोडकी, लहान. र री 
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इहीं दोहींचि परि संसार। कौदला असे ॥ | 
आतां क्षर तो कचण। अक्षर तो किलक्षण । 
हे अभिप्राय संपूणे । विवंचूं गा ॥ 

ज्ञा. १९. ४७१-४७७. च 

१९, क्षरविचार, 

तरि महदहंकारा-। लाशुनिया धुधैरा । ~< 
तूर्णांतींचा पांगोरा-। वेरो पैं गा ॥ 
ज्ञ काँही साने थोर । चालते अथवा स्थिर 
किंबहुना गोचर । मनवुद्धांसि जै ॥ 
जञेतुळे पांचशैतिक घडतं । जे नामरूपा सांपडते । 
शुणच्र्याच्या पडते । कामठां जे ॥ - 
भूताकृतीर्च नाणे 1 घडत भांगारे जेणे । 
कालासि जू खेळणे । जिहीं कवडां । 
ज्ञाणणेनिची चिपरीते। जे जे कांही जाणिजेते। 
जञ प्रतिक्षणीं निर्मिते । होऊनियां॥ 
अगा काढूनि भ्रांतीचे दांग । उभवी सृष्टीचे आंग 1. 
हँ. असो बहु जग । जया नाम ॥ < 
पे अष्टधा fra be । जे दाविले प्रकातिमिखे॥ 
जै क्षेत्रद्धारा छत्तीस । भागीं केळे ॥ | 
हें आमीळ सांगो किती ॥ अगा आतांचि ज प्रस्तुती । ४ 
चृक्षाकाररूपकरीतीं । निरूपिळे ॥ 
ते आध्रवेचि साकार कव्पुनी आपणपर्या पुर+ 
जालें असे तदनुसार । 'बैतन्याचि ॥ 
जैसा कुंहां आपणचि बिवे। सिंह घ्रातिबिंब पाहतां क्षोभे 

१ पासून, ९ अमरापर्यंत, ३ लहान. ४ उतपन्न हते. '५ टांकसाळ. ६ सोनें. 

७ जुगार. ८ भरतें. ५ अरण्य. १० विहीर. 
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| मग क्षोभला समारंभे। घाली तेथ ॥. . 
अजुना गा यापरी । साकार कल्पूनि पुरी । 
आत्मा: विस्सृतीची. करी । निद्रा तेथ ॥...॥ 
हा जनक हे साता । हा मी गौर हीन पुरता । 

र पुत्र वित्त कांता । माझे हे ना ॥ 
| ऐसिया वंव्घोनि स्वप्ना । घःवत भँवस्वगाँचियह राना । 
| तया चैतन्या नाम अज्ञना । कर पुरुष गा॥ 

आतां ऐक क्षेत्रन्ञ येणे । नामें जयालें बोळणे। 
भग जीडु कां म्हणे । जिये दरेतं ॥ 
जो आपुलेनि विसरे । सर्वे भूतत्कँ अनुकरे । 

5 तो आत्मा बोलिजे क्षर । पुरूष नामे ॥...॥ 
आणि क्षरपणाचा नाथिला । आळ यया पेखेनि आळा । 
जे उपाधीखि आतठँला । स्हणोनियां ॥ 
जैसी खळीळिंचिया उदका-। सरसीं उदांळे चंद्रिका । 

हो तैसा विकारां औपाधिका । ऐेसाच्चि गॅमे ॥...॥ 
ऐेसे उपाधीचाने पाडे । क्षणिकत्व याते जोडे । 
तेणे खोकरपणे घडे । क्षर हे नाम ॥ 
एवं जीवचैतन्य आघवे । हे क्षर पुरुष जाणावे । 
आतां रूप करूं बरवे । अक्षरासी ॥ 

ज्ञा. १५. ४७८-९०१. 

२० अक्षरविचार, 

तरी अक्षर जो दुसरा । पुरुष पै धनुर्धरा । 
तो मध्यस्थ गा गिरिवरां । मेरू जैसा ॥...॥ 

१ उडी घातो, २ आश्रय करून. ३ संसार. ४ शिरतो, संचार करतो. 
५ खोटा. ६ आरोप. ५ स्वाधीन झाला, 2 हालणांरा ओढा. ९. हालते. 
4० भासतो. ११ नश्वरत्व. : 
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चै आटोनि गेलिया सागर । मग तरंग ना नीर । 
तया ऐशी अनाकार | जे दक्षा गा ॥...॥ 
चिश्व आघर्वेचि मावळे । आणि आत्मबोध तरी नुजळे । 
तिये अज्ञान दरे केवळे । अक्षर नाम ॥ 
खरवा कळीं सांडिळे जैसे । अंद्रपण उरे अंबसे। 
रूपा जाणावें तैसे । अक्षराचे ॥...॥ 
घन अश्ञान Gara । तो बीजभाव म्हणती । 
चेर स्वन इन जागृति । फळभाच तो॥ 
जयासी कां बीजभाच । वेदांती केला पेसा आवं । 
हो तया पुरुषा ठाव । अक्षराचा ॥...॥ 
थेर क्षर पुरुष कां जनीं । देहीं खेळे जागती cacti । 
तिया अवस्था जो दोन्ही । वियाला गा ॥ 
पै अज्ञान घन सुषुति । एसैसी जे कां ख्याती। 
या उणी येकी प्राप्ती । ब्रह्माजी जे ॥...॥ 
हें असो अधोशाखा । या संसाररूपा रुखा । 
मूळ ते पुरुषा । अक्षराचे ॥ 
म्हणोनि यया आपेसं । क्षरणे पां नसे । 
आणिकही हा न नाशे । ज्ञानाउंण ॥ , 
यालार्गी हा अक्षर । ऐसा वेदांतों डगर । 
केला देशां थोर । सिद्धांताचा ॥ 

ज्ञा. (९. १०९-९३४. 

२१ उत्तमपुरुष. 

आतां अन्यथाशञानी । या दोन्ही अवस्था जया जनीं । 
तया हरपती घना । अकज्ञानतत्वीं ॥ 

१ प्रकाशत नाहीः २ डोल. ३ ज्ञानाशिवाय. ४ प्रसिद्धि, ५ विपरीत ज्ञान, 

६ नाहीशा होतात. : 
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तै अज्ञान ज्ञानी बुडालिया । ज्ञान कीर्तिमुखत्व केलिया । 
ज्रैसा वल्लो काष्ठ जाठोनियां । स्चयै जढे॥ 
तैसे अज्ञान ज्ञानं नेळें । आपणही वस्तु देऊनि गेलें । 
ऐसे जाणणेनिवीण उरले | जाणते जे ॥ 
ते तो गा उत्तम पुरुष । जो तृतीय गा निष्कर्ष । 
दोहींहून आणिक | मागिलां जो ॥ 
सुषु आणि स्वप्ना पासूनि बढुवै अञ्जुना । 
जागण जैसे आना। बोधाजेजी ॥...॥ 

है चै ग्रासूनि आपली मयौदा । एक करीत नदीनदाँ । 
उठी कठपांती उदावादाँ । एकाणेवाचा ॥ 
तैसे स्वप्न ना सुषुसति। ना जागराची गोठी आथी ॥ 
जैसी गिळली दिवोराती । प्रळयतेजं ॥ 
मग पकपण ना दुजे । असें नाहीं हैं नेणिजे। 
अनुभव निवुजे'। बुडाला जेणें ॥ 
पेसे आथि जे कांही ते तो उत्तम पुरुष पाही । 
जे परमात्मा इही । बोलिजे नामा ॥ 

ज्ञा. ११. ९२६-५९३२. 

अज्जुना ऐसिया परी । परमात्मा शाब्दचरी । 
- सूचिजे गा अवधारी । पुरुषोत्तम ॥ 

येऱ्हर्वी न बोलणेनि बोलणे । जेथिखे सवे नेणिवा जाणणे । 
कांहीच न होनि होणं । जे वस्तु गा ॥...॥ 
कां घाणा फुला दोही । हुती असे माझारिला ठायां । 
तै न दिसे तरी नाही । णेख बोलो नये । 

i तैसे द्रष्टा हदय हे जाये । मंग कोण म्हणे काय आहे । 
‘ हेचि अनुभवं तंचि पाहे । रूप तया ॥ 

जो प्रकाइयेविण प्रकाश । जो ईशितव्येविण ईश । 

१ आपलाच नारा केल्यावर. २ निष्पत्ति, ३ भिन्न. ४ पूर, ५ गोंघळणें, 
| चावरणे. ६ नाक, ७ सुवास, 
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खापणेनीचि अवकाश । वसवीत असे जो ॥ 
जौ नादे ऐकिजता नाद । स्वादे चाखिजता स्वाद । 
ज्ञो भोगिजतसे आनंद । आनंदेचि ॥ 
जो पूणेतेचा परिणाम । पुरुष गा सर्वोत्तम । 
विश्रांतीचाही विश्राम । विराला जेथें ॥ 
खुखासी ga sites | St तेज तेजासि सांपडले । 
शून्यही बुडाळे । महाझन्यी जिये ॥...॥ 
चे नेणतयाप्रती । रुपंपणाची प्रतीती । 
रूपे न होनि शक्ति । दावी जेवी ॥ 
कां नाना अलंकारदशे । सोन न लपत लप्राळें असे । 
विश्व न होनियां तैसे । विश्व जो घरी ॥ 
हे. असो जलतरंगा । नाही सिनानपण जेचि गा। 
तेचि सत्ता प्रकारा जगा । आपणचि जो ॥...॥ 
तैसा eager कांहीं होये । ना विश्वलोपीं केही जाये । 
जैसा रारि दिवसे नोहे। द्विधा रची ॥ 
तैसा कांहीचि कोणीकडे । कायिसेनिही वैचीं न पड़े । 
जयाचे सांगडे । जयासीची ॥ 

ज्ञा, ११, ५४०-५५१. 

२२ क्षेत्रविचार, 
रथाँगाचा मेळावा । जेवि रथ म्हणिजे पांडघा । 
काँ अधोध्वे अचेबां । नाम देह ॥ 
काँ चतुरंगसमांजि। सेना नाम निपजे। 
कां वाक्ये म्हणिपती पुंजे। अक्षरांचे ॥...॥ 
कां स्नेह सूज बल्ली । मेळ एकिये स्थानीं । 

"3 कोर्ट. २ नाश. ३ तुरना, सारखेपणा. ४ रथाचे अवयव, ५ समुदाय. 
& तेल, ७ वात. 

va 
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धघरिजे तो जनीं । दीप होये ॥ व. 
तैसी छत्तीसही इये तत्वे । मिळती जेणे पकत्वे । 
तेणे ससूहपरत्वं । क्षेत्र म्हणिजे ॥ 
आणि वाहतेनि भौतिक । पापपुण्य येथ पिके । 
म्हणोनि आम्ही कौतुके । क्षेत्र म्हणो ॥ 

ज्ञा. १३. १५१-११६. 

२३ अनित्य देह, नित्य आत्मा, 
तरि परमात्मा म्हणिपे । तो ऐसा जाण स्वरूपे । 
जळीं जळे न छिपे । सूर्यं जैसा ॥...॥ 
आरिसां सुख जैसे । चिबलिया नांव असे। 
देहीं चखणं तेसे। आत्मतत्वा ॥ 
तया देहा म्हणती भटी । हे सपायी निर्जीव गोठी । 
घारिया चाछुवे गांठी । कही आहे ॥...॥ 
एक निघे पूर्वैकडे । पक ते पश्चिमेकडे । 
तिये भेटीचेनि पाडे । संबंध दहा ॥...॥ 
देह तंव पांचांचे जाळे । है कर्माचे युणीं Tas । 
भंवतसे चाकं सूद॑ळे । जन्मस्त्पूच्या ॥ 
हे काळानळाच्या कुंडी । घातली टोणियाची डंडी । 
माशी पांख पाखंडी । तंव हे सरे ॥ 
हें विपां आगींत पडे । तारि भस्म होऊनि उडे । 
जाहाले श्वाना वरंपेडँ। तरि ते विष्ठा ॥ 

. या चुके दोही काजी । तरी होय कर्मीचा पुंजा । 
हा परिणाम कपिध्वजा । करमळ गा ॥ 

कत 

। आ 
| १ राबर्णे, २. शरीर, ३ संबंध. ४ सर्वंधैव, ५ व्यर्थ, ६ बनढेछें, 
| ४ दोऱ्यांत. ८ फिरणे. ५ चढवलेले. १० गोळा. ११ हलवणें. १२. नार्ईर्सि 
) झले: १३ कदाचित्, १४ प्रा, स्वाधीन. १५ प्रकार, काये. १९ वाइट. 
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या देहाची हे दशा। आणि आत्मा तो ऐखा । 
पै शुद्ध नित्य अपेसा । अनादिपणे ॥ 
खकळ ना निष्कळ । अक्रिय ना क्रियाशीळ। 
कश ना स्थूळ । निरगुणपणे ॥ 
खाभाख ना निराभास। प्रकारा ना अप्रकाशा । 
अट्प ना बहुवस । अरूपपणे ॥ 
रिता ना भरित । रहित ना सहित । 
सूते ना अमूते । शुन्यपणे ॥ 
आनंद ना निरानंद् । एक ना चिविध। 
सुक्त ना बद्ध । आत्मपणे ॥ 
येतुळा ना तेतुळा । आइता ना रखिला । 
बोलता ना उगला । अळक्षपणे ॥ 
सृष्टीचा होणा न रते । सवेसंहार न बचे 
आथी नाथी या दोहींचें । पंचत्ब हा ॥...॥ 
तैसे तयाचिये अनुस्यूती । होती जाती देहाळूती । 
तो घे ना सांडी gaat | Sar Fart 
अहोरात्रें जैखीं । येती जाती आकाशीं । 
आत्मसत्ते तैसी । देहे जाण ॥...॥ 
संसंगे चेष्टिजञे लोहे । परी लोह भ्रामक नोहे । 
क्षेत्र क्षेत्रशा आह । तेतुला पाड ॥ 

ज्ञा. १३, १०९५-११२४. 

२४. सत्वरजतमृत्तींचा भृत्यूवर परिणाम, 

पैं रजतमविजयें । सत्व गा देहीं इये । 
घाढतां जिल्ल तिये। ऐसी होतीं ॥ ५ 
जे प्रज्ञा आंतुळीकडे । न समातो बाहेरी बोसंडे । 

१ सहज. २ नाश होणें. ३ मरण, ४ अखंडपणासुळे, ५. भावल्यासुळे. ६ सांडते. 
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घसंतीं wads | fa Set ul 
सर्वोद्रियांच्या आंगणी | विवेक करी राबणी । 
साचच्रि करचरणीं । होती डोळे ॥ 
राजहंसापुढे । चांचूचे आगरडं । 
तोडी जैचि झगडे । क्षीरनोराचे ॥ 
तोंवि दोषादोषविवेकी । इंद्रियांचे होती पारखी । 
नियम बा रे पाइंकी । चोळगे तैं॥ 
नायिकंणै तै कानचि चाळी । न पाहणे ते दिठीचि गाळी । 
अवाच्य तै टाळी । जोभचि गा॥ 

बातीपुढां जैसे । पळो लागे काळंवसं । 
निषिद्ध इंद्रियां तैसं । समोर नोहे ॥ 
घाराधरकाळे । महानदी उचंबळे । 
तैसी बुद्धि पघेळे । शास्त्रजातीं ॥ 
अगा पुनवेच्या दिवशीं । चंद्रप्रभा धांवे आकाशीं । 

ज्ञानी वृत्ति तैसी । फांके सँघ॥ 
बासना एकवटे । प्रवृत्ति वोहटे । 
मानस विटे । विषयांवरी॥ 

ज्ञा. १४. २०९-२१४. 

एवं सत्व वाढे । तैं हँ जिल्ल फुडँ । 
आणि निधनही घडे । तेव्हांचि जरी ॥ 

कां पार्ालेनि सुयाणं । जाल्या परगुणे । 
पोढियंते पाहुणे । स्वगोनि ये ॥ 
तरिजैसीजि घरीथि संपात्ति। आणि तैसीच ओंदायेचैयेवृत्ति॥ 
मा परता आणि कोर्ति। कां नोहावे ॥...॥ 

१ कमलांत. २ पहारा, चाकरी. ३ खरोखर. ४ टोंक, अप्र. ५ चाकरी. 

६ आश्रय करतों. ७ अंधार. ८ पजन्यकार्टा. ९ फांकते, वाढते. १० उदय 

पावणे. ११ सुकाळ. १२ मेजवानी. १३ आवडता. 
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जे स्वगुणी SHE । घेऊनि सत्त्व चोखटे । 
निगे सांडूनि कोपटं । भोगक्षंम हे ॥ 
अवचेदे पेसा जो जाये। तो सत्वाचाचि नचा होये । 
किंबहुना जन्म लाहे । ज्ञानियांमाजी ॥ ति 
ait ot ager) cat carat Stara | | 
गेलिया अपुरा । होय काई ॥ | 
ना तरि येथोंचा दिवा । नेलियां सेजेया गांचा । 
तो तेथे तरी पांडवा । दोपचि की ॥ 

ज्ञा. १४. २१९-२२२. 

इयाचे परी देख। तमसत्व अधोमुख । 
बैसोनि जै आगळीक । धरी रज ॥ 
आपुलिया कायोचा । धुमीड गांबी देहाचा । | 
भाजवी तैं चिन्हांचा । उद्य ऐसा ॥ 
पांजरली वाहडुळी । करी वेगळ वैराळी । 
तैसी विषयीं सरळंी । इंद्रिया होय ॥ 
परदारादि पडे । परि विरुद्ध ऐसे नाचडे | 
मग शेळियेचानि तोडे । सैंध चारी ॥...॥ 
आणि आउँ पंडलिया । उद्यमजातां भळतियां । 
प्रवृत्ति धनंजया । हात न काढी ॥ 
तेवींचि एकादा प्रासाद । कां करावा अश्वमेघ । 
ऐसा अचार छंद । घेऊनि उठी ॥ 
नगरेजि रचावीं । जव्ठाशये निर्मादी । 
महावने लावावी । नानाविध ॥ 
ऐेसैसां अफारीं कर्मी । समारंभ उपक्मी । 
आणि इष्टाष्टकामीं । पुरे न म्हणे ॥ ॥ 

ज्या | १ श्रेष्ठ, २ शुद्ध, २ खोपर्टे, ४ भोगाय, ५ अकस्मात्. ६ जवळच्या, १, 
७ वरचढ. ८ धुमाकूळ, ९ पसरलेली, उठलेली. १० मोकळीक, ११ पाहिजे तें. । 
१२ घुढें आला असतां, १३ तलाव. a 
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स्पृहा मना पुढां । आशेचा घे दवडा:। 
विश्व घांपे चाडा । पायांतळीं ॥ 
इत्यादि वाढतां रजी । इये चिन्हें होतीं सांजीं । 
आणि ऐशा समांजीं । चेचे जरी देह ॥ 
तरि आघवाचि इहीं । परिवारला आनां देहीं । 
रिगे परि योनिही । मा्ुषीयी ॥ 
खुरवाडेंसीं भिकारी । बसो पां राजमंदिरीं । 
तरी काय अवधारी । रावो होईल ॥ 
बेळ तेथे करबाडं । हे न चुके गा फुडे । 
नेइजो कां वऱ्हाड | arate 
म्हणोनि व्यापाराच्या हातीं । उसंतु दिहाँ ना राती । 
तैसयाचिये पांती । जुंपिजे तो ॥ 
कमैजडाच्या ठार्यी । किंबहुना होय देहीं । 
जो रज्ञोवृत्तीच्या डोहीं । बुडोनि निमे ॥ 

, ज्ञा. १४. २२७--१४३. 
मग तैसाचि पुढती । रजसत्ववत्ति । 
गिळूनि ये उन्नति । तमोशुण ॥...॥ 
तरी होय ऐसे मन। जैसे रविचंद्रहीन । 
रात्रीचे कां गगन । अंचसेचिये ॥ 
तेसं अंतर असोस । होय स्फूर्तिहीन उद्व । 
विचाराची भाष । हारपे तें ॥ 
बुद्धि मेचवेना धोडी । हा ठायचरी मवीळे सांडी । 
आठवो देशधडी । जाळा दिसे ॥ 
अविवेकाचेनि माजे । सबाह्य शरीर गाजे । 
एकलेनि घेपे दीजे । मोख्ये तेथ ॥...॥ 
पे आणिकही एक दिसे । जे दुष्ठती चित्त उल्हासे । 

+ 4 

१: घालतो. २ सुरेख. ३ चिन्हसमुदायांत. ४ सुखानं. ५ कडबा. 
६ विश्रांति, ५ दिवसां. ८ पंक्तीटा. ९ आतिशय. १० झन्य, वोस; ११ भोजलां 
येत नाही, १२ मृदुपणा, : 
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आंधारी देखणे जैस। ears | 
तैस निषिद्धाचेनि नांवे । भलतेही भरे हाने । 
तियेविषयीं घांवे । घेती करणे ॥ 
मदिरा न घेतां डुळे । सन्निपातेवीण बरळे । 
निष्प्रेमोजि भुळं । पिखे जैसे ॥ 
चित्त तरी गेळें आहे । परि उन्मनी त॑ नोहे । 
ऐसे माल्हातिज मोह । माजिरनो ॥ ॥ 
आणि हेचि होय प्रसंगे । मरणाचे जरी पड़े खांगे। 
तरि तेतुलेनि निगे। तमसी तो ॥...॥ 
पैं होऊनि दीपर्कलिका । येर आगी विझो कां । 
काँ. जेथ लागे तेथ असका । तोचि आहे ॥ 
म्हणोनि तमाचिये लोर्थे। वाँधोनिया संकल्पाते । 
देह जाय तें मागोत। तमाचेक्ि होय ॥ 
आतां काय येणं बह । जो तमोबृद्धी सत्यु लाहे । 
तो पशु कां पक्षी होये। झाड कां झँमि ॥ 

ज्ञा. १४. २४४-९६०. 

२५, जीवांची मृत्यूनंतर परमात्म्याशी भेदाभेदस्थिति, 
पुढंती जे तेथ गेरे । ते न॒ घेती माधेंतां.पाउरू । 
महोदर्धी कां [मनळे । खाते जेसे ॥ 
कां लवणाची कुंजरी । सुदालिया लवणसागराीं । 
होयचि ना माघारी । परती जैसी ॥ ॥ 
afa मजसी एकवट । जे जाले शाने चोखट । 
तया पुनरावूत्तीची चाट । मोडली गा ॥ 
तेथ प्रज्ञापूर्थ्वांचा रावो । पार्थ म्हणे जी जी पसोवो । 

१ घुबडाचें. २ इंद्रियें. रे वेडा. ४ स्वाधीन होणे. ५ ठिकाण. ६ दिव्याची 
ज्योत. ७ मोरेत, गाटोड्यांत, ८ किडा. % पुरे. १० परत, ११ पाण्याचे 
अवाह. १२ इत्तीण, १३ घातली असतां. १४ प्रसाद्, 

I 
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परि विनंती एको देवो । चित्त देतु ॥ 
तरि देवैसि स्वयं एक होती । मग माघोति जे न येती । 
से देवेसि भिन्न आथी | की अभिन्न जी ॥ 
जरि भिन्नखि अनादिसिद्ध । तरि न यती है असंबद्ध । 
जे Het गेले षट्पद् । ते फुढोचि होती कां॥ 
पैं लक््याहनि अनारिसं । बाण लक्ष्यी शिवोनि जेखे । 
मायुते पडती तैस । येतीख ते ॥ 
ना तारे तूंखि तै स्वभावे । तरी कोण कोणेसी मिळाचे । 
आपणयासीं आपण रुपाचे । शस्त्रे कचि ॥ 
म्हणोनि तुजसी अभिक्षां जोवां । तुझा संयोग वियोग देवा। 
न ये बोलो अवयवां । शारीरेखीं ॥...॥ 
इये आशक्षेपीं अर्जुनाच्या । तो शिरोमाणि सर्वेज्ञांचा । 
तोषला बोध शिष्याचा । देखोनियां ॥ 
मग म्हणे गा महामति । माते पाबोनि न येती पुढती । 
ते भिन्नाभिन्न रीती । आहाती दोनी ॥ 
जे विवेके खोळें पाहिजे । तरि मी तेजि ते सहज । 
ना आहाबवाहौच तरि दुजे । ऐेसेही गमती ॥ 
जैसे पाणियावरी वेगळ । तळपतां दिसती कलोळ । 
येप्हवीं तरी निखित्ठें । पाणीजि ते ॥ 
कां झुवर्णाहुनि आने । छेणीं गमती मिन्ने। 
मग पाहिजे तंव सोनें । आघचेचि तें। 
तैसे ज्ञानाचिये दिठी । मजसीं अभिन्नच्चि ते किरीटी । 
थेर भिन्नपण ते उठी । अज्ञानास्तव ॥ 

ज्ञा. १९. ३१७-६३४. 

i १ भ्रमर. २ निशाण.. ३ वेगळें. ४ भोसकणें. ५ वरवर. ६ चमकत 
-असतां, ७ केवळ, 
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२६. आत्मा येत नाहीं व जात नाहीं, 

परि कतो भोक्ता पेसे । है जीवाचे तैचि दिसे । 
जै शारीरो कां पेसे । येकाधिये ॥...॥ 
अथवा शारोराते सांडी । तऱ्हीं इंद्रियांची तांडी । 
हुं आपणपयाँ सचे जोडी । घेऊनि जाय ॥ 
जैसा अपमानिळा अतिथि । ने सुरताची संपत्ति। 
काँ साइंखडेयाच्ी गति । सूत्रतंतु ॥ 
ना ना मावळतेनि तपने । नेइजती लोकांचीं दशने । 
हँ असी टुती पवने । नेइजे जैसी ॥ 
तैखि मनःषष्ठां यया । इंद्रियांते धनंजया । 
देहराज ने देहा-। पासानि गेळा ॥ 
मग येथे अथवा स्वर्गी । जेथ जैसे देह आपंगी । 
तेथ तैसाचि पुढती पांगी । मनादिक ॥ 
जैसा माळवलिया दिवा । प्रभेसी जाय पांडवा । 
मग उजळिजे तेथ तेधवां । तैसाचि फांके ॥ 
तरि ऐसैसिया राहाटी । अविवेकियांची दिठी । 
येतुले हे किरोटी । गमेचि गा ॥ 
जे आत्मा देहाखि आला । आणि विषय येणेचि भोगिला । 
अधवा देहोनि गेरा । है खाचाचि मानिती ॥...॥ 
परि देहाचे मोर्टकं उभे । आणि चेतना तेथ उपलभे । 
तिथे चळवळेचेनि लोमे । आला स्हणती ॥...॥ 
पाठीं भोगक्षीण आपैसँ । देह गेलियां त॑ न दिसे । 
तेथे गेला गेळा ऐसे । बोभातो ॥...॥ 
कां आरसा समोर ठेविजे । आणि आपणपे तेथ देखिजे । 
तरि तेधवांचि झालें मानिजे । काय आधीं नाहीं ॥ 

4 

१० 

१ प्रवेश करतो,.विस्तार करतो. २ समुदाय, ३ कळसूत्री बाहुली, ४ सूर्य. 
स्वीकारतो. ६ पसरतो. ७ व्यवहाराने. ८ लहान. ९ मिळाली. 
ओरडतात. 



कां परता केलिया आरसा । लोप जाला तया आरसा । 
तरि आपणपे नाहीं ऐेसा । निश्चय करावा ॥...॥ 
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येथ आत्मा आत्मयाच्या ठायीं । देखिजे देहीचा धमे देहीं । 
ऐसे देखणे ते पाहीं । आन आहाती ॥...॥ 
तैसी विवेकाचेनि पैसे । जयांची स्फूर्ति स्वरूपी चैसे। 
ते जानिये देखती ऐसे | आत्मयाते ॥ 
ज्ञेसे तारांगणी भरलें । गगन समुद्री बिबले। 
परि ते तुटोनि नानी पडिळ । पेसे निवेडे ॥...॥ 
कां नाडरंचि सरे शोषे ! सूर्य तो जेसा तैसाचि असे! 
बेह होतां ज्ञातां तैसें । देखती माते ॥...॥ 
Sarg ad ar चोहट । चेष्ठवी ना चेष्टै। 
पेसे आत्मक्षानै चोखट । जाणती ते ॥ 

ज्ञा. ११. ३६ १-३९०, 

२७. विश्वा्वत्थाचें वणेन, 
अगा पें पंडुकुमरा । येतां स्वरूपाचिया घरां । 
करीतसे आडवारा । विश्वाभाख जो । 
तो हा जगडंबरू । नोहे येथ संसारू । 
हा जाणिजे महातरू। थांवला असे ॥ 
परि येरा रुखा्सारिखा । हा तळी मुळे, चरी शाखा। 
तैसा नोहे, म्दणोनि लेखा । नयेचि कवणा ॥...॥ 
अद्चेना है कवतिक । सांगता असे अलौकिक । 
जे वाढी अधोमुख । रखा यया ॥ 
जैसा भानु उंची नेणो के । रदिमजाळ तळीं फांके । 
संसार हे कावरुखे । झाड तेस ॥ 

। विस्ताराने. २ स्पष्ट भासतें. रे डबके. ४ प्रतिबंध. ५. वाढलेला, 
पसरलेला. ६ वृक्षाप्रमाणें. ७ लक्षांत, समजुतीत: ८ आश्चर्य. ९ आश्चर्यकारक. . 

३ 
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आणि आथी नाथी तितुके । रुंघले असे येणाचि पके । 
कढपांतींचेनि उदके । व्योम जैसे ॥...॥ 
यया फळ ना चुंबिता । फूल ना तुरंबिता ॥ 
जे कांहीं पंडुसुता | ते रुखचि हा ॥ 
हा ऊध्वेमूळ आहे । परि उन्मूळिळा नोहे । 
येणेचि हा होये । शाङ्कुळ गा ॥...॥ 
आतां उध्बे या कवण । येथ सूळ तै किलक्षण। 
कां अधोसुखपण । शाखा केसिया ॥...॥ 
आणि अश्वत्थ हा ऐसी । प्रसिद्धी कायसी । 
आत्मविदविळाखीं । निणेय केला ॥ 
हे आघवोचि बरवे । तुझिये प्रतीतीसि फांवे । 
तेसेनि सांगो सोलिव । विन्यास गा ॥...॥ 
पेसे प्रेमरखे सुंरफुरें । बोलिले जंव यादबवीरें । 
तंव अवधान अज्जुनाकारे । सूते झाले ॥ 
देव निरूपिती तें थकुळे । एवढे ्रोतेपण फांकलँ । 
ज्ञैसं आकाशा खेच पसरिळे । दाहीं दिशी ॥ 
श्रीकृष्णोक्तिसागरा । हा अगस्तीचि दुसरा । 
म्हणौनि घोट भरो पाहे एकखरा । अवघेयाचा ॥ 

ज्ञा. १५, ४६-७३. 

२८. उध्बेमूळ म्हणजे काय ? 
मग म्हणे धनंजया । ते उध्वे गा तरू यया। 
येणे रुखंचि कां ज्ञया। उध्वैता गमे ॥ 
थेऱ्हवीं मध्योध्वेअध । हे नांही जेथ भेद । 
अद्वयासीं एकंवद् । जया ठायीं ॥ 

१ व्यापिले. २ वास घेणारा. ३२ उपरलेला. ४ हिरवागार. . ५ विस्तारार्ने, 
भरपूर, पूर्णपणे. ७ थोडें. ८ आलिंगन. ९ एकवाक्यता. 

आ, ties 
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जो नाइकिजता नाद् । जो असौरभ्य मकरंद । 
जो आंगाथिला आनंद । खुरतेविण ॥ 
जयां जे आऱ्हां पैरोते । जया जे पुढे मागौते । 
हऱ्येविण देखते । अडश्य जे ॥ , 
उपार्धीचा दुसरा । घालितां वोपसंरा । 
नामरूपाचा संसारा । होय जयाते ॥ 
शातृश्षेयाविहीन । चुसरधेचि जे ज्ञान । 
खुखा भरछै गगन । गाळीव 
जे कार्ये ना कारण। जया दुजे ना एकपण । 
आपणयां जे जाण । आपणचि ॥ 
पेसे वस्तु जे सांचे । ते ऊध्वे गा यया तरूचे । 

तेथ आर घेणें मळाचे । ते ऐसे असे ॥ 
ज्ञा. ११, ७२-७९, 

२९, मुळाचा बीजांकुरफळभाव. 
तरी माया ऐसी ख्याती । नसतीच यया आथी । 
कां वांझेची संतति । चानणे जसे ॥ 
तैसी सत् ना असत् होय । जे विचाराचे नाम न सादे । 
ऐेसं यापरीची आहे । अनादि म्हणती ॥ 
जे नाना तत्त्वांची मांदुस। ज जगदभ्राचे आकाश । 
जे आकारजाताचे दुस । घडीं केले ॥ 
जे भवदुमबीजिका । जे प्रपंचचित्रभूमिका । 
विपरीतश्ञानदीपिका । खांचली जे ॥ 
ते माया वस्तुच्या ठार्यी । असे जैसेनि नाहीं । 
मग वस्तुप्रभाचि पाहीं । प्रगट होय ॥ 

१ ब्राणांलां अप्राप्त, २ अलीकडे, ३ पलीकडे.४ मिना, हीन खडा हिरकणी 
सारखा दिसावा म्हणून ज्यानें पूट देतात तो. ५ अंकुर. ६ पेटी, ७ वत्न. 
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जेव्हां आपणयां आली निद । करी आपणपे जेवि मुग्ध। 
कां काजळी आणी मंद । प्रभा दीपी ॥ 
स्वप्नीं प्रियापुढे तरुणांगी । निदेळी चेवउनी वेगीं । 
आलिगिळेनिवीण आळिंगी । सकाम करी ॥ 
तैसी स्वरूपीं जाली माया । आणि स्वरूप नेणणे जे धनंजया। 
तेचि तरू यया । मूळ पहिलं ॥ 
चस्तूसी आपुला जो अबोध । तो उध्वी आउंळैजे कंद । 
चेदांतीं हाचि प्रसिद्ध । बीजभाव ॥ 
घनअशानसुषुप्ती । तो बीजोकुरभाव म्हणती । ig 
थेर स्वप्न हन जाग्रूति । हा फळभाव तियेचा ॥ द्र 
ऐसी यया वेदाँती । निरूपणभाषाप्रतीती । 
परी तै असो प्रस्तुती । अज्ञान मूळ ॥ 

ज्ञा. १५. ८०-९० 

३०. न श्वोऽपि तिष्ठतीति अश्वत्थः । 

आणि अश्वत्थ ऐसे ययाते । म्हणती जे जाणते ।: 
Set परिस हो येथे । सांगिजेल.॥ 
तरि अश्वत्य म्हणिजे उखां । तोवरि पकसारिखा । 4 
नाहीं निर्वाह यया रुखा । प्रपंचरूपा ॥ 
जैसा न लोटतां क्षण.।.मेघ होय नानावर्ण | 
कां विजू नसे संपूर्णे । निमेषभरी ॥ 
काँपतया पद्मदळा-। वरीलिया वैसका नाहीं जळा। 
कां चित्त जैसे व्याकुळा । माणसाचे ॥ 
तैसीच ययाची स्थिति। नासत जाय क्षणक्षणाप्रति । 
म्हणोनि ययाते म्हणती ।-अश्वत्थ हा ॥ 
आणि अश्वत्थ येणे नांवे । पिपळ भ्हणती स्वभावे । 
परि तो अभिप्राय नोहे। श्रीहरीचा ॥ - 

१ बनतो. ३ उषःकाल. रे स्थितिः 
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येऱहबीं.पिपळ म्हणतां विखी । मिर्या गती देखिली असे निकी । 
परि तै असो काय लौकिकी। तुम्हां काज ॥ - 
म्हणोनि हा. प्रस्तुत । अलौकिक परिसा ग्रंथ । 
तरी क्षणिकत्वोंचे अश्वत्थ । बोलिजे हा ॥...॥ 
ऐसे या रुखाचे होणे जाणे । न तर्के होतेनि वदिरेपणे । 
म्हणोनि ययाते लोक म्हणे । अव्यय हा॥ ५ 
येऱ्हवीं दानशीळ पुरुष । वेचकपणेचि संचर्क । 
तैसा व्ययेचि हा रुख । अव्यय गमे ॥...॥ 
रिगे मन्वंतर मञुपुढै । वंशावरी वंशाचे माडे । 
जैसी इश्षुवृद्धि कांडेन कांडे । जिंके जावं ॥ 
aaa वषे जाये । ते पुढिला मुळ्हारी होये । 
जैसा दिवस जात कीं येत आहे । हे चोजवना ॥...॥ 
लस वाहते पाणी जाय वेगे । तैसेचि आणिक मिळे मार्ग 
येथ असंताचे असिजे जमे । मानिजे संत ॥ 
काँ लागोनि डोळा उघडे । तं कोडीवरी घडे मोडेः। 
नेणतया तरंग आवडे । नित्य ऐसा ॥ 
घायसा एके बुबुळे दोहींकडे । डोळां चारळितां अपारडे । 
दोन्ही आथी ऐसा पडे । भ्रम जेवि जगा ॥ 
पे भिगोरी निघियेपंडली । ते गमे भूमीसी जैसी जडली । 
ऐसा वेगातिशय भुली । हेतु होय ॥ 
हें बट असो झडिती । आंघारीं भोवंडितां कोळती । 
ते दिसे जैसी आयती । चक्राकार ॥ 
द्वा संसारवूक्ष तैसा । मोडत मांडत सहसा । 
न देखोनि लोक पिसा । अव्यय मानी ॥ 
परि ययाचा वेग देखे । जो हा क्षणिक ऐसा चोळखे । 
ज्ञाणे कोडिवेळां निमिखे” । होत जात ॥ 

१ विषयीं. २ चांगली. २ सत्वरपणाने. ४ सचय करणारा. ५ विस्तार. 
६ मूळ. ७ समजत नाही. ८ फिरवणे. ९ झठकन्. १० परिभमणांत. ११ झपा- 

aura. 98 अखंड. १२ वेडा. १४.क्षणांत. जु 
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नाहीं अज्ञानाबांचूनि मूळ । ययाचे असिळेपण टवाळ । | 
पेसे झाड सिनंसाळ । देखिले जेणे ॥ 
तयातें गा पंडुसुता । मी सवेज्ञही म्हणे जाणता । 
पैं वाग्नह्मीं सिद्धांता । वंद्य ताचि ॥ a 

ज्ञा. १५. ११०-१४०, 

३१. अश्वत्याचें उन्मूलन म्हणजे काय 

परि तुझ्या हन पोटं । ऐसे गमेळ किरीटी । | 
ज॑ येवढे झाड उत्पांदी | ऐसे कायि असे॥ | 
कीं ब्रह्मयाच्या रोवटवरी । उध्वे शाखांची थारी । 
आणि मूळ तंव निराकारीं।ऊध्वी असे॥ ५ 
हा स्थावराही तळीं । फांकत असे अधींच्या डाळीं । 
माजि धांवत असे दुजा झुळी । मजुष्यरूपीं ॥ 
ऐेसा गाढा आणि अफार । आतां कोण करी यया दोवट। | 
तरि झणी हा हळुवट। धरिसी भाव ॥ | 
तरि हा उन्मूव्ठावयोदेश । येथ सायांसाचे कायसे । 
काय बाळा बागुल देश । दवडावा आहे ॥ | 
गंधवे दुगं काय पाडावे । काय शदाविषाण मोडावे । 
होआवे मग तोडावे । खपुष्प कीं ॥ 
तैसा संसार हा वीरा । रूख नाहीं साचोकारा। 
मा उन्सूळणी दरारा । कायिसा तरी ॥ 
आम्हां सांगितली ज़ परी । मूळ डाळांची उर्जरी । 
ले वांझेची घरभर्री । लेकुर जैसी ॥ 
काय कोजती चेइंलेपर्णी । स्वप्तीची तिये बोलणीं । 
तैसी जाण ते काहाणी । दुगॅळीचि ते ॥ 

१ खोटें. २ क्षणिक. ३ उपटणारे. ४ शाखा. ५ निबिड, वरलाव्य. ६ छुव्र* 
७ भरम. ८ प्रकार. ९ जागेपर्णी. १० दुबळी. . 
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बाचचूनि आम्हीं निरोपिळे जैसे । ययाचे अचळ मूळ असे तैस । 
आणि तैसाचि जरी हा असे । साचाकारा ॥ 

तरि कोणाचेनि संताने । निपजती तया उन्मूळणँ । 

काय फुंकलिया गगने । जाइजेळ गा ॥ 

म्हणोनि पै धनंजया। आम्हीं चांनिळँ रूप ते माया । 
काँसचीचेनि तुपे राया । वोगरिठे जैसे॥ 
खूगजळाची गा तळीं । तिये दिठी दुरूनि न्याहाळीं । 

बांचूनि तेण पाणिये सांळी केळी । लाविसी काई ॥ 
मूळ अशानचि तंव लटिकं । मा, तयाचे कार्य हे केतुकै । 

म्हणोनि सँसाररुख सत्य के । वांवोचि गा ॥ 
ज्ञा. १५. २१०-२१३. 

३२, अश्वत्थास आदे, अंत, व स्थिति मुळींच नाहींत, 

आणि अंत यया नाहीं । ऐसे बोलिजे जे कांहीं! 

तही साचचि पाहीं । येकेपरी ॥ 
तरि प्रबोध जंच नोहे। तेव निद्रे काय अंत आहे । 

कीं रात्री सेरे तंव पाहे । तया अरौते ॥ 

ब्वेसा जंव पाथी । विवेक झुधवी माथा ! 
तंच अंत नाहीं अश्वत्था । भवरूपा यया ॥...॥ 

तेविची हा अनादि । ऐसी आहे शाब्दी । 

तो arg नोहे निरोधी । बोलातँ यया ॥...॥ 
बांद्चेचिया रँका । कैचे जन्मपत्रिका । 
नभी नीळी भूमिका । कें कटपूं पां ॥ 

ब्योमकुसुमांचा पांडवा । कवणे देठ तोडावा । 

म्हणौनि नाहीं पेसिया भवा । आंदि कैंची ॥...॥ 

१ वर्णन केळें. २ खोटें. ३ वाढणें, मेजवानी करणें. ४ भात. ५ खोटा. 

६ जागति. ७ अलीकडे. ८ कार्ढात नाहीँ, उचलीत नाहीं. ९ आरोप. 
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agar ऐेखेनि पाहीं । आत ययासी नाहीं । 
माजि स्थिति आभासे कांहीं । परि टवाळ ते गा ॥ 
अह्मगिरीहुनि न निशे । आणि ससुद्रीही कीर न रिगे'। तरि माजि दिसे वाउगे । मुगांबु जैस ॥...॥ : नाना रंगीं गजबजे । जैसे इंद्रधनुष्य देखिजे । 
तैसा नेणतयां आर्पजे । आहे ऐसा ॥ 
पेसेनि स्थितीचिये वेळ । भुळवी अज्ञानाचे डोळे । 
लाधँची हरी मेखळे । लोक जैसा ॥...॥ | एवं आदि ना अंतस्थिती । ना रूप ययासी आथी । ~~ आतां कायसी कुंथाकुंथी । उन्मूळनी गा॥ 
आपुलिया अज्ञानासाठी । नव्हता थांवळा किरीटी । 
तरि आतां आत्मश्षानाचिया लोटी” । खोंडेनि गा ॥ 
वांँच्ूनि शानेविण एके । उपाय करिसी जितुके । 
तिहीं शुंफसी अधिके । रुखी इये ॥ 
मंग किती खांदोखांदीं। यया हिडने ऊध्वी अधां । 
स्हणौनि सूळचि अज्ञान छेदी । सम्यकशाने ॥ 
येच्हवीं दोरीचिया उरंगा । डांगा मेळवितां पैं गा । 
तो शिणाचि वाउगा । केला होय ॥ 
तरावया सृगजळाची गंगा । डोणीलोगीं घांवतां दांग-। 4 माजि वोहळे बुडिजे पैं गा । साच जेवि ॥ हु 
म्हणोनि स्वभींचेया भया । ओषघ चवोचि धनंजया । 
तेवि अज्ञानमूळा यया । ज्ञानाचे खडू ॥ 

ज्ञा. १५.२२४-२५४. 

नी. 

१ खोटी. २ निघणे. ३ सिरणें. ४ व्यर्थ. ५ भरे. ६ उत्पन्न होईल, 
७ बहुरूपी. ८ फसवतो ९ कफनीनें. १० पसरला. ११ तोड. १२ तरवारीने. 
१३ साप. १४ काठ्या, १५ नांव. १६ वन. 4 
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३३. सवेभावाने ईश्वराचे भजन करणारे लोकच 
मायासागर तरून जातात, भी 

आतां महदोदि हे माझी माया । उतरोनियां घनेजया । 
मी होइजे हे आया | केसंनिये ॥ 
जिये ब्रह्माचळाचा आधाडां । पहिल्या संकल्पजळाचा उमडा- 

सर्वेचि महाभूतांचा बुडबुडा । खाना आला ॥...॥ 
जे गुणधेनाचेनि वृष्टिभरे । भरळी मोहाचेनि महापुर । 
घेऊन जात नगरें । यमनियमांचीं ॥ 
द्वेषाच्या आवर्ती दाटत । मत्सराचे वळसे पडत । 
माजि प्रमादादि तळपत । महामीन ॥...॥ 
रतीचिया बेटा । आदळती कामाचिया छारा । 
जेथ जोवफेनसंदाटा । सँधे दिसे ॥...॥ 
तया पाणियाचेनि बहिलेपणे। अझुनि न धरिती चोमाणे । 
पेखा मायापुर हा कबणे। तरिजेळ गा॥ 
येथ पक नवळावो । जो जो कीजे तरणोपावो । 
तो तो अपचो । होय तें ऐक ॥ 
पक स्वयंबुद्वीच्या बाहाँ । रिगौले तयांची सुँद्धीची नाहीं | 
एक जाणिवेचे डोही । गर्वोचि गिळिले॥ 
पकी वेद्त्रयाचिया सांगँडीं । घेतल्या अहंभावाचिया घोडी । 
ते मद्मीनाँचिया तौडीं। खगळेचि गेले ॥...॥ 
एकीं यजनक्रियेची पेटी । बांधोनि घातली पोटीं । 
ते स्वगेसुखाच्या कपाटीं । शिरकोनि ठेले ॥...॥ 
ज्ञथ वैराग्याची नाव न रिगे | विवेकाचा तांर्गा नलगे । 
वरि कांही तरा ये योगे । तरि विपाये तो ॥...॥ 

१ महत्तत्वादि. २ स्वाधीन, साध्य. ३ अर्धवट तुटलेला कडा. ४ उसळी. 
५ शुणरूपी भेषांच्या, ६ भोवरें. ७ भरलेली. ८ बळणें. ९ चमक 
तात. १० समुदाय. ११ पुष्कळ, १२ वेगानें. १३ पूर. १४ हानि. १५ शिरले. 

१६ पत्ताच. १७ भोपळे. १८ ठांव पहाण्याचा वेळू. १९. क्वाचित् 
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पाडंस वागेर कैराँडी । काँ मुंगी मेरू बोलांडी । 
तरि मायेची पैळथडी । देखती जीव ॥...॥ 
थेथ एकाचे लीळा तरले । जे सवेभावे मज भजले । 
तयां ऐलीच थर्डी सरले | मायाजळ ॥ 

ज्ञा, ७, ६८-९७ 

३४. इश्वर नाहीं म्हणणारे लोक केवळ देवहीन होत. 

म्हणोनि अजुंना मी नसे । ऐेसा कषण ठाव असे । 
पारे प्राणियांचे दैव कैसे । जे न देखती माते ॥...॥ 
है आंत बाहेर मियां कोदंले। जग निखिल माझंचि बोतले । 
कीं केसे कमे तया आड आलें । जे मीचि नाहीं म्हणती ॥ 
परि अस्रतकुदीं पडिजे । कां आपणपयांते कडिये काढिज । 
घेसे अर्थी काय कीजे । अप्राप्तासी ॥ 
आसा पका अन्नासाठी । अंध धांबताहे किरिटी । 

आडळळीा चिंतामणी पार्य लोटी । आंघळेपणे ॥ 
जसे शान जें सांडूनि जाये । तै ऐसी हे दशा आहे। 
म्हणोनि कीजे तै केलें नोहे । जक्ञानेविण ॥ 

ज्ञा. ९, ३००-१०५. 

३५, विश्वातील सर्व सत्ता ईश्वराकडे आहे. 

तो विश्वेश्रियेचा भतो । मीचि गा येथ पांडुसुता । 
मी गोसांची समस्ता । ब्ैलोक्याचा ॥ ७ 
आकारी सरवेत्र वसावे | TTT TAT St नसावै । 
पावकें दाहावे । वर्षीचे जळे ॥ 

१ हरणार्चे पोर. २ जाळे. ३ कुरतडी, तोडी. ४ परतीर. ५ सहन ६ अली- 

कडच्याच. ७ तीरावर. ८ एठेकाण. ९ भरले, १० कूपांत, ११ सांपडलेला. १२ 

विश्वांतील संपत्तीचें भरण पोषण करणारा. १३ धनी, १४ क्षणभर. १५ स्वस्थ 
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पवैती बैसका न संडावी । समुद्री रेखा नोलांडावी । 
पृथ्वीया भूते वाहावीं। हे आशा माझी ॥ 
स्यां बोळविळा वेद बोळे । म्यां चाळचिला सूरये चाळे । 
स्यां हाळविल्या प्राण हाले । जो जगात चाळिंता ॥ 
मियांचि नियमिंछासांतां । काळ ग्राखितसे भूतां । 
इये म्हणियागेतं पंडसुता । खकळै जयाची ॥ 
जो पेसा समथे | तो मी जगाचा नाथ। 
आणि गगना ऐसा साक्षिभूत । तोही माँचि ॥ 

ज्ञा. ९, २८०-२८९. 

३६. देवाचा जगताशीं संबंध, 
इहीं नामरूपीं आघवा । जो भरला असे पांडवा । 
आणि नामरूपांचाही वोल्हावो । आपणचि जो ॥ 
जैसे जव्ठाचे कल्लोव्ठ । आणि कऴोळीं आथी जळ । 
ऐसेनि वसवीतसे सकठ । तो निवास मी ॥ 
जो मज होय अनन्य शरण । त्याचे निवारी मी जन्ममरण. 
यालागीं शरणागतां शरण्य । मीचि एक ॥...॥ 
ज्जेसा समुद्र थिल्लर न म्हणतां । भल्तेथ बिंबे सविता । 
तैसा ब्रह्मादि सवा भूतां । सुहृद तो.मी ॥ 
मीचि गा पांडवा । या त्रिभुवनासी बोलावा । 
सृष्टिक्षयप्रभवा । सूळ ते मी ॥ 
बीज शाखांते प्रसचे । मग ते रुखपण बीजीं सामाचे । 
तेसं संकल्पे होय आघवे । पाठी संकल्पीं मिळे ॥ 
ऐसै जगाचे बीज संकल्प । अव्यक्त चासनारूप । 
तया कटपांतीं जेथ निक्षर्प । होय ते मी ॥ 

ज्ञा, ९, २८६-२९३, 

१ मयोदा. २ चालन करणारा. ३ आज्ञा दिली असतां. ४ चाकर. ५ आधार, 

जिव्हाळा. ६ डबके. ७ सांठवलें जातें. ८ ठेवणें. 
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३७, इश्वर सर्वकता अन मलुष्य हा निमित्तमात्र आहे, 

येर चेष्टचितं जे बळ । तै -मागांचि मियां ग्राखिले खकळ । 
आतां कोल्हेरीचे वेताळं । तैसे निर्जीच हे आहाती ॥ 
हाळव्रिती दोरी तुटली । तरि तिये खांबावरील बाहुळीं। 
Meat लोटलीं । उलथोनि पडती ॥ 
तैसा सैन्याचा यया बगाँ । मोडतां वेळ न लगे पें गा। 
म्हणोनि उठीं उठीं चेगां । शाहदणा होई ॥ 
तुवां गोग्रहणाचेनि अँवसरै । घातलं मोहनारत्न येकसंरै। 
मग विराटाचेनि मंहाभेड उत्तरे । आसडूनि नागविछे ॥ 
आतां हे त्याहूनि निपटारें जाहाळें । निवटी आयितें रण पडिळें। 
Bi ag रिपु जिंतळें । एकलेनि अजुने ॥ 

ज्ञा. ११. ४६६-४७०. 

३८, ईश्वरास स्थूलदृष्टींन पाहणें हें पाहणे नव्हे, 

'किंबडुना भैंवा बिहाया । आणि साचे चाड आथि जरी मियां । 
तरि तूं गा उपपत्ति इया । जतन काजे ॥ 
थेऱ्हबी दिठी वेधिली कर्वेळे । तै चांदिणियाते म्हणे पिवळे । 
तेवि माझ्या स्वरूपी निमेळे । देखिती दोष ॥ 
ना तरि ज्वरे विटळले सुख । तै दुधात म्हणे कडू विख । 
तोष अमानुषा मानुष । मानिती माते ॥.-..॥ 
पैं स्थूलदष्टी देखती माते । तंचि न देखणे जाण निरते । 
Seb caster orga | अमर नोहिजे ॥...॥ 

१ मातीच्या चित्राचे: २ पुतळे. ३ आकार. ४ वेळीं. ५ एकदम. ६ आति- 
भ्याडपणाचें. ७ हिसकावून. ८ हान, निर्जांव, ९ संहार कर. १० संसाराला, 
११ भीत असाल. १२ इच्छा. १२ युक्ती. १४ व्यापली, १५ कावीळ रोगार्ने, 
१६ कडवट झालेलें. १७ निश्चर्येकरून. 
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ज्ञैसा नक्षत्राचिया आभासा-। साठीं घात जाला तया हँसा। 
माजी रत्नबुद्धीचिया आशा । रिगोनियां ॥ 
अथवा निघान है प्रगटळें । म्हणोनि खदिरांगार खोळे' भरिले ।: 
कां साउली नेणतां घातलं । कुहां सिंहे ॥ 
तेवि मी म्हणोनि प्रपंची । जिही बुडी दिघली कतनिश्चयाची । 
तिहीं चंद्रासाठीं जेवि जळींची । प्रभा धरिली ॥ 
चैसा कृतनिश्चय वायां गेला । जैसा कोणी येक कांजी प्याळा । 
मग परिणाम पाहो लागला । अस्रताचा ॥ 
तैसें स्थूळाकांरी नाशिते । भरंवसा बांधोनि चित्ते । 
पाहती मज अविनाशाते । तरि कैंचा दिसँ ॥ 

ज्ञा. ९, १४०-११२. 

३९ इस्वरास मातनुषधर्म लावणें हें चुकीचे होय, 3 

थेतुळूनि अनामा नाम । मज अक्रियासी कमे । 
विदेहासी देहधम । आरोपिती ॥...॥ 

' मज वर्णहीना वणे । शुणातीतासि गुण । 
मज अचरणासी चरण । अपाणिया पाणी tt 
तैस अभ्रवणा श्रोत्र । मज अचक्षूसी नेत्र 
अगोता गोत्रं । अरूपा रूप ॥ 
मज अनावरणा प्रावरण । भूषणातीतासि भूषण । 
मज खकळकारणा कारण । देखती ते ॥ 
मज सहजाते करिती । स्वयंभाते प्रतिष्ठिती । 
निरंतराते आन्हानिती । विसर्जिती गा ॥ 
मी स्वेदा स्वतःसिद्ध । तो कीं बाळ तरुण बद्ध । 
मज एकरूपा संबंध । जाणती पेसे ॥ 

१ ठेवा. २ खैराचे निखारे. ३ पदरांत. ४ उडी घातली. ५ ताकाची निवळ, 
पेज, ६ नात्याचा संबंध. ७ आच्जद्न घाळण्यासारखा नसलेला. 
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अज अद्वैतासी दुजे । मज अकतैयासी कांजे । 
मी अभोक्ता कां झुंजे । ऐेसँ म्हणती ॥ 
मी स्वानंदाभिराम । तया मज अनेक सुखांचा काम । 
आधघवाची मी अले खम । कीं म्हणती एकदेशी ॥ 
मी आत्मा एक चराचरी! म्हणती एकाचा कैंपक करी । 
आणि कोपोनि एकाते मारीं । हुँचि रूढँविती ॥ 
किबहुना ऐसे समस्त । जे हे मानुषधर्भ प्रात । 
तयाचे नांव मी ऐसे विपरीत । ज्ञान तयांचे ॥ 
जंब आकार एक पुढां देखती । तंव हा देव येणे भावे भजती । 
मग तोचि विघडेलिया टाकिती । नाही म्हणोनि ॥ 
आते येणै येणे प्रकारे । जाणती मज्नष्य ऐसेनि आकारे । 
स्हणऊनि शानचि तै आंधारे । ज्ञानासि करी ॥ 

ज्ञा. ९. १५६-१७१, 

४०, देवांची ईश्वराविषयीं तळमळ, 
तैसँ या जनासी जाहाले । तूते देखोनि तळमळिते ठेले । 
यामाजि पेळें भले । सुरांचे मेळवि ॥ 
है तुझे आंगिके तेजे । जाळूनि सवे कमाचीं बीजे । 
मिळत तुज आंत निजै । सद्भावेसी ॥ 
आणिक पक सावियाचि अयंभीरू । सवैस्वै घरूनि तुझी मोहरू। 
तुज प्रार्थिताती करू । जोडोनियां ॥ eit 
देवा अविद्यार्णवी rect | sit गुरे आतुंडलो । 
स्वगैसंसाराचिया सांपंडेलो । दोहीं भागी ॥ 
पेसे आमुचे सोडवणे । तुजवांचोनि कीजेळ कवणे । 
तुज शरण गा सवेप्राणे । म्हणत देवा ॥ 

१ कर्म. २ कैवार. ३ प्रसिद्धीस आणतात. ४ सामान्य. ५ भंगला, 
६ काळोख. ७ पलीकडे. ८ समुदाय, ९ देवांचे समुदाय. १० सहजच, 
११ भयभीत. १२ मायै, १ ३विषयरूप जाळ्यांत. १४आडकलों. १५पेचांत ५डलों. 

| 
| 

| 
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है आघवेचि आपुलालिया लोकी । उत्कैठित अवलोकी । 
हे महामूती दैविकी । पाहात आहाती ॥ 
भग पाहात पाहात प्रतिक्षणी । विस्मित होऊनि अंतःकरणी | 
करित निजमुकुटी चोचाळणी । प्रभुजी तुज ॥ 
ते जयजयघोषकलरवें । स्वर्ग गाजविती आघवे । 
ठेवित ललाटावरी बरवे । करसंपुट ॥ 

ज्ञा. ११. ३२६-३३६, 

४१, ईश्वर हाच सर्व विश्वाचे मूळ होय, 

पाहे पां आरंभीं बीज एकले! मग तोचे विरूढळिंया बुड जाहळें। 
बुडी कोभ निघाले । खांदीयांचे ॥ 
खांदीयांपासूनि अनेका । फुटलिया नाना शाखा । 
शाखास्तव देखा पल्लव-। पाने ॥ 
पह्ववीं फूल फव्ठ | एवं वृक्षत्व जाहाळे सकळ । 
ते निर्घारितां केवळ । बीजचि आघवे ॥...॥ 
छेसेनि है विश्व येथे । मीचि विस्तारिळोसे निरुतें । 
परि भावाचेनि हाते । माने जया ॥ 
म्हणोनि गा यापरी । ब्रह्मादि पिपीलिकांवेरी । 
मींवाचूनि दुखरी । गोष्टीच नाहीं ॥ 
पेसे जाणे जो साचें । तया चेईरं जाहालं शानाचं । 
झुहणोनि उत्तमाधममेदाचे । स्वप्न न देखे ॥...॥ 
म्हणऊनि अभेदे जो भक्तियोग । तेथ शंका नाहीं नये खग । 
करितां ठेला तरी चांग । ते सांगितले षष्ठीं ॥...॥ 
ऐेसेनि जे निजज्ञानी । खेळत सुखे त्रिभुवनी । 
जगदूपा मनीं । सांठवूनि माते ॥ 

१ मंजुळ शब्दान. २ जोडलेले हात. ३ अंकुर आल्यावर, ४ इुंघा. 
५ अंकुर. ६ पटेल. ७ भुंगीपयेत, ८ जागृति, ९ प्रतिबंध. १० राहिला, 
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ज जे भेटे भूत । ते ते मानिजे भगवंत। 
हा भक्तियोग निश्चित । जाण माझा ॥ 

ज्ञा. १०. ९८-१ १८. 

४२, विषमभूतग्रामामध्यें एकाच समवस्तूचे दर्शन. 

भूते आघबींचि होतीं । एकार्ची एक आहाती | 
परि पें भूतप्रतीती । वेगळाली असे ॥ 
यांचीं नामैही आनानें । अनारिखीं बतेनें । 
चेषही सिनाने । आधवेयांचे ॥ 
ऐेसे देखोनि किरीटी । भेद सूसी हन पोटीं । 
तरि जन्माचिया कोरी । न लाइखी निघो ॥ 
चें नानाप्रयोजनंशीळं | tt aah age । 
होतीं पकीचींचि फळे । तुंबिणीयेचीं ॥...॥ 
हे भूतग्राम विषम । परि वस्तु ते एथ सम। 
घटमटठीं व्योम । जियापरी ॥ 
हा नाशता भूताभास । एथ आत्मा तो अविनाश । 
ज्ञसा केयूरादिकीं कस । सुवणोचा ॥ 
एवं जीवधमेहीन । जो जीवसी अभिन्न । 
देखे तो सुनयन । ज्ञानियांमाजी ॥ 
ज्ञानाचा डोळा डोळसां-| माजि डोळस तो वीरेशा । 
हे स्तुति नोहे बहुवसा । भाग्याचा तो ॥...॥ 
म्हणोनि तो दैवागळा । बानीत असो वेळोवेळां । 
जे साम्यसेजे डोळा । लागला तया ॥ 

ज्ञा, १३. १०५९-१०९०, 

१ निरनिराळी. २ भिन्नभिन्न. २ तऱ्हेतऱ्हेचे. ४ धरिशील. ५ नानाप्रकारच्या 

कारमा उपयोगी पडणारीँ, ६ भोपकौर्ची, ७ आकाश, ८ झोप लागली,: 
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४३, जगास परतें सारून ईश्वुगास पाहतां येणे शक्य नाही, 

आतां शरीरे बहुत । देखोनि न भद हो चित्ते । 
जै मनबुद्धयादि भूते । पकेचि येथे॥ 
हाँ गा एकचि देहीं | काय अनारिसे अवयव नाहीं । 
तेवीं विचित्र विश्व पाहीं । एकचि हे ॥ 
चै उंचा नीचा डाहळिया । चिषमा वेगळालिया । 
येकचि जेवीं जालिया । बीजाचिया ॥...॥ 
नाना कलोळपरंपरा । संतती जैसी सागरा । 
आम्हा आणि चराचरा । संबंध तैसा ॥ 
म्हणौनि वन्हि आणि ज्वाळ । दोन्ही वन्हीचि केवळ । 
तेवि मी गा सकळ| संबंध वांच Ul 
जालेनि जगै मी झाँके । तरि जगत्वे कोण फांके । 
किळेवैरी माणिक । लोपिजे काई ॥...॥ 
म्हणोनि जग परौते। खारूनि पाहिजे माते। 
तैसा नोहे उख्िंत । आघवे मीचि ॥ 

ज्ञा. १४. ११८-१२८. 

४४, ईश्वराच्या रूपाचे याथातथ्यरीतीनें अज्गेयत्व. 

मी कवण पां केठुला। कवणाचा कें जाहला । 
या निर्सती करितां बोळा । कल्प गेले ॥ 
अगा उद्रीचा गर्भ जैसा । न देखे आपुलिया मायेव्वी वयसा । 
मी आघवेयां देवां तैसा । नेणवे कांहीं ॥ 
आणि जळचरां उदधीचे मान । मशकां नोलांडबेचि गगन। 
तेथि महर्षांचे जान । न देखेचि माते ॥ 

१ भिन्नभिन्न. २ खोटा. ३ प्रभेनें. ४ पलीकडे. ५ संपूर्ण, ६ निश्चय, 
७ वय, ८ चिलट, 

¥ 
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कां जे महर्षी आणि देवा । येरां भूतेजातां सवी । 
मीचि आदि म्हणोनि पांडवा । अवघड जाणतां ॥ 
उतरले उदक पर्वेत वळघे । जरि झाडं वाढतं सुळीं लागे । 
तरि मियां जालेनि जगे । जाणिजे माते ॥ 

१०. ६५-६१. 

४५. ज्ञान हें इंश्वरापुढें अज्ञान होय. 
अजुना माझे ठायीं । आपणपैवीण सौरसं नाहीं । 
मी उपचारे कवणाही । नाकळं गा ॥ 
एथ जाणीव करी तोचि नेणे । आंथिलेपण मिरवी तेचि उणे । 
आम्हीं जाहालों ऐसे जो म्हणे। तो कांहींचि नव्हे ॥...॥ 
पाहे पां जाणिवेचेनि बळें ।. कोण्ही वेदांपासूनि असे आगंळे । 
की शेषाइनि तौर्डळे । बोलकं आथी ॥ 
तोही आंथरुणा तंळवटी दडे । येरूं नेति नेति-म्हणोनि बईुडे। 
पथ सनकादिक वेडे । पिसे जाहाले ॥ 

ˆ करितां तापसांची कडसणी। कचण जवळां ठेविजे शूळपाणी । 
तोहि अभिमान सांडुनि पायवणी । माथां वाहे ॥ 
म्हणोनि थोरपण पेन्हां सांडिजे। पथ वंयुत्पत्तिआघवी चिसरिजे। 
जै जगा धाकुटें होइजे । तै जवळीक माझी ॥ 
अगा सह्रकिरणाचिये दिठी-। पुढां चंद्रही लोपे किरीटी । 
तेथ खद्योत काँ हुटहुंटी । आपुळेनि तेजे ॥ 
यालागीं शरीरसांडोवा कीजे । सकळयुणांचे लोणें उतरिजे । 
संपत्तिमद सांडिजे । कुरवंडी करूनी ॥ 

ज्ञा, ९, ३१७.-३८१ 

' १ आश्रय करील. २ आनंद, योग्यता. ३ स्वाधीन होत नाहीं, ४ संपन्नता, 
५ श्रेष्ठ, ६ बोलकें. ७ दुसरा ( येथें, वेद). ८ मार्गे सरतो. ९ निवड, विचार. 
१० ̀  शंकर, ११ चरणतीर्थ. १२ पलीकडे. १३ ज्ञातेपणाचा अभिमान. 
१४ सूर्य. १५ कांजवा. १६ घमेंड करावी. १७ निंबलोण करणें, उतरून टाकर्णे. 
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४६, तूं गुणत्रयाचा अव्हेर करून आत्मसुखाचा उपभोग घे. 

तिहीं गुणीं आवृत । हे वेद जाण निभ्रांते । 
म्हणोनि उपनिषदादि समस्त । सास्विक ते ॥ 
थेर रजतमात्मक.! जेथ निरूपिजञे कर्मादिक । 
'ज केवळ स्वगेसूचक । घनुधेरा ॥.. 
म्हणोनि तूं जाण । हें सुखदुःखासींच कारण । 
एथ' झणे अंतःकरण । रिघो देसी ॥ 
तूं युणत्रयाते अव्देरी.। मी. माझे हैँ न करां । 
एक आत्मसुख अंतरीं । विसंब झणी । 
जरी वेदे बहुत बोलिलें । चिविध भेद सूचिले । 
तरी आपण हित आपुळे । तैचि घेपे ॥ 
जैसा प्रगटालिया गभस्ती । अशेषही ant feat | 
तरि तेतुलेहि काय चालिजती । सांगं मज ॥ 
wl THAT WHS | HE जाहुरूं असे महीतिळ। 
तरि आपण घेपे केवळ । आततीचं जोगे ॥ 
तैसँ जानी जे होती । ते वेदांथोते विवरिंती । 
मग अपेक्षित ते स्वीकारिती । शाश्वत जे ॥ ` 

ज्ञा. २, २९६-२१३. 

४७, साधु हाच महाभूतांच्या माथ्यावर चढूं शकतो, .. 

छऐेखाही जरी विषार्ये । सांडुनि पुढील पाये । 
सर्वैद्रियांसीहोये । पाठिमोरां जो ॥ 
प्रवतेळाही वेगी बेहुड । देह सांडुनी मागिलीकडे । 
महाभूतांचिया चढे । माथयावरी ॥ 

३ व्याप्त. २ निःसंशय. २ चुकून. ४ विसरू नकोस, . ५ पृथ्वीतल, .. 

$ तहान, इच्छा. ७ विचार करतात. ८ कदाचित्, $ मार्गे फिरे. 

35827 
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तेथ राहोनि ठायांठेके । स्वप्रकार चोख । 
अजत्व माझे देखे । आपुलियां डोळां ॥ 
मी आदिसी पर। सकळलोकमहेश्वर । 
फेसिया माते जो नर। यापरी जाणे। 
तो पाषाणामाजि परिस । जैसा रखाआंत सिद्धरस । 
तैसा मनुष्याआंत तो अंश । माझाचि जाण ॥ 
ते चालत शानाचे बिंब । तयाचे अवयव ते सुखाचे कोम । 
येर माणुसपण ते सांब । लौकिक भाग ॥...॥ 
तो आपभयेचि सांडिजे पापी । जैसा जळत चंदन सपीं । 
तोथें माते जाणे तो संकेल्पीं । वैजूनि धापे ॥ 

ज्ञा. १०. ७२-८०. 

४८. इश्वरस्वरूपाचे ज्ञान म्हणजेच ईश्वराच्या सर्व 
विभू्तींचे ज्ञान होय. 

जैसी आधवींचि नक्षत्र चंचावीं | ऐसी चाङ उपजेल झैं जीर्वी। 
तै गगनाची बांघावीं | लोथ जेवीं ॥ 
काँ पृथ्वीये परमागूँचा उ गाणां ध्यावा। तारे भूगो लौँचे कांखे सुवावा। 
तैसा विस्तार माझा पाहावा । तरि जाणावे माते ॥ 
जैसे शाखांसी फूळ फळ । एकिहळां वेटाळूं म्हणिजे सकळ । 
तरि उपड्नियां मूळ ! जेवि हातीं घेपे ॥ 
तेवि माझे विभूतिविशेष । जरी जाणो पाहिजती अदोष । 
तरि स्वरूप पक निर्दोष । जाणिजे माझे ॥ 
थेप्हर्वी वेगळालिया विभूती । कायिएक परिससी किती । 
म्हणोनि एकिहेळां महामती । खचे मी जरण ॥ 

ज्ञा. १०. २५९-२६३. 

"१ ठिकाणाच्या. ठिकाणी स्थिर. २ अगत. ३ अंकुर. ४ भास. ५ कल्पनां 
कून. ६ वगळून. ७ घेतला जातो. ८ मोट, गांठोडें. ९ झाडा, १० पृथ्वी. 
११ घालावी, १२ शाखांसह, १३ एकदम, 

स्क 
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४९. अर्जुनाची विश्वरूपदर्शनाबददळ उत्कंठा, 

मग आइका तो किरीटी । घाळूनि विश्वरूपी दिठी । 

पाहिली sett गोठी । करितां जाहला ॥ 
हें सही सर्वेश्वर । ऐेखा प्रतीतिगतं जो पतिकरं । 
तो बाहेरी होआवा गोचर । लोचनांसी। ' _ 

हे जीवाआंतुळी चाड । परि देवांसि सांगतां खॉकड । 
कां जै विश्वरूप गूढ । कैसेनि पुसावे ॥ 
महणे मार्गा कवणीं कहीं । जे पैढियंतेने पुसिळं नाहीं । 
ते सहसा केसे काई । सांगा म्हणो ॥ 
मी जशी सळगीचा चांग । तरि काय आइसीहुनि अंतरंग । 
परि तेही हा प्रसंग । बिहाली पुसो ॥ 
माझी आवडेतैसी सवाजाहली!तरिकाय होईल गरुडाचिया येतुली। 

परि तोही हे बोली । करीचि ना ॥ 
मी काय सनकादिकांहुनि जवळा। परि तयांही नागवेचि दा चाळा: 

मी आबडेन काय प्रेमळां । गोकुळींचिया पला ॥ 
तयातही लेकुरपणे झँकविरू । एकाचे गभेवासह्दी साहिले। 
परि विश्वरूप है राहविळं । न दावीच कचणां ॥ 
हा ठायवरी गुंज । याचिये अंतरीचे हैँ निज । 
कवि उठाउठी मज । पुँलों ये पां ॥ 
आणि न पुसौचि जरी म्हणे । तरि विश्वरूप देखिलियाचिणे । 
खुख नोहेचि, परि. जिणे । तेही विपाये ॥ 
म्हणोनि आतां पुसो अळुमाळसं । मग करु देवा ठौँके तैसे। 
थेणे प्रवतेला साध्वसे । पार्थ बोलो ॥ 

ज्ञा. ११. २८-३८. 
__ १ अनुभवांत असलेला. २ अजुभव, अंगिकार. ३ संकट, संकोच. 
% आवडत्या्ने; ५ एकदम, ६ ख्हाचा. ७ जवकचा. ८ भ्यायली- ६ १ करवे. 
३० फुस्विले, ११ सुस्त. १९२ झडकर. १३ विचारतां येईल. १४ थोडेसे. 
१५ आवडर्ले तसे. १६ अयाने. 
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५०, ईश्वराचे मुइलरूप.: 
सग बोलिला तो किरीटी। म्हणे तुम्हीं केली जे गोठी । 
तिया प्रतीतीची दिठी । निवाळी माझी ॥ 
आतां जयाचेनि संकल्पे । हे लोकपरंपरा होय हारपे । 
जया ठायाते आपणपे । मी ऐसे म्हणसी'॥ 
ते मुदळ रूप तुझें । जेथूनि इये द्विभुर्जे हन चतुभुज । 
खुरकायांचेनि व्याजं । धेचां घेवा येसी ॥ 
पै जळशयनाचिया अवगाणिया । कां मत्स्यकूमै इया मिरवणिया। 
खेळ सराछिया शुणिया । सांठचिखी जेथ ॥ 
उपनिषदे जे गाती । योगिये हृदयीं रिगोनि पाहाती । 
जयाते सनकादिक आहाती । पोटाळूनियां ॥ 
पेसे अगाध जें तुझे । विश्वरूप कानी ऐकिजे । 
ते देखावया चित्त माझें । उतावीळ देचा ॥ : 
देवे फेडूनियां सांकैड । लोभें घूसली जरी चाड । . 

तरि हेचि पकी वांड । आति जी मज ॥ 
तुझें विश्वरूप आधवे. । माझिये दिठीसी गोचर होआवे । 
फेशी थोर आस जीवे । वांधोनि आहे ॥ 

ज्ञा. ११. ८१-८८, 

५१, ईश्वराचें अतींद्रियस्वरूप चमंदृष्टीनें पाहणें शक्य नाहीं, 
मग म्हणे उत्कंठे वोहर्ट न पडे| अझूनि सुखांचे सोयं न सांपडे! 
परि र दलेले त॑ फुडे । नाकळेचि यया ॥ 
है बोलोनि देव हांसिले | हांसोनि देखणिया म्हणितर्ले । 
andl fore aft दाविलें। परि देखसीच ना तूं.॥ 

4 अज्ञभवाची. २ नाहीशी होते. -३ निमित्ताने. ४: सोंगें. ५० गारंडी: 
६ संकोच, ७ मोठी. | कमीपणा, ५ मार्ग, १० खरोखर. ` ११ पहाण्यासं 
तयार झालेल्या a i 
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यया बोला येरै विचक्षे । म्हणितळें दां जी कवणासि ते उणे । 

तुम्हीं बकाकरवीं चांदिण । चरवूं पहा मां ॥ 

हां हो उटोनियां आरिसा । आंघांळेया दावूं वेसा । 

बहिरियापुढें हृषीकेशा । गाणीव करा ॥...॥ i“ 

खै अतींद्रिय म्हणोनि व्यवस्थिले। केव ळ शानदष्टीजिया मागा fare" 

ते तुम्ही shares aga । मी कैसेनि देखे ॥ : 
ज्ञा. ११. १५४-१५९. 

५२ दिव्यदृष्टीनें ईवराचें स्वरूपदरशन, 

म्हणोनि तो देवांचा रावो । म्हणे पार्थीते तुज दिव्य दृष्टि देवौ 

जया विश्वरूपाचा ठावो । देखसी तूं ॥ 

ची श्रीमुखौनि अक्षरे । निघतीना जंव एकसरे । 
तंय अविदयेचे आंधारे.। जावौचि लागे ॥...॥ 
मग दिव्यचक्षुभकाश जाहला! त॒या शानदृष्टी फांटा फुटला 1. 

ययापरी दाविता जाहला । ऐेश्वये आपुले ॥...॥ 

एकसरे ऐेशवयेतेजे पाहळें । तया चमत्काराचे पकाणव जाहाले) 

चित्त समाजी बुडोनि Be | विस्मयाचिया ॥...॥ 

तेव्हां मनासी मनपण न स्फुरे । बुद्धि आपणपे न सांबरे । 

इंद्रियांचे रश्मी, माघारे । हृदयवरी भरळे ॥-..॥ 
कैसा विस्मित पाहे कोडे । तव पुढां होते चतुभुज रूपडे । 

सचि नानारूप चहूकडे । मांडोनि ठेळे ॥...॥ 

प्रथम स्वरूपसमाधान । पावोनिं ठेला अज्ञुंनः। 

सर्वेचि उघडी नयन । तव विश्वरूप देखे ॥ 

इहींचि दोहीं डोळां । पाहावें विश्वरूपा सकळा । 
तो श्रीकृष्णं सोहळा । पुरविला ऐसा ॥ 

न ज्ञा. ११५ १ ७६=१९६; ¬` 

१ बुद्धिवानाने- 7 कान, २ तर. ३ स्वच्छ पुसून, घासू. ४ श्वर उरे, ५ डेव तर. ३ स्वच्छ पुसून, घासून. ४ शाबदवारे ठरलें, ५ डेव, 
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५३, अर्जुनाचे अपराधक्षमापनस्तोत्र, 

म्हणोनि काय काय आतां । निवेदिजेल अनंता | 
मी राशि आहे समस्तां । अपराधांची ॥ 
या लागीं पुढां अथवा पाठीं । जिये राहाटलो बहुचे चोखंटी । 
तिये मायेचियापरी पोटी | सामावी प्रभो ॥ 
जी कोणी एके वेळे । सरिता घेऊनि येति खंडळे । 
तिये सामाविजति सिंघुजळें । आन उपाय नाहीं ॥ 
तैसी प्रीति कां प्रमादे । देवेखीं मियां विरुद्धे । 
बोलविली तिये मुकुंदे । उपसाहावीं जी ॥...॥ 
तरि आतां अप्रमेया । मज शरणागता आपुलिया । 
क्षमा कीजो जी यया । अपराघांसी ॥... 
tet aga म्हणितळें । भग पुढतीं देडवत घातले । 
तेथे सात्विकाचं आलं । भरते तया ॥ 
मगर म्हणतसे प्रसीद प्रसाद् । वाचा होतसे सद्गद्। 
काढीं जी अपराध-1 समुद्रौनि ॥...॥ 
पुत्राचे अपराध । जरी जाहाले अगाघ । 
ag frat art ea । तैसं सादिजो जी ॥ 
सख्याचे उद्धते। खखा साहे निवांत । 
तैस तुवां खमस्त । साहिजा जी ॥ 

ज्ञा. ११. १५५९-५७४, 

५४. अजुनाचें धसाळपण, 
या य बोळा । विश्वरूपा विस्मयो जाइला। 
म्हणे पेसा नाहीं देखिला । धसाळ कोणी ॥ 

१ वाईट. २ गढूळ उदकें. ३ सद्गदित, ४ द्वैतभास सोडन. ५ दांडगेपणा. 
३ अविचारी. : 
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कोण हे वस्तु पावला आहासी । तया लाभाचा तोष न घेसी । 
मा भेणे काय नेणा बोलसी । हेकडं पेसा ॥ 
आम्ही सावियाचि जै प्रसन्न होणे । ते आंगचिवरी म्हणे देणे । 
बांचोनि जीव असे वैचणे । कवणासि गा Il... 
ते हे अपरां अपार । स्वरूप माझे परात्पर । 
एथूनि ते अवतार | कृष्णादिक ॥...॥ 
ह तुजवांचून a AGA । पूर्वी श्रुत दृष्ट नाहीं आना । 
जें जोगें नव्हे खाधना । म्हणोनियां ॥...॥ 
आजि भ्यानसंपत्तीलागीं । तूं एकाचि आथिला जगीं । 
है परम भाग्य आंगीं । विरंचीही नाहीं ॥ क 
म्हणोनि विश्वरुपलार्भ श्छाघे । पथिचे भय नेथ नेघ। 
हैं चांच्ूनि अन्य चांग । न मनीं कांहीं ॥ 
हाँ गा अम्रताच्चा समुद भरळा। आणि अचसांत वरर्पंडा जाहळा। 
मग कोणीही आथि वोसंडिका । बुडिजेळ म्हणोनि ॥ 
ना तरि सोनयाचा डोगर । येसणा न चळे हा थोर । 
शेसे म्हणोनि अव्हेर । करणे घडे ॥ 
दैचे चिंतामणी लेइजे । कां है ओझं म्हणोनि सांडिजे । 
कामधेनु दबडिजे । न पोसचे म्हणोनि ॥...॥ 
तैसे पेश्वये हं महातेज । आजि हातां आळे आहे सहज । 
कीं पथ तुज गजबेज । होआवी कां ॥ 
परि नेणसीच गांचढिया । काय कोपो आतां घनजया। 
आंग सांडोनि छाया । आलिंगितोसि ar tt 
हे नव्हे जो मी साचे । एथ मन करूनियां काचे । 
ग्रेम धरिसी अवंगणियेचे । चतुभुज जे ॥...॥ 
हे रूप जरी घोर । विकृत आणि थोर । 
तरि कतनिश्चयाचं घर । हेचि करीं ॥ 

१ भ्याड, एककल्ली. २ ब्रह्मदेवास. ३ घन्यता मान. ४ घेऊं नकोस. ५ अकस्मात्, 

६ आप्त. ७ टाकून दिला. ८ एकढा. ९ भीति. १० अधीर. ११ सोंगाचे. 
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कपण चित्तवृत्तिः जैसी | cath घाली .ठेवयापासीं । 
मग जुसंधेन देहेसीं । आपण असे ॥ ede ayo 
काँ अजातपक्षिया जवळा। जीव ठेऊनि अंविसाळां । 
पक्षिणी अंतराळां- माजि जाय ॥ : 
ना ना गाय चरे' डौगरी । परि चित्त बांधले वत्सं घरी । 
तैसे प्रेम येथिचे करी । स्थानपति ॥ 
येरे वरिचिलेनी वित्तं । बाह्य सख्य सुखापरने । 
भोगिजो कां श्रीमूर्तीतं । चतुभुज ॥ 
परि पुढतपुढतीं पांडवा । हा एक बोल न विसरावा । 
जे' इये रूपींहुनी सऱ्भावा । नेदावे निघो ॥ 
है कहीं नब्हतंचि देखिळं । म्हणोनि भय जे तुज उपजले । 
ते सांडीं एथ संचळें । असो दे प्रेम ॥ 
आतां करूं तुजया सारिखे । ऐसं म्हणितळें विश्वतोसुखे । 
तरि मागीळ रूप सुखें । न्याहोळीं पां तूं॥ 

ज्ञा. ११. ६०९-६३९. | 

५५, विश्वरूपाचें पुनः कुष्णरूप्, 

ऐसे वाक्य बोळर्तलंचो । माशुता मञुष्य ज़ाहरा देवो । 
४ ना परि नवलावो । आवडीचा'तिये:॥ * 
श्रीकृष्णाचे कैवल्य उघडं । वरि सं्वस्व:विश्वरूपायेवढें । 
हातीं दिधले कीं नावडे । अज्जुनासी ॥ 
चस्तु घेऊनि चाळिजे.। जैसे रत्तासिः दूषण ठेविजे । 
ना तरि कन्या पाइनियां म्हणिजे । म्ना न ये हे॥  . 
शया विश्वरूपा येवढी दशा । करितां प्रीतीचा वाढ कैसा । 
शेर्ल दिघलीसे उपदेशा । किरीटासै देवं ॥ 

“१ द्रव्याच्या ठेव्याजवळ. २: सख्यां, एकव्यो. -.३` घरव्याँतः - ४ आकाशांत, 
५ पहा. ६- बोलतांक्षर्णींच, ७ टाकावी. ८ 'उत्तम वाटाः ` 
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मोडोनि भांगाराचा रेवा! लेणे घडिळें आपुलिया सवा । 
मग नावडे जरी जीवा । तरी आरिजे पुढती ॥ ६४४॥ 

हो कां जे कृष्णाकृतींचिये मोडी | होती विश्वरूपपटाचची. घडी । 

ते अज्जुनाचिये आवडी | उकलुनि दाविली ॥ ६५१ ॥ 

तंच परमाणु वा रंग । तेणै देखिला सांचिया चांग । 
तेथ ग्राईंकीये नव्होचे लागै। म्हणोनि घडी केली पुढती ॥ ६५२ 

कैसे शिष्याचिये प्रीती जाहाल । कष्णत्व होते ते विश्वरूप जालें।॥ 
क्षे मना नयोचे मग आणिले । छृष्णपण मागुते ॥ ६४५ ॥ 

हा ठावघरी शिष्याची निकसी। साहाती गुरु आहाती कवणे देशी । 

परि नेणिजे आवडी कैशी । संजय म्हणे ॥ 
ज्ञा, ११.६४०-६४६. 

५६; भक्त हेच योगयुक्त होत, 

इया किरीटीचिया बोळा । तो जगद्वँछु संतोषला । . 
म्हणे हो प्रश्न भला । जाणसी करूं ॥...॥ 
घषौकाळीं सरिता । जैसी चढो लागे पंडुखुता । 
तैसी नीचनवी भजतां | श्रद्धा दिसे ॥ 
परि ठाकलिर्याही सागर । जैसा मागीलही.याचा आनिवार । 
तिये गंगेचिये ऐसा पडिमर। प्रेममावा॥ 
तैसे सवैद्रियासहित । मजमाजि सूँनि चित्त । 
जे रात्रिदिचस न म्हणत । उपासिती ॥ 
झयापरि जे भक्त । आपणपे मज देत । 
तेचि मी योगयुक्त । परम मानी ॥ र 

ज्ञा, १२. ९४-२९ 

“7१ लगड, रे इच्छेप्रमाणे. र डौलांत, वळंणांत. ४ गिऱ्हाइकीचा; ५ संवंध- 

६ किरकिर, जिकीर. ७ नित्यनवी. < प्रासं झाल्यावरही. ९ भर. १० घालूनः 
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५७, अव्यक्तोपासक हेही मलाच मिळतात, 

आणि येर तेही पांडवा । जे आरूढोनि सोहंभावा । 
झौबती निरवयवा । अक्षरासी ॥ 
मनाची मखी न लगे । जेथ चुद्धीची इष्टी न रिगे। 
इंद्रियां कीर जोगे । काय होईल ॥ 
परि ध्यानाही कुवाडे । म्हणोनि पके ठायीं न सांपडे। 
व्यक्तीसी' माजिवडे । कवणेही नोहे ॥ 
जया सवेत्र सवेपणे । सरवोही काळीं असणें । 
जै पावूनि चितवणे । हिंपुटी जाहलें ॥ 
जै होय ना नोहे । जै नाही ना आहे । 
शेसे म्हणोनि उपाये । उपजतीचि ना॥ 
चै चळे ना ढळे | सरे ना मेळे । 
तै आपुळेनीचि बळे । आंगेविळे जिहीं ॥...॥ 
ऐसे जे खमबुद्धी । मिळावया सोहं सिद्धी । 
आंगचिताती निरवधी । योगडुगें ॥ 
आपुलिया साटोवाटीं । शून्य घेती उठाउठीं । 
तेही मा्तेचि किरीटी । पावंती गा ॥ 
घांच्यूनि योगाचेनि बळे । अधिक कांहीं मिळे । 
चेस नाहीं आगळे । कष्टची तयां ॥ 

ज्ञा. १२. ४०-५९. 

५८, ब्रह्मस्वरूपाची अखंडस्थिति, 

जे एक आंत बाहेरी । जै एक जवळ दुरी । 
जे एक वांचूनि परी । दुजी नाहीं ॥...॥ 

५ नश्ल. २ कठीण, ३ मर्ध्ये, ४ कष्टी, ५ स्वाधीन करून घेतर्ले. ६ एक- 
सारखें. ७ मोबद्ल्यांत. ८ अधिक. ९ प्रकार. 
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स्वेद्जंग्रश्रति । वेगळाल्या भूती । 
जयाचिये अनुस्यूतीं । खोमणे नाहीं ॥...॥ 
बाल्यादि तिन्ही वयसीं । काया एकाचि जैसी । 
तैसे आदिस्थितिग्रासी । अखंड जे ॥ 

, सायंप्रातमोध्यान्ह । होतां जातां दिनमान । 
जैसे कां गगन । पालटेना ॥ 
अगा शृष्टीवेल्े प्रियोत्तमा | जया नाम स्हणती ब्रह्मा । 
स्थिती जे विष्णुनामा । पात्र जाह्दाळे। 
मग आकार हा हारपे । तेव्हां रुद्ट जे म्हणिपे । 

a . _ तै ही गुणचय जेव्हां लोषे । तै जे शून्य ॥...॥ 
| जें अझ्नीचे दीपन। जे चंद्राचे जीचन। 

सूर्याचे नयन। देखिती जेणें ॥...॥ 
जे देखिलियाचिसवे । इच्य द्रष्टा है आघवे । 

| एकवट कालवे । सामरस्यं ॥...॥ 
जैस खरलिया लेखै। आँख होती एक । 
तैसे साध्यसाधनादिक । ऐक्यासे ये ॥ 

ज्ञा. १३. ९१९-९३८. 

७९, ब्रह्मस्वरूपाचें अनिवेणेनीयत्व, 

आणि जाणितलेया वैसेते । कांहीं करणे नाहीं जेथे। 
ज्ञाणणैचि तन्मयाते । आणी जयाचे ॥ 
जें जाणितलेयासाठीं ! संसारा काढूनियां कांटी । 
जिरोनि जाइजे पोटी । नित्यानंदाच्या ॥...॥। 
जे नाहीं म्हणो जाइजे । तंव विश्वाकारे देखिजे । 
आणि विश्वचि ऐसे म्हणिजे । तरि हे माया ॥...॥ 

१ घामापासून उत्पन्न झालेले. २ अखंडतेंत. ३ कमीपणा, न्यूनता. 

४ उत्प्तांचे वेळेत. ५ हिशोब. ६ आंकडे. ७ वर. ८ कुंपण. 
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म्हणोनि आथी नाथी हे बोली । जे देखोनि सुकी जाहली । 
विचाराची मोडली. 1. वाट जेथे ॥ 
जैसी भांडघटरारावी । तदाकार असें पृथ्बी । 
तैस सवे होऊनियां सर्वौ । असे ज वस्तु ॥...॥ 
तयाते याकारणें । विश्वबाहु ऐसे म्हणणे । 
जे सर्वेचि सर्वपणे । सवेदा करी ॥ 
आणि समस्तांही ठायां । एके काळी धनंजया | 
आले असे म्हणोनि जया । विश्वांध्रि नाम 1 ‘ 
चै सवितया आंग डोळे । नाहींत वेगळे वेगळे । 
सेस wast सकळं । स्वरूपे जें ॥ 
म्हणोनि विश्वतश्चक्लु । हा अचक्षूच्या ठायी पञ्चु। 
बोलावया दक्षु । जाहला वेद ॥ 
जै सर्वाचे शिरावर । जें नित्य नादे सर्वापरी । 
एसिये स्थितीवरी । विश्वमूघो म्हणिपे॥ 
चें गा मूर्ति ताचे मुख । हुताशना जैसे देख । 
शऐेसे सवेपणीं अशेख । भोक्ते जे ॥ 
यालागीं.जया पा्थो । विश्वतोसुख हे व्यवस्था । 
आली वाक्पथा । श्रुतीचिया ॥ 
बांचूनि हस्त नेत्र पाये। हे भाष तेथ के आहे । 

सर्वेशुन्यत्वाचा साहे !.निष्कषे जे ॥...॥ 
तैसँ साचचि जे एक । तेथ कें व्याप्यव्यापक । 
परि बोलावया नावेक । करावे लागे ॥ 
चै शून्य जै दावावे जाद्दाळं। तें बिंदुर्ल एक केले । 
तैस अद्वैत सांगावे बोळे । तैं द्वैत कीजे ॥ 
थेव्हवीं तरी पार्थी । गुरशिष्यसत्पथा । 
आईळ पडे aaa | बोळ खुंटे ॥ 

ज्ञा. १३. ८६६-८८९. 
१ डेरा, घागर, परळ, इत्यादिकांत. २ ज्याचे पाय सर्वत्र आहेत असा. 

३ सार, ४ क्षणभर, ५ वतुळ. ६ प्रतिबंध, 
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Ro, Reale Satta वर्णन; 

मावळवीत विश्वाभास। नवल उद्यला चंडांशा । 
अङ्वयाब्जिनीविकाश । वदूँ आताँ॥ 
जो अविद्याराती रुखोनियां । गिळी शानाज्ञानचांदणियां । 
जो सुदिन करी ज्ञानियां । र्वबोधाचा ॥ 
जेणे विवळतिये संवळे । लाहोनि आत्मक्ञांनाचे डोळे । 
सांडिती देहाहंतेचीं अविसाळें । जीवपक्षी । 
लिंगदेहकमव्ठाचा । पोर्टी वैचतया चिदूभ्रमराचा । 
बदिमोक्ष जयाचा । उदैला होय ॥ 
श्वाब्दाचिया आसंकर्डी । भेद्नदीच्या दोही थडीं । 
आरडत बिरहवेडी । बुद्धिबोध ॥ ह 
तया चक्रवाकांचे मिथुन । सामरस्याचै समाधान । 
भोगवी जो चिद्वगन-। भुवनदिवा ॥ 
ज्ञेणे पाहालिये पाहाटे । भेदाची चोरळी फिटे । न 
रिगती आत्मानुभववारे । पांथिक योगी ॥ 
जयाचेनि विवेर्ककरणसंगं । उन्मेखँसूयैकांत फुंणगे । 
दीपले जाळिती दांगे.। संसाराची ॥ 
जयाचा रश्मिपुंज निबर। होतां स्वरूपडेखरी स्थिर । 

ये महासिद्धीचा पूर । मृगजळ ते ॥ 
जो प्रत्यग्बोघयाचिया माथया । खोहेतचा मध्यान्ही आलिया | 

wt आत्मभ्रांतिछाया । आपणपां तळीं ॥ 

'ते वेळीं विश्वस्वम्तासहिते । कोण अन्यथामती निद्वेते । 

सांभाळी नुरेचि जर्थ । मायाराती ॥...॥ 

१ उजाडण्याच्या. २ वेळेला. ३ मिळून. ४ घरटी. ५ क्षय, नाश. ६ अड” 

चर्णांच्या जागेत: ७ तीरांवर, ८ चोखटा. ९ मागैस्थ. १० ज्ञानः ११ ठिणग्या 

:दाकितो, १२ प्रखरः १३ माळ जामिनावर. 
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तो अहोरात्रांचा पैलकंड । कोणें देखावा ज्ञानमातेड । 
जो प्रकाऱ्येंवाण सुरवोड । प्रकाशाचा ॥ 

ज्ञा, १६. १-१६. 

३- नीतिविचार. 
६१, इंद्रियांचे बळकटपण, 

जयांते अभ्यासाची घरटी । यमनियमांची तांदी । 
जे मनाते सदा मुठी । धरूनि आहाती ॥ 
तेही किजैती कासाविसी । या इंद्रियांची प्रौढी ऐसी । 
जैसी मंत्रशाते विवसी | भुलवी कां ॥ 
देखे विषय हे तैसे । पावती क्रद्धीसिद्धीचेनि सिषे । 
मग आकठिती सपशैँ । ईंद्रियांचेनी ॥ 
तिये संधी मन जाये । अभ्यालीं थोथावर्ल ठाये। 
ऐसे बव्ठकटपण आहे । इंद्रियांचे ॥ 

ज्ञा. २. १११-३१४. 

६२, अमानित्व, 

तरी कवणेंही विषयीचं । जीवा साम्य होणे न रुचे । 
संभावितपणाचं । वोझ जया ॥ 
आधथिलोचि शुण वानितां । मान्यपणें मानिता | 
योग्यतेचे येतां । अंगा रूप ॥ 

१ पलीकडचे तीर. २ सुकाळ, ३ गस्त. ४ कुंपण. ५ केले जातात, ६ बळ.. 
७ हडळ. ८ निर्बल, कुंठित. ९ राहतें. १० बरोबरी, सारखेपणा. ११ असलेले. 

७ 
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तै गजवरजो लागे कैसा । व्याधे रंघळां सग जैसा । 
कां बाहीं तरंतां बळसां । दारता जेचीं ॥ 
पार्था तणे पारडे । सन्माने जो सांकडे । 
गैरिमेतें अंगाकडे । येवोंचि नेदी ॥ 
पूज्यता डोळां न देखावी । स्वकीर्ती कानीं नायकावी । 
हा अमुका ऐसी नोहाची । संचि लोकां ॥ 
तेथ सत्काराची के गोठी । कें आदरा देईल भेटी । 
मरणेसी साटी । नमस्कारितां ॥ 
वाचस्पतीचेनि पाडे । सर्वज्ञता तरी जोडे । 
परि वेडिवेमाजी दडे। माहिमेभेणे ॥ 
चातुयै लपवी । महत्व हारवी । 
पिसंपण मिरवी । आवडोनी ॥ 

. लौकिकाचा उद्वेग । शाखांवरी Far । 
उगेपर्णी चांग । आथी भर ॥ 
जगे अवजञाचि करावी । संबंधी" सोयाचि न धराची । 
पेसी ऐसी जीवीं । चाड बहु ॥ 
तळवंटेपण बाणे । आंगीं हिणावो खे । 
तें तेचि करणें । बहुत करूनी ॥ 
हा जीत ना नोहे । लोक कटपी येणें भावे । 
तैसे जिणे होआवे । ऐसी आद्या ॥ 
पैल चाळत कीं नोहे । कीं वारेनि जात आहे। 
जना ऐसा भ्रम जाये । तैसे होइजे ॥ 
माझे असतेंपण लोपा । नामरूप हारपो । 
मज झणे वोसिपो। भूतजात॥ 
पेसी जयाचा नॅवसिये । जो नित्य एकांता जात जाये । 
नामाचे जो जिये। चिजनाचेनि ॥ 

१ अडवलेला. २ हातांनी. ३ पोहत असतां. ४ भौवर्यांत. ५ सांपडला, 
६ संकोचतो. ७. मोठेपणा. ८ आठवण. ९ मोबदला. १० कंटाळा. ११ नात- 
लग. १२ हीनपण. १३ लहानपण. १४ भूषण, अलंकार. १५ भिवो. १६ नवस. 

प् 
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चायु आणि तया पडे ! गगर्नेसी बोलो आवडे । 
जञीवैप्राणै झाडे । पढियंतीं जया ॥ 
किंबहुना ऐसीं । चिन्हे जया देखसी । 
जाण तया ज्ञानेखी । शेज जाहाली ॥ 
पैं अमानित्व पुरुषीं । ते जाणावे इही मिर्षी । 
आतां अर्दभत्वाचिया ओळखीसी । सौरंस देवौ ॥ 

ज्ञा. १३. १८९-२०२. 

अक ६३, अखंड अगर्वता, 

आदि ब्रह्मा करूनि । शेवर्टी मशंक धरूनि । 
माजि समस्त हे जाणोनि । स्वरूप माझं ॥ 

मग वाड घाकुटें न म्हणती । सजीव निर्जीव नेणती । 
देखिलिये वस्तु उजू लुंठिती । मीचि म्हणोनि ॥ 
आपुळे उत्तमत्त्व नाठवे । पुढील योग्यायोग्य नेणवे । 

शकसरे व्यक्तिमाञ्राचेनि नांवें । नमूंचि आवडे ॥ 
ज्ञेसं ऊंचीहूनि उदक पडिछे । तं तळवटवरी ये उंगळें । 
तसें नमिज भूतजात देखिले । ऐसा स्वभावोचि तयांचा ॥ 
कां फळलिया तरूची शाखा । खहजे भूभीसी उतरे देखा । | 

तैसे जीवमात्रां अहोखां । खाळावती ते ॥ ५ 
अखंड अगर्वता होऊनि असती । तयांची विनय हेचि संपत्ती । 
जे जयजय मंत्रे अर्पिती । माझ्या ठायी ॥ 
नमितां मानापमान गळाले । म्हणोनि अवचिंतां मीचि जाहाले । 
पेसे निरंतर मिसळळे । उपासिती ॥ 

ज्ञा. ९. २२१-२२७, ५ 

१ पटते. २ शय्या. २ अभिप्राय. ४ चिलिट, ५ मोठे, ६ सरळ. ७ देड- 

बत घालतात. ८ एकसारखें. ९ निमुटपणानें. १* नम्र होतात. ११ एका- 

एकां; सहज, 
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६४, अदाभित्व, 

तरि अदंमभित्व ऐेसं । लोभियाचें मन जैसे । 
जीव जावो परी चुमसे। डेविळा ठावो ॥ 
तया परी किरीटी । पडिलाही घ्राणसंकीं । 
परि सुकृत न प्रकटी । आंगे बोळे ॥ 
खडाणे आला पान्हा | gaat Se agar | 
कां ळपवी पण्यांगनाँ । वडिळपण ॥ 
आख्य आतुडे अडवा । मग आढ्यता जेवि हारवी | 
नातरी कुळवधु लपची । अवयवांत ॥ 
नाना छृषीवळं आपुले । पांघुरवीं पेरिळे । 
तैसे झाँकी निपजले । दानपुण्य ॥ 
वरिवरि देहो न पूजी । छोकांते न रंजी। 
स्वधर्म वाग्ध्वजी । बाँधा नेणे॥...॥ 
शारीरभोगाकडे । पाहतां कपण आवडे । 
येन्दवीं धर्मविषयीं थोडे । बहु न म्हणे ॥ 
घरां दिसे सांकड । देहाची आयती रोड । 
परि दानी जया होड । सुँरतरूसीं ॥ 
किबढुना स्वधर्मी थोर । अवसरीं उदार । 
आत्मचचे चतुर । येऱ्हवी वेडा ॥ 
केळीचे देळवाडे । हळु पोकळ आवडे । 
परि फळोनियां गाढे । रसाळ जैसे ॥ 
काँ मेघाचें आंग झील । दिसँ चारेनि जैसे जाईल । 
परि वर्षती नवल । घणवट तै ॥...॥ 
हें.असो या चिन्हांचा । नटनाच ठायीं जयाच्या । 
जाण शान तयाच्या । हातां चढले ॥ 

१ - उघडा करीत नाही. २ लाथरी गाय. ३ वेश्या. ४ श्रीमान्; धनिक. 
५ सांपडे. ६ अरण्यांत, ७ शेतकरी, ८ खुशामत करीत नाहीं. ९ सामग्री. ' 
१० पैज. ११ कल्पत्रक्षावरोवर. १२ स्वरूप. १३ हलके. .१४ उत्कर्ष, 
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पै गा अदभपण । म्हणितक ते हैं जाण । 
आतां आईक खुण । अहिसेची ॥ 

ज्ञा. १३. ९०३-२१७. 

६५, अहिंसा, 

आणि स्वमताचिया निधोरा । लागोनियां घचुधेरा । 
प्राप्ता मताँतरा । निवेच कीजे ॥ 
ऐसी हे अवधारी । निरूपिती पशी । 
आतां ययावरी । मुख्य जै गा ॥ 
ते स्वमत बोलिजेळ । अहिसे रूप कीजेळ । 
जिया उठलियां आतुल । ज्ञान दिसे ॥ 
तरि तरंग नोलांडित । लहरी पाये न फोडित । 
सांचल न मोडित | पाणियाचा ॥ 
वेगे आणि लेसा । दिठी घाळूनि आंविसा । 
जळीं बक जैसा । पाउळ सुंये ॥ 
कां कमळाचरि भ्रमर । पाय ठेविती हळुवार । 
कुचंबे केशर । इया शंका ॥ 
तैसे परमाणु पांगुतळे । जाणूनि जीव साएुँछे । 
तेथ कारुण्यामाजि पाउळे । ळपवूनि चाळे ॥ 
ते वाट कृपेची करित । ते दिशाचि स्नेह भरित । 
जीवांतळी: आंथरित । आपुला जीव ॥...॥ 
चें मोहाचेनि सांगेडे । लासी पिलीं घरी तोंडे । 
तेथ दांतांचे आगरडे । लागती जैसे ॥...॥ 

SO 

१ चर्चा. २ छाट..३ स्थिरपणा. ४ हकू, मर्यादेचा. ५ आमिष. ६ घालतो, 
ठेवतो. ५, सूकष्मरातीने,  मऊपणानें, « .चुरडेल. ९ ,आच्छादले Aes. 
१० अतिशय लहान, :1१ योगें. १२ मांजरी. १३ अग्रे. 

‘tn 
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सैसेनि मारदेचे पाय । भूमीवरी न्यसीत॑ जाय । 
छागती तेथ होय । जीवां सुख । 

ज्ञा. १३, २४१-२१५. 

किंबहुना ऐसी । दिठी जयाची भूतांखीं । 
करही देखसी । तैसेचि ते ॥ 
तरि होऊनियां कृतार्थ । राहिले सिदद्धांचे मनोरथ। 
तैसे जयाचे हात । निव्योपार ॥ 
अक्षमे आणि संन्यासिळँ । कां निरिधन आणि चिज्ञाळँ । 
सुकेनि घेतलं । मौन जैसे ॥ 
तयापरी कांहीं । जयां करां करणे नाहीं । 
जे अकतेयाच्या ठाई । बेसो येती ॥ 
आसुडेल वारा । नख लागेल अंबरा। 
इया बुद्धि करां । चळो नेदी ॥ 
तेथ आंगावरिलीं उडवावी । कां डोळां रिगते झाडाचीं। 
पञ्ुपक्ष्यां दावाची । चासमुद्वा ॥ 
इया केउतिया गोठी । नावडे दंड काठी। 
मग शारक्ाचे किरीटी । बोलणे के ॥ 
छीलाकमळं खेळणे । कां पुष्पमाळा झेलणै । 
न करी म्हणे गोफणे। ऐसं होईल ॥ 
हाळवतीळ रोमावळी । यालागीं आंग न कुरवाळी । 
नखांची शुंडाळीं । बोटांवरी ॥ 
तैव करणे याचाचि अभाव। परि ऐखाही पडे डाव । 
तरि हातां दाचि खराच । जे जोडिजती ॥ 
कां नाभिकारा उचालिजे । हात पडिलियां देइजे । 
at aft arate स्पर्दिजे । अळुमाळ ॥ 

१ ठेबीत, २ हिसडेछ, झटका बसेल. ३ संवय. ४ हूंच, 
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हेही उपरोधे करणें । तरी आतेभय हरणे । 
नेणती चंद्रकिरणे । जिव्हाळा तो ॥ 
watt a wy । मलयानित्ठ खरपुसु । 
येणे माने पशु । कुरवाळणे ॥ 

, ज्ञा. ११. २७८-२९०. 

आणि तयाचि परि किरीटी । थाउ जयाचिया दिठी। 
सांडिलिया सूकुटी । मोकळिया ॥ 
कां ज भूती वस्तु आहे । तिये रूपां शाके विषाय । 
म्हणोनि घास'नं पाहे. । बहुतकरूनि ॥ 
ऐेसाही कोणे एके वेळे । भीतरळे छपेचेनि बळे । 
उघडोनि डोळे । दृष्टि घाळी ॥ 
तरि चंद्रेबिबौनि घारा । निगतां नव्हती गोचरा । 

परि एकसरे चकोरां । निधती दादे । ‘ 
ज्ञा. १३. २७३-२७६. 

चेसी जयाची चाली । कपाफळीं फळा आली । 
देखसी जियाछी । दया वाच ॥ 
स्थये श्वसणैचि ते सुकुमार । ल मोहाचे माहेर । 
माघुयो जाहाले अंकुर | दशन तेसर ॥ 
get स्ह पाझरे.। माघां चालती अक्षरे । 
आब्द पाठां 'अवतरे। कपा आधीं ॥ 
तंच बोलणोचि नाही ! बोली भ्हणे जरी कांहीं । 
सरि बोल कोणाही । खुंपेळ कां॥ : 

बोलतां अधिकही निधे। तरि कोणाचिया वर्मी न लगे । 
आणि कोणासी न रिघि। शंका मनीं ॥ : 

१ नाइलाजास्तव. २ तीव्र, कठिण. रे सुप्रसन्नता, निमेळपणा. ४ कदाचित् 

५ चालण्याची रीत. ६ जगलीः 

® 
| 
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मांडिली गोठी हन मोडेल । वासिपेछ कोणी उडेल । 
आइकोनि वोवांडिछ। कोण्ही जरी॥ 
तरि दुवाळी कोणा नोहावी । भंवईे कवणाची जचळावी । 
ऐेखा भाव जीवीं । म्दणोनियां ॥ 
मग पार्थिला विपाये। जरि खोस बोली जाये! 
तरि परिसतया होये । मायबाप ॥ हि 
कां नादबरह्माचे मुस आले । कीं गंगापय असळळे । 
पतिव्ते आले । वार्धक्य Pa ॥ 
तैसे साच आणि मवाळं । मिर्तले आणि रसाळ । 
शब्द जैसे कलोळ । अमृताचे ॥ 
विरोधवादबळु । प्राणितांपंढाळु । 
उपहास छळ । वमेस्पशे॥ 
आड बेशु विदाण । आज्या शंका भरतारण । 
हे संन्यासिळे अवगुण । जया वाचा ॥ 

ज्ञा. १३. २६१-२७२. 

आतां मन तयाचें । सांगों म्हणों साचे । 
तश सांगितले कोणाचे । विलास हं ॥ 
कारे शाखा नव्हे तरू । जळेचीण असे सागरु। 
तेज आणि तेजाकारु। आन काई ॥ 
अचयच आणि शरीर । हे वेगळाले काय कीरे । 
कीं रस आणि नीर । सिंनानीं आथी ॥ 
म्हणोनि हे जे सवे । सांगितळे बाह्यमाव । 
ते मनचि सावयव । ऐेसं जाण ॥ 

१ भिईळ. २ उपेक्षा करां, रे क्लेश. ४ ऐकणाऱ्याळा. ५ आकारले 
६ उसळले. ७ खडु. ८ मोजके, ९५ विरुद्धवादारचे बळ. १० प्राण्यांस कासाविस 
करणे. ११ निंदा. १२ मर्मी लागणें, झोंबणे. १३ कठिण वाक्य. १४ जोरार्ने 
बोलणें. १५ कपट, दगळवाजी. १६ संशय. १७ फसवणूक, . ठकबाजी, 
१८ सूये. १९ खरोखर. २० वेगळाले. 
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जै भुई बीज खोविळे । तेचि वरी रुख जाहाळें । 
तैस इंद्रियद्वारां फांकळे । ते अंतराचे कीं ॥ 
चें मानसींचि जरी । अहिसेची अवसरी । 
तरि कैंचि बाहेरी । बोसंडेलळ ॥ 
आंबड़े ते' बत्ती किरीटी । आधीं मनौनीचि उठी । 
मग ते वाचे दिठी। करांसि ये ॥ 
वांच्ूनि मनींचि नाहीं । तै वाचेसी उमटेल काई । 
बीजेवीण सुई । अंकुर अखे ॥ 
म्हणोनि मनपण जै मोडे । तै इंद्रिय आधींचि उंबडे 
सूत्रघारेबिण साईखर्डे । वावो जसे ॥ 
उगमोंचि वाळूनि जाये । त वोर्घी कैचें वाहे । 
जीवो गेलिया आहे । चेष्टा देहीं ॥ 
तैसे मन हे पांडवा । सूळ इंद्रियभावां । 
हेचि राहटे आघवां । द्वारी इही ॥ 
परि जिये वेळीं जैस । जें होऊनि आंत असे । 
बाहेरि ये तैसे । व्यापाररूप ॥ 
यालागों साचोकारें। मनीं अहिसा थावे थोरें । 
जैसी पिकली हँँती आदरें | बोभात निधे॥ 
म्हणोनि इंद्रिये तेचि संपदा । वैचितां ही उदावादा । 
अहिसेचा धंदा । करिते आहाती ॥ 
समुद्री दाटे भरित । तैं समुद्रचि भरी तरियोंते । 
तैस स्वसपत्ती चित्त । इंद्रियां केले ॥ 
है बहु असो पेडित । घरूनि बाळाचा हात । 
चोळी लिही खुव्यक्त। आपणाचे ॥ 
तैसे दयाळुत्व आपुळँ । मनें हातापायां आणिरू । 
मग तेथ उपजविले । अहिसेते ॥ 

१ समाप्ति, अभाव. २ पाहिजेती. ३ कोणचीही. ४ पाल्थें पडर्ते. ५ कळसूत्री 
बाहुंली. ६ स्थिरावे,बळकर रहाते. ७ सुवास. ८ पूर्णपणें, उघडउघड. ९ खाह्यांनां. 
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याकारणें किरीटी । इंद्रियांचिया गोठी । 
मनाचियेचि रहारी । रूप केळं ॥ 
ऐसा मने देह वाचा । खे संन्यास दंडाचा । 
जाहाला ठायां जयाचा । देखशील ॥ 
तो जाण वेल्हाळ । शानाचे वेळाडळ। 
हैं असो निखिळ । शानाचि तो ॥ 
जे अहिसा काने पेकिजे । ग्रंथाधारँ निरूपिजे । 
ते पाहावी ऐसे जें उपजे । तें तोचि पाहावा ॥ 

ज्ञा. १९. २९३--३१२. 

६६. क्षांति. 
त्रिविध सुख्य आघवे । उपद्रवांचे मेळावे । 
चरि पडिलिया नव्हे । वांकडा जो ॥...॥ 
उन्हाळेनि जो न तापे । हिमवंतीं न कांपे । 
कायिसेनही न॑ वोसिपे । पातळेया ॥...॥ 
ना ना चराचरा भूतीं । दाटणां नव्हे क्षितीं । 
तैसा नाना ददपाप्ती । घामेजेर्ना ॥ 
घेऊनि जळाचे लोट। आलिया नदीनदांचे संघार । 
करी वाड पोट । समुद जेवीं ॥ 
तैसे जयाचिया ठायी । न साहणै कांहींचि नाहीं । 
आणि साहतसँ ऐसेही । स्मरण चुरे ॥ 

ज्ञा. १६.३४ ४-३५ १. 

१ सुंदर, विस्तृत. २ घर. २ आध्यात्मिक, आधिदेविक व आदिभौतिक. 
४ ससुदाय. ५ भीत नाहीं. ६ श्रम पावत नाही. ७ समुदाय. 
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६७, आजेव, 

कां तौड पाइनी प्रकाशु । न करी जेवि चंडांशु । 
जगा पक अवकाशु | आकाश जैसे ॥ 
तेसै जयाचे मन । माणुसाप्रति आन आन। 
नोहे आणि वर्तन ऐसे पै तै ॥ 
जे जगाचे सनोळख । जर्गसीं जुनाट सोयरिक । 
आपपर हे भाखं । जाणणे नाहीं ॥...॥ 
फांकलिया इंदीवरां | परिवार नाहीं धनुधैरा । 
लैला कोनु कापरा । नेणाचे जो ॥...॥ 
अम्मृताची घार । तैसें उजू अंतर । 
किंबहुना जो माहेर । या चिन्हांचे ॥ 

ज्ञा. १३, ३५६-२६७. 

६८, आचार्योपासन, 

आतां ययावरी ! शुरुभक्तीची परी! 
सांगों गा अवधारी । चतुरनाथा ॥.--॥ 
तरि सकळजळखस्रद्धि । घेऊनि गंगा निघाली उदधी । 

कीं श्रुति हे महापेदीं । पेठी जाहाली ॥-..॥ 
तैसे सबाह्य आपुलें । जेणे गुरुकुळी बीपिळें । 
आपणपे HS । भक्तीचे घर ॥ 
शुरूग्रह जिये देशी । तो देशाचि वखे मानसीं । 

विराहिणी कां जैसी । वहभाते ॥...॥ 
म्हणे कै है विरडे फिटेल । कें तो स्वामी भेटेल । 
युगाहुनी वडिल । निमिष मानी ॥ 

._...१ ओळखीर्चे. २ भाषा; बोलणें. २ कमळाला.. ४ गुप्तपणा, सुकुळितभाव. 

५ ब्रह्मपर्दी. ६ प्रविष्ट. ७ दिलें. ८ पेंडे. ; 

कक ७०७४२. 
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ऐसेया गरुग्रामींचे आळे । काँ स्वये गुरूनींचि घाडिळे । 
तरि गतायुष्या जोडळें | आयुष्य जैसे ॥...॥ 
ना तरि रंक. निघान देखिळें । कां आंघाळिया डोळे उघडले । 
भणंगाचिंया आंगा आले | deez ॥ 
तैसा गुरुकुळींचेनि नांवे । महासुखे अति थोरावे । 
जे कोडे हन पोटाळावे । आकाश काँ॥ 
पे युरुकुळीं ऐेसी । आवडी जया देखसी । 
जाण शान तयापासीं। पाहेकी करी ॥ 

ज्ञा १२. ३६९-३८४, 

आणि आभ्यंतैरिलियेकडे । प्रेमाचेनि पवाडे । 
ओयगुरुचे रूपडे | उपासी ध्यानीं ॥ 
हृदय्युद्धीचिया आवोरी । आराध्य तो निश्चळ 'धुर करी । 
मग सरवेभावेंसौं परिवारी । आपण होय ॥ 
काँ चेतन्याचिये पोंवेळी-| माजि आनंदाचिया राउळीं । 
श्रीयुरुळिंगा ढाळी । घ्यानासृत ॥ 
उद्यजितां बोधाको । बुद्धीची डाळ सात्विकां । 
भरोनियाँ ञ्येबका । लाखोली वाहे ॥ 
काळशुद्धि त्रिकाळीं । जीवद्शा धूप जाळी । 
श्ानदीपे वावाळी । निरंतर ॥ 
खामरस्याची रसंखोय । अखंड अर्पित जाय । 
आपण भराडी होय । शुरु तो छिँग॥ 

ज्ञा,१३., ३८९-३९, ०, 

एकाधिये वेत्ठे । गुरु माय करी भावबढेँ । 
मग स्तन्यसुखे लोळे । अंकावरी ॥ 

१ दरिद्री. २ भिकारी. ३ चाकरी. ४ आंतल्याबाजूस. ५ आवारांत, कुसुवांत, 
- श्रेष्ठ, मोठा. ७ आवारांत. ८ घालतो. ९ परडी, डाळ, १० अष्टसातिक- 
आावांनीं. ११अब्न, स्वयपाक. १२ पूजारी. १३ देव. 

i cae ie I 
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ना तरी गा किरीटी । चैतन्यतरुतळवटीं । 
शुरु घे आपण पोटीं । वत्स होय ॥ 
शुरुकपास्नेहसालिलां । आपण होय मासोळी । 
कोणे एके वेळी । हेचि भावी ॥ 
गुरुकपासृताचे वडप। आपण सेवावृत्तीचे होय रोप। 

ऐसैसे संकल्प । मनाच विये ॥ 
चक्षुपक्षेबीण । पिळूं होय आपण । 
कैसे पें अपारपण । आवडीचे ॥ 
युरूते पक्षिणी करी । चारा घे चांचूचरी। 
गुरु तार धरी। आपण कांस ॥ 
ऐसे प्रेमाचेनि यार्चे । ध्यानचि ध्यानाते प्रसवे । 
पूणेसिधू हेलावे । फुटती जैखे॥ 
किबहुना यापरी । भ्रीगुरुमूती अंतरीं । 
भोगी आतां अवधारी । वाह्सेवा ॥ 

ज्ञा. १३. ३९६-४०२. 

तरि जिची ऐसे आवांके । म्हणे दास्य करीन निके । 
जैसेनि गुरु कौतुके । माग म्हणती ॥ 
तैसिया साचा उपास्ती । गोसावी प्रसन्न होती । 
तेथ मी विनंती । ऐी करीन ॥ 
म्हणेन तुमचा देवा । परिवार ज्ञो आघवा । 
येतुळं रूपे होआवा । मीचि एक ॥ 
आणि उपकरतीं आपुली । उपकरणे आथि जेतुळीं। 

मार्झी रूपे तेतुळीं । होआवीं स्वामी ॥ 
पेखा मागेन चरु । तेथ हो म्हणती श्रीगुरु । 
मग तो परिचार । मीच होईन ॥ 

ज्ञा, १३, ४०४-४०९८. 

१ बृष्टि; २ तारणारा. ३ बळाने. # तरंग, लाटा, ५ अचसान बाळगतो. 



$६८] नीतिविचार. ७७. 

जँव देह है असेळ । तंच बोळगी ऐसी कीजेल । 
मग देहांती नवल । बुद्धि आहे ॥ 
इये शरीशँची माती । मेळवीन तिये क्षिती । 
जेथ श्रीचरण उभे ठाती । श्रीणुरुचे ॥ 
माझा स्वामी कवतिके । स्पशीत जिये उद्कै।॥ 
तेथ लया नेईन निके । आपी आप ॥ 
श्रीगुरू बोंबाळिजती । कां भुवनी जे उजळिजती । 
तया दीपांचिया दीक्तीं । ठेवीन तेज ॥ 
चवरी हन विंजणा । तेथ लय करीन प्राणा । 
मग अंगाचा बोळगणा । होईन मी ॥ 
जिये जिये अवकाशा । श्रीगुरु असती परिवारेसी । 
आकारा ल्या आकाशीं । नेईन तिये ॥ 

ज्ञा. १३. ४३१-४३६. 
एखादिया वेळां । श्रीशुरूचिया खेळा | 
लोण करी सकळां । जीविताच ॥ 
जो शुरुदास्ये छश | st Teas arate । 
जो शुरुआशे निवास । आपणची ॥ 
जो शुरुकुळे सुकुलीन । जो शुरुबंघुसौजन्यै सुजन । 
जो शुरुसेवाव्यसनें सब्यसन । निरंतर ॥ 
शुरुसंपदायधमे । तेचि जयाचे वर्णाश्रम । 
शुरुपरिचयी नित्यकर्म । जयाचे गा ॥ 
शुरु क्षेत्र शुरु देवता । शुरु माता शुरु पिता । 
जो शुरुसेवेपरता । माग नेण ॥ 
श्रीगुरुचे द्वार । ते जयाचे सर्वस्व खार । 
शरुसेवकां सद्दोद्र-। Ft az 
SS SS 

१ सेवा. २ पंखा, ३ सेवक. ४ ओंबाळणी. ५ पुष्ट. 
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जयाचे चक्त्र । वाहे णुरुनामाचे मैत्र । 

शुरुवाक्यावांच्दूीन 'शास्त्र । हार्ती न दिवे ॥ 

शिवतळे गुरुचरणी । भलतैस हो पाणी। 

तेथ सकळ तीर्थे आणी । जेलोक्यींचीं ॥ 

श्रीगुरुच उशिटे। लाहे जैं अबचरटे । 

हैं तेणे लाभे विटे । समाघीसी ॥ 

केवल्यसुखासाठी । परमाणु घे किरीटी । 

उघळती पायापाठी । चालतां जे ॥ 

हे असो सांगावे किती । नाहीं पार गुरुभक्ती । 

परी गा उत्क्रांतमति | कारण हैं ॥ 

जया इये भक्तीची चाड । जया इये विषयींचं कोड । 

जो हे सेवेबांचून गोड । न मनीं कांहीं ॥ 

तो तस्वज्ञानाचा ठावो । शाना तेणेचि आवो । 

है असो तो देवो । शान भक्त ॥ 

हें जाण पां साचोकारे । तेथ ज्ञान उघडेनि द्वारे । 

नांदत असे गा पुरे । इया रीती ॥ 

जिये । माझा जीवच अभिलाखीं । 

म्हणोनि सोयचचुकी । वोली केळी ॥ 
थऱ्हचीं असतां हातीं खुळा । भजनावधानी आंघळा । 

परिचर्यैळागीं पांगुळा-। पासूनि मंद ॥ 

गुरुवर्णनी सुका । आळशी पोदिजे फुका । 

परि मनी आर्थी निकाँ । साडुराग ॥ 

तेण पैं कारणे । हें स्थूळ पोसणे । 

qed मज म्हणे । शानंदेवो ॥ 

lamang >... 

ज्ञा. १३. ४४२-४१९ 

v9 व्यापकबुद्धीचा, ज्ञाता. २ डौल, शोभा. ३ ~उ द्रा दाता. र जेड सोमा, ३ मामे सोडून: ४ छळ बो
य सोडून. ४ छला, योया. 

५ चांगर्ळे, खरें. ६ अघुरागयुक्त, 
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६९. शुचित्व, 

स्हणे शुचित्व गा ऐसे । जयापाशीं दिसे । 
आँग मन जैस । कापुराचे ॥ 
कां रत्नाचे दळ॑वाडे । जैसे सबाह्य चोखडें । 
आंत बाहेरी एके पाड । सूर्य जैसा । 
बाहेरी कर्मे क्षाळंला । भीतरी शाने उजळला । 
इृद्दी दोहीं परी आला । पाखाळा एका ॥...॥ 
येऱ्हबीं तरी पांडुसुता । अंतर शुद्ध नसतां. । 
बाहेरी कमे तो सवेथा । विटंबु गा ॥ 
सरत जैसा शंगारला । गाढव तीथी न्हाणिला । 
कडु दुघिया माँखिला । गुळें जैसा ॥ 
बोसग्रेही तोरण बांधिळे । कां उपवासी अन्ने लिपिळे । 
कुंकुमसे दुर केळे । कांतहीनेने ॥ 
कलश ढिमाँचे पोकळ । जळो वरील ते झळाळ । 
काय करूं चित्रींव फळ । आंत शेण ॥ 
तैसँ कर्मी वरिचिलेकडा । न सरे थोर मोळ कुडा । 
नव्हे मदिरिचा घडा । पवित्र गंगे ॥ 
म्हणोनि अंतरीं जान व्हावे । मग बाह्य लाभे स्वभावे । 
वरि शान कमे संभवे । ऐेसे के जोडे ॥ : 
याळागीं बाह्यममाग । कमें धुतला चांग। 
शाने फिटला वेग । अंतराचा ॥ 
तेथ अंतबीह्य गेळे । नि्मळत्ब एक जाहाले । 
किंबहुना उरले । शुचित्वचि । 
म्हणोनि सद्भाव जीवगत । बाहेरी दिखती फाँकत। 
स्फटिकांचे डोलत । दीप जैसे ॥...॥ 

१ स्वरूप. २ शुद्ध, २ घुतला, शुद्ध झाला, ४ शुद्वतेला. ५ लिंपला, ६ शून्यन 
धरी. ७ सुलाम्याचे. ८ वाईट. ९ कलंक. 
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येच्दवीं इंद्वियांचेनि मेत्ठे | विषयांचरी त
री लोळे । 

परि विकाराचेनि विटाठ्दै । छिपिजेना ॥ 

भेटलेया चाटेवरी । चोखी आणि महारी । 

तेथ नांतळे तियापरी । राहाटो जाणे ॥ 

काँ पतिपुत्राते आकिंगी । एकचि ते तरुणांगी । 

तेथ पुत्रभावाच्या आंगी । न रिंगे काम ॥...॥ 

चाणियै हिरा न भिजे । आधर्णी हरव्ठ न शिजे ॥ 

तैसी विकल्पजाते न किंपिजे । मनोवृत्ती ॥ 

तया नाँव शुचिस्वपण । पाथ गा संपूणण । 

हे देखसी तेथ जाण। ज्ञान असे ॥ 
ज्ञा, १३. ४६२-४८४. 

७०, स्यैये, 

आणि स्थिरता साचै । घर रिगाली जयाचे। 

तो पुरुष ज्ञानाचे । आयुष्य गा ॥ 

देद्द तरि वरिचिलीकडे । आपुलियापरी हिंडे.। 

परि बैसका न मोडे । मानसींची ॥...॥ 

काँ छोभियां दूर जाये । परि जीव ठेविळाचि ठाये। 

कैसा देह चालतां न होये । चळ चित्ता ॥ 

जातया अभ्रासवें । जैसे आकाश न धांवे । 

भ्रमणचक्रीं न भवे । घुव जैसा ॥ 

पांथिकांचिया येरेझारा-। सवे पंथ न चले घनुधेरा । 

काँ नाही जोवे तरुवरां । येणे जाणे ॥ 

जैसा चळणवळणात्मकीं । असोनि ये पांचभौतिकी । 

भूतोर्मी एकीं । चळिजेना ॥ 

१ मनानेंही स्पशित नाहीं. २ वरच्या बाजूने. २ खेपा. 



ve 
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वाइुरोळीचेनि बळें । पृथ्वी जेसी न ढळे । 
तैसा उपद्रवउमाळे । न लोटे जो ॥ 
दैन्यढुःखी न तपे । भयशोकी न कपे । 
देहसुत्यु ने वासिपे । पातळेनी ॥ 
आर्तिआशापडिभरें ! बयव्या धीगजरें । 
उज् असतां पाठिमोरे । नव्हे चित्त॥ 
निंदा निस्तेज दंडी । काम लोभा वरपडी । 
परि रोम नव्हे वांकुडी । मानाची ॥ 
आकाश है वोसरों । पृथ्वी वरि विरो । 
परि नेणे मोहरी । चित्तव्रृत्ति ॥ 
हाती हाला फुला । पासवणा जेवि न घाली । 
तैसा न लोटे दु वाक्येली | शेलिळोसांता ॥...॥ 
तैद्या आल्या गेल्या ऊमी । नव्हे गजबज मनोधमी । 
किंबहुना धौरु क्षमो । कट्पांतीहो ॥ 

ज्ञा. (११. ४८५-४९९. 

७१, आत्मावोनेग्रह, 

आणि इंसाळु जैसा धरा । कां दंडिया हातियेरा । 
न विसंबे भांडारा । लुब्धक जसा ॥ , 
कां एकलोतिया वाळका-। वरि पडोनि ठाके अंबिका । 
ता मधुमक्षिका । लोभिणी जेसी ॥ 

जो या परी । अंतःकरण जतन करी.। 
नेदी उभे ठाको द्वारां । इंद्रियांच्या ॥ 

__१ उसळीरने. २ भौत नाहीं. ३ भरानें. ४ गर्जनेने. ५ अपमान. ६ सांप 
इछा ७ तुटून पडो. ८ हत्ती. ९ मारलें असतां. १० मागे हुटणें. 9१ ढुचाक्य- 
रूपी: -शल्यार्ने, १२. छळले. असतां. १३ . लहरी... १४ ` भूत, -पिश्लांच. 
१५ झाडाला. १९ योद्ी.- १७ लोभी- १८ एक्या, ie i 

६ 
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स्हणे काम वाशुळ पेकेळ । हे आशा सिंयारी देखेल । 
तरि जीवां टॅकेल । म्हणोनि बिहे ॥ 
बाहेरी घीट जेसी । दाडुगा पति केळाखी । 
कशी टेहणी तैसी । प्रवृत्तीसी ॥ . 
मनाचिया महाद्वारी । प्रत्याहाराचिया ठाणांतरी । 
जो यम दम शरीर्री । जागवी उभे ॥ 
आधार्री नाभी कंठीं । बेघत्रयाची घरटी । 
'चंद्रसूयेसंपुर्टी । खुये चित्त ॥ 
समाधीचे शेजेपासी । बांधोनि घाली ध्यानासी । 
'चित्त चेतन्य समरसी। आंतु रते ॥ 
अगा अंतःकरणनिग्रहो जो ! ता हा है जाणिजो। 
'हा आथी तेथ विजयो । शानाचां पें ॥ 
जयाची आश्ञा आपण ! शिरीं वाहे अंतःकरण | 
अचुष्याकारे जाण । ज्ञानचि तो॥ 

ज्ञा. १३. ९०२-९१२. 

७२, वैराम्य, 

' आणि विषयाविखीं । वैराग्याची निकी । 
पुँरचणी मानसी कीं । जिती” आथी ॥ 
चमिलिया अन्ना । लाळ न घोटीं जोष रसना । 
काँ आंग न सूये आरिंगना । प्रेताचिया ॥ 
“विष खाणे नागंचे । जळत घरीं न रिगचे। 
च्याघरविवरां न वचवे । वस्ती जेवी ॥ 
'बँडाडीत लोहरसीं । उडी न घालवे जैसी । 
न करंवे उशी । अजगराची ॥ 

१ डांकोण. २ भितो. ३ व्यमिचारिणी. ४ दोंडंगा. ५ बांधून: ठेवितो. 
६ 'देखरेख. ७ चौकीवर. ८ ग्रस्त. ९ चांगळी. १० सांठा, मदत. ११ बिवंत. 
१२ आवडत नाहो. १३ वाघांच्या गुर्हत. १४ तापलेल्या. 
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अजुँना तेणे पाडे । जयासी विषयवाती नावडे । 
नेदी इंद्वियांचेनि तोड । कांहींचि जाबो ॥ 
ज्याचे मनीं आळस्य । देहीं अतिकाइयं । 
शमदमीं सौरस्य । जयासि गा ॥ 
तपोव्रतांचा मेळावा । जयाचे ठायीं पांडवा । 
युयांत जया गांवा-। आंत येता ॥ 
बहु योगाभ्यासी हांव । विजनाकडे ate | 
न साहे जो नांव । संघातीचं ॥ 
नारांचांचीं आंथुरणे । पूयपंको लोळणे । 
तैसं लेखी भोगणे । फेहिकीचे ॥ 
आणि स्वगोते मानसे । ऐकोनि मानी ऐसे । 
कुहिले पिशितँ जैस । श्वानाचें कां ॥ 
ते हैं विषयवैराग्य । आत्मलाभाचे भाग्य । 
येणे ब्रह्मानंदा योग्य । होती जीव ॥ 
पेसा उभयलोकां त्रास । देखसी जेथ बहुवस । 
जाण तेथे रहिवास । शानाचा तूं ॥ 

ज्ञा. ११. ५ (६-५२४. | 

; ७३, अनहंकार, 
| आणि सचाडाचिये परी । इष्टापूते करी । 

>” 

BT a apg 

परी केळेपण शरीरी । वसो नेंदी ॥ 
वणोश्रमपोषकं । कर्मे नित्यनोमित्तिके । 
यामाजीं कांही न उके । आचरतां ॥ 
परि हें मियां केळे । कीं हे माझेनि सिद्धी गेळे । 
पेसे नाहीँ ठेविले । बासनेमाजां ॥ 
जैस अघचितपणे । चायूसीं सर्वत्र चि्वरणै । 

.- 5 .आनंद, गोडी, २ अरण्याकडे. ३ समुदायाचे, ४ -बार्णार्ची, ५ समक्तो. 
६ कुनलेलें. ७ मांस. ८ आशेखोरांप्रमार्णे, ~ By 
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कीं निरभिमान उदेजणे । सूर्याचे जेसं ॥ 
कां श्रुति स्वभावता बोळे । गंगा काजेविण चाले । 
तैसे अवषंभहीन भले । वर्तेणे ज्याचं ॥ 
ऋतुकाळीं तरी फळती । परि फळलों हें नेणती । 
तयां वृक्षांचिये णेसी वृत्ति । कर्मी सदा ॥ 
छंबं मनीं कर्मी बोलीं । जेथ अहंकारा डेखी जाहाली । 
एकोावळीची काढिली । दोरी जेसी ॥ 
संबंधवीण जैसी । अस्र असतीं आकाशीं ! 
देहीं कमें तेसीं । जयासी गा ॥ 
मद्यपाआंगींचे वस्त्र । कां ठेपाहातींचे शस्त्र । 
बैळावरी शास्त्र । बांधळे आहे ॥ 
तया पाडे देहीं । जया मी आहे है सेचि नाही । 
निरहंकारता पाहीं । तया नांच ॥ 

ज्ञा. १३.६२९-५३४. 

७४, दोषदशैन, 

जन्मस्ृत्युजराडुः खे । व्याधिवार्धक्यर्कळुषे । 
तिये आंगा न येतां देखे । दुरूनि जो ॥ 
स्हणे पूयंगते रिगाला । अहा मूतररंश्रे निघाला । 
कटारे मियां चाटिला । कुचस्वेद् ॥ 
णसपेसियापरी । जन्माचा कंटाळा घरी । 
म्हणे आतां तें मी न करां । जेणे ऐस होय ॥...॥ 
आणि मृत्यु पुढां आहे । तोचि कल्पांती कां पाहे । 
परी आजीच होये । सावध जो॥ 

८ 'अहकारावाचून. २ नाश. रे एकेरी हाराची. ४ भिंतीवरील. चित्राच्या 
ह्वातर्चे, ५ आठवबणच, ६ मल, ७ पुवाच्या खड्यात, ८-अरेरे..  : 
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माजी अथाव म्हणतां । थडियेचि पांडुखुता । 
पोहणार आइता । कांसी जेवीं ॥...॥ 
पाहेचा पेणा वाटयैधा । तंच आजीचि होईजे खावधा। 
जीव न वचतां औषधा। थांचिजे जेवीं ॥ 
परवीं पेसे घडे । जो जळत घरीं सांपडे । 
तो मय न पवाडे । कुद्दा खणो ॥ 
म्हणोनि समर्थेसीं वैर । जया पडिळें हाडखाईर। 
तो जैसा आठही पाहर । परजूनि असे ॥ 
ना तरि केळवंली नोवरी । कां संन्यासी जयापरी । 
तैसा न मरतां जो करी । स्त्युसूचना ॥ 
पैं गा जो ययापरी | जन्मेचि जन्म निवारी । 
मरणे मृत्यु मारी । आपण डरे ॥...॥ 
आणि तयाचि परी जरौ । न टेकतां शरीरा । 
तारुण्याचिया भरा-। माजि देखे ॥ 
म्हणे आजिच्या अवसरी । पुष्टि जे शारीरीं । 
ते पाहे होईल काचेरी । चाळली जैखी ॥ 
पद्मदळेसीं इखीळं । भांडताती हे डोळे । 
ते छोतीं पडचळे । पिकलीं जैखीं ॥ 
मळमूत्रद्वारे । होऊन ठाती BRT | 
नवासिये होतीं इतरे। माझिया निधनीं ॥ 
देखोनि थुंकील जग । मृत्युचा पडेल पाग । 
सोइरियां उबग । येईल माझा ॥...॥ 
उभळिंचीा उजर्गरा । सेजारियां सोइॉलियां घरा । 
'शिणवील म्हणती म्हातारा । बहुतांते हा ॥ 

१ अंथाक, अथवा रोलपाणी. २ उद्याचा. २ मुक्काम. ४ घातक. ५ हा्डॉल 
भेदणारे. ६ शत्र धारण करून. उपवर झालेली. ८ मरणाचा विचार. ९ म्हातारं= 
पण, १० येतां. ११ वाळलेली भाजी. १२ स्पर्धेनें. १३ फुटकी. १४ नवस करणारीँन 
१५ पराधीनंपणा, ओशाळग7, १६ केटाळा. १७खोकल्याची उमळ. १८ जागरण. 
१९ निजलेल्यांना. र 
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ऐसी वार्थक्याची सूचणी । आपणियाँ तरुणपर्णी । 
देखे मग मनीं । विटे जो गा ॥ 
म्हणे पाहे है येईल । आणि आतांचे भोगितां जाईल । 
मग काय उरेळ । हितालागीं ॥ 
स्हणोनि नाइकणे पावे । तंव आइकोनि घाली आघवे । 
पंगु न होतां, जाचें। तेथ जाय ॥ 
इष्टी जंव आहे । तंब पहावे तेतुलें पाहे । 
म्रूकत्वाआधी वाचा वाहे । सुभाषित ॥ 
हात होती खुळे । हे पुढील मोटेकै कठे । 
तंब करूनि घाली सकळ । दानादिके ॥ 
पेशी दशा येई पुढे । तें मन होईल वेडं । 
तंब चितूनि ठेवी चोखडे । आत्मज्ञान ॥ 
जें चोर पाहे झोबती । तंव आजीचि रुसिजे संपत्ती । 
कां झांकाझाकि वाती । न चचतां कीजे ॥ 
तैसे वार्धक्य यावे । मग जे वायां जावें । 
ते आतांचि आघचे । सवरत करी ॥ ठं 
आतां मोडूनि ठेली दुर्गे । कां वळित धरिले खर्गे । 
तेथ उपेक्षनि जो निघे । तो नागर्वला कीं ॥ 
सैसोचि नाना रोग। पडिघांति ना जंच पुढां आंग 
तंव आरोग्याचे उपेग । करूनि घाली ॥ 
सापाच्या तौडीं । पडिली जे डंडी” । 
ते लांऊनि सांडी । प्रबुद्ध जैसा ॥ 
तैसा वियोग sty +खे । विपात्तिशोक पोखे । 
ते स्नेह सांडूनि सुखे । उदास होय ॥ 
: ज्ञा. १३. १३६-५९०. 

* १:ळुळे, २ अल्प. ३ उद्यां. ४ मार्गे. ५ माघार घेणें. ६ पक्ष्यांनी. ७ बाजूस 
ढेबून. ८ लुटला जाईल. ९ आसणें. १० पिठाचा गोळा, ११ लाहून, पाहून, 
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७५, अनासक्ति, 

तरि जो या देहावरी । उदास ऐसिया परी । 
डखितां जैसा बिढारी । बैसला आहे॥ 
कां वृक्षाची साउली । वाटे जातां मिनली । 
घरावरी तेतुली । आस्था नाहीं ॥ 
साउली सरिखीच असे। परी!असे हैं नेणिजे जैसे । 
स्त्रियेचं तैसे । लोलुप्य नाही ॥ 
आणि प्रजा जे जाली । तिये वस्तीकेरे आलीं । 
कां गोरुवे बैसली । रुखातळीं ॥ 
जो संपत्तिमाजी असतां। ऐसा गमे पांड॒खुता । 
ज्ञा कां चाटे जातां । साक्षी ठेविला ॥ 
किबहुना छु 1 पांजरियामाजि जैसा । 
बेदाश्ञेसी तेसा । बिहुनि असे ॥ 

ज्ञा. १३. १९६४-६९ 

७६. एकांतमियता, 

आणि तीयं घते तटे । तपोवने चोखटे । 
आवडती कैंपार्ट । बखवू जया॥ 
श्लोलकेक्षांची कुंहरे । जेळादाय परिसर । 
अधिष्ठी जो आदरे । नगरा न ये ॥ 
बहु एकांतावरी प्रीति । जया जनपँदाची खंती । 
ज्ञाण मचुष्याकारे मूर्ति । ज्ञानाची तो ॥ 

ज्ञा. १३. ६१२-६१४. 

4 अतिथि, २ रापत झाली. ३ तेवढी. ४ बरोबरच. ५ वाटसरू. ६ गुरे. 
७ पोपट. ८ पिंजऱ्यांत. ९ पवित्र. १० गुहा. ११ पवेतांच्या बाजूची. 
१२. गुह्य. १२ तलाव. १४ जवळचीं स्थळे. १५ लोकससुदायाची, 
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७७. अनन्यभक्ति. 

आणि मीवांचूनि कांहीं । आणीक गोमटँ नाहीं । 
ऐसा निश्चयो तिहीं । जयाचा केला ॥ 
शरीर वाचा मानस । पियाळी कृतनिश्चयाचा कोडा । 
एक मौवांचूनि घांस । न पाहती आन ॥ 
किंबहुना निकर निज । जयाचे जाहाले मज । 
तेणें आपणयां आम्हां सेज । एकी केली ॥ 
रिगतां बलुभापुढे । नाहीं आंगीं जीवीं सांकडे । 
तिये कांतेचेनि पाड । पकसरला जो ॥ 
मिळोनि मिळतचि असे । समुद्री गंगाजळ जेसें । 
मी होऊनि मज तेस । सर्वस्वे भजती ॥...॥ 
जो अनन्य यापरी । मी जाहळाही माते वरी । 
तोचि तो सूतेधारी । ज्ञान पें गा ॥ 

ज्ञा. १३, ६०४-६११ 

७८, अव्यात्मज्ञान, 

तरि परमात्मा ऐसे । ज्ञ पक वस्तु असे । 
ते जया दिसे । शानास्तव ॥ 
ते एकवाचूनि आने । जियं भवस्वगोदि ज्ञाने । 
तं अज्ञान ऐसा मने । निश्चय केला ॥...॥ 
म्हणे एक हेचि आथि । येर जाणणे ते भ्रांति । 
ऐसिया निकरेंसी मती । मेरु होय ॥ 
एवं निश्चय जयाचा । द्वारी अध्यात्मशानाया । 
ga देवो गगनींचा । तैसा राहिला ॥ 
तयाचिया ठायीं शान । या बोळा नाहीं आन.। 
जै ज्ञानी बेसले मन । तेव्हांचि तो मी ॥...॥ 

१ चांगळें. २ शपथेचें तीथे. .२ वाट. ४ संकोच. ५ मूर्तिमंत. ६ निक्यार्ने; 
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येप्हवीं बोधा आलेनि ज्ञान । जरी शेय न दिसैचि मने । 

तारे ज्ञानळाभही न मने। जाहला साता ॥ 
आंघळेया हातीं दिवा । देऊनि काय करावा । 

तैसा ज्ञाननिश्चय आघवां । चायांचि जाय ॥..-॥ 

चै शानाचिये प्रभेसवँ । जयाची मृती शेयी पाचे। 
तो हातधरणिया शिवे । परतत्वाते ॥ 
तोचि ज्ञान है बोळतां । विस्मयो कवण पांड॒छुता। 
काय सवितयाते सविता । म्हणावे असे॥ 

ज्ञा. १३. ६११६-६१२३. 

७९, अङज्गानळक्षण, 

जातां धनंजया महामती । अशान ऐसी वदती । 
तेही सांगो व्यक्ती । छक्षणेखीं ॥ ...॥ 
पाहे पां दिवस आघवा सरे. । मग रात्रीची वारी वावरे । 
चांचूनि कांहीं तिसरें। नाहीं जेवीं ॥ ' 
तैसँ ज्ञान जेथ नाहीं। तै अज्ञानचि पाहीं । 
तरि सांगो कांहीं कांहीं । चिन्हे तिये ॥ 
तरि संभावेने जिये । जो मानाची वाट पाहे । 
सत्कारे होये । तोष जया ॥ 
गर्वे पवेताचीं शिखरे । तैसा महत्वावरूनि चुतरे । 
तयाचिया ठायीं पुरे । अज्ञान आहे ॥ 
आणि स्वधर्मांची मांगळी । बांधे वाचेच्या पिपळीं। 
डमिँळा जैसा देउळीं । जाणोनि कुंचा ॥ 
घाली विद्येचा पसारा । खुये खुकृताचा डांगोरा । 

करी तेतुळें मोहरा । स्फीतीचिया ॥...॥ 

१ जाहाला असतां. २ हातोहात. ३े बोलणें. ४ पाळी. ५ मानाकरतां, ६ 

दिवाळीचे दिवशीं हिराची केरघुणी मांगलेोक चावडीवर टेवतात ती. ७ उभा 
केला. ८ केरसुणी. ९ दवंडी, प्रसिद्धी. १० प्रतिष्ठेच्या. 
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आणि वन्ही वनीं विचरे । तेथ जळती जैसी जंगमस्थावरे । 
जयाचेनि आचारे । जगा दुःख ॥ 

कौतुके जै जै जल्पे। ते सबळाइनी तीखं रुपे। 
विषाइनि संकल्पे । मारक जे ॥...॥ 
आणि फुंक भाता फुगे । रेचिलिया सर्वेचि उफगे । 
लैसा संयोगवियोग । चढे वोहटे ॥ 
पडली वार्यायिचा चळसां । घुळी चढे आकाशा । 
हरिखा वळंघे तैसा । स्तुती वेळे ॥ 
निदा मोर्टकी आइके । आणि कपाळ धरूनि ठाके । 
थंब विरे' वारेनि शोखे । चिखल जैसा ॥...॥ 
आणि जयाचिया मनीं गांठी । वरिवरि मोकळी वाचा दिठी । 
आंगै मिळे, जीवें पाठो । भळतया दे ॥ 
व्याथाचे चारा घालणे । तैसे प्रांजळ जोगॉवणे ।. 
चांगाचीं अंतःकरणे । विरुद्ध करी ॥ 
गारं शेवाळे शुंडाळलीं । 'कां निवोळी जैसी पिकली । 
तैसी जयाची भली । बाह्य क्रिया ॥...॥ 
आणि शुरुकुळीं लाजे । जो गुरुभाके उभेजे । 
विद्या घेऊनि माजे । शुरूखींचि जो ॥...॥ 
तरि आगे कमें ढिला । जो मर्ने विकल्पे भरला । 
अडेचींचा अवर्गळला । कुंहा जैसा ॥ 
तया तोंडीं कॉटिवडं । आंत नुखधीं हाडे । 
अझयाचि तेणे पाडे । सबाह्य जो ॥ 
ज्चेसँ पोटालागी सुँणे । उघडे झाकळे न म्हणे । 
तैसे आपले परावे नेणे । द्रव्याळागी ॥ 

१ बोळतो. २ बर्ची, पहार. रे तीक्ष्ण. ४ सोडला असतां, ५ वावटळीत. 
६ हौस ७ चढे. < थोडी. ५ विरघळतो. १० पोसणे. ११ शिळा- 
१२ त्रासतो, १३ अरण्यांतला. १४ राकलेरा. १५कुवा. १६ कांटे. १७ कुरे, 
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इया ग्रामसिंहांचिया ठायीं । जैसा मिळणी ठावो अठाचो नाहीं । 

तैसा ख्रीविषयीं कांहीं । विचारी ना ॥ 
कमोचा वेळ चुके ! कां नित्यनैमित्तिक ठीके । 
तं जया न दुखे । जीवामाजी ॥...॥ 
पावो सूदालियासचे । जैस थिल्लर कालषे । 
तैसा भयाचेनि नांवे । गजबजे जो ॥ 
मनोरर्थांचिया घारखा । वाहणे ज्ञयाचिया मानसा । 
पुर्ण पडिला ज्ञैसा | दुर्थिया पाहीं ॥...॥ 
तयाच्या ठायी उदंड । अज्ञान असे वितंड । 
जो चांचल्ये भावंड । मरकेटाचें ॥...॥ 
वर्स. जैसा मोकाट । वारा जैखा अफाट । 
फुटला जैखा पाट । निरंजनीं ॥ 
आंधळें होतिरूं मातळें । कां डोंगरी जैखे पेटले । 
तैसै विषयी सुटलं । चित्त जयाचे ॥...॥ 
जो अखंड भोगा जैचे । जया व्यसन कामक्रीडेचें । 
मुख देखोनि rears! सचैल करी ॥ 
खरी टेको नेदी उडे । छातीनि फोडी नाकाडेँ । 
तरी जेवि न काढे । माघौता खर ॥ 
कैसा जो विषयालागीं । उडी घाली जळते आगीं । 
व्यसनांचीं आंगीं । लेणीं मिरवी ॥ 
फुटोनि पडे तंब । मृग वाढवी हांव । 
-परि न म्हणे ते माव । रोहिणीची ॥ 
तैसा जन्मोनि मृत्युवरी । विषया त्रासितां बहुतां परी । 
_तऱ्ही त्रास नेघे घरी । अधिक प्रेमा ॥ 
पंहिलिये बाव्ददशे | आई बा हैचि पिस” । 
ते सरै मग स्रीमाँसँ । सुलोनि ठाके ॥ 

१ कुत्र्याच्या. २ थांबर्ते. ३ घातल्याबरोबर. ४ डबकें. ५ घारेवर.. 
६ भोपळा. ७ मोर्ठे. ८ बैल. ९ मोकळा. १० निर्जनवनांत. ११ हत्ती. १२ परिश्रम 
करतो. १३ सचैलस्रान. १४ गाढवी. १५ लाथेने. १६ भास, कपट. 
१७ मृगजळाची. १८ वेड. . 
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मंग स्त्री भोगितां थांबो | वृद्धाप्य लागे येवो । 
तेव्हां तोचि प्रेमभावो । बाळकाखि आणी ॥...॥ 
तरि देहाचि आत्मा । ऐसेया जो मनोधमो। 
वळ्घोनियाँ कमो । आरंभ करी ॥...॥ ड 

डोइंये ठेविलेनि भोजे। देवलविसँ जंघि फेज । 
तैसा विद्यावयसामाजे । उताणा चाले॥...॥ 
नाहीं माझेनि पाडे वाड । मी रूवेक्ञ एकचि रूंढ । 
ऐसा गये तुष्ठी गंड । घेऊनि ठाके ॥...॥ 
पैं गुण तेतुला खाय । ह कौं जाळित जाय । 
जेथ ठेविजे तेथ होय । मंसीऐसे ॥ 
जीवेन शिपिछा तिडपिडी। विजिछा प्राण सांडी । 
रागळा तरी काडी । उरो नेदी ॥ 
अळुमाळु प्रकाश करी। तेठुळेनीच उबारा घरी । 
तैसिया दीपाचिया परी । सुविद्य जो ॥...॥ 
अंत्यज राणिवे बैसविला । औरं चारणे गिळिला । 
तैसा गर्चे फुगला । देखसी जो ॥ 
जो लाटणे ऐसा रँ लवे । पाथर तेचि न दुवे । 
शुणियासी नागवे । फोडसँ जेस ॥...॥ 
जिर्णयाचेनि विश्वासै । मृत्यु एक एथ असे। 
हैं जयाचेनि मानसे । मानिजे ना॥ 
अट्पोद्कींचा माखा । हे नाटे ऐसिया आशा । 
ने वेचेचि कां जेसा । अगाध डोहां ॥...॥ 
तैसा जीविताचेनि मिषे । हा सरत्यूच्ि आला असे । 
हें नेणेचि राजसे ! सुखे जो गा ॥...॥ 

१ ठाव. २. चढून. ३ डोक्यावर, ४ देव अंगांत -आणणारा, ५ अभिमान 
धरतो. ६ मोठा. प्रसिद्ध, ‹ गाळ फुगवून. १ वात. १० तेल. ११ काजळी, 
१२ पाण्यानें. १३ वारा घातला तर, १४ थोडा. १५ उष्णता, ऊब, १६ अजग- 

रानें..१७ वाळलेळें लाकूड. १८ वांकत नाहा. १९ दगड. २० गारुडी, विषवैद्य. 
२१ एक सापाची जात. २२ जातच नाहीं. 

va 
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परि बापुडा ऐसे नेणें । जे वेद्येचे सवेस्व देणें । 
“Ser नागवेणे 
तचि ते नागवरणे । रूप येथ ॥ 
संवचोराचे साजणं । ताचि ते प्राण घेणे । 
लपा स्नपने करणै । तोचि नाश ॥...॥ 
सन्मुख झूला । घांचतया पार्ये चपळा । 
प्रतिपदीं जवळा । सत्यु जेवीं ॥ 

तेवि देहा जेव जंव वाढ । जेव जेव दिवसाचा पवाड । 

जेव जंव खुरवाड । भोगाचां यया ॥ 

तंब तव अधिकाधिकें.। मरण आयुष्यात जिंके । 
मीठ जेवि उदके । घांसिजत असें ॥-..॥ 
कांडी लोटला गाडा। कां शिखरौनि खुटळा घौडा । 

तैसा न देखे जो पुढां । वाद्धेक्य आहे ॥ 

कां आर्डवोहळा पाणी आळे । कां जैस म्हैसयांचे झुंज मातले । 

तैसे तारुण्याचे चढळें । भुररे जया ॥...॥ 

तरि वाघाचिये अडँचे । एकवेळ आला चरोनि दैवे। 

तेणे विश्वासे पुढती घांवे । वसू जैसा ॥ 

का सपेघराआंतु । अवेचटे ठेवा आणिला स्वस्थु । 

थेतुलियासाठीं निश्चितु । नास्तिक होय ॥ 
ततैसँचि अबचटें हैँ! एंक दोनीचि वेळां wre | 
पथु उरगं एक आहे। है मानीना जो ॥.- ॥ 

स्वेळीचे वियोग पडेल । विळौने विपत्ति येईल । 

हे डुःख पुढील । देखेना जो ॥...॥ 
चयेसेचेनि उवाये। संपत्तीचेनि सार्वीये ॥ 
सव्यासेव्य जाये । सरकटित ॥...॥ 

१ छटणें. २ सांवासारखा चोर. रे मैत्री. ४ मातीच्या चित्राला. ५ स्नान. 
६ अनुकूलता. ७ कड्यावरून. ८ आडरानांतील वोहुळ. ९ भुलीं,'वेड. १० अर- 

ज्यांत. ११ अवाचित्- १२ एवक्यानेच, १३ साप. १४ लवकरचः १५५ वेळाने. 

१६ तारुण्याच्या, १७ उत्कषानें. १८ मदर्तानें. : ४ 
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रिघे जेथ न रिघावे । मार्गे जे न घ्यावें । 
स्पर्शे जथ न लगाचें । आंग मन ॥ 
न जावे तेथ जाये । न पाहावे तै जो पाहे । 
नन खाचे तै खाये । तेवींचि तोषे ॥ 
'न घरावा तो संग । न लगावे तेथ लाग । 
नाचरावा तो मागे। आचरे जो ॥ 
नायकाचे ते आइकें । न बोळाचें तें बके । 
परि दोष होतीळ हैं न देखे । प्रवततां ॥...॥ 
तरि जयाची प्रीति पुरी । शुंतळी देखसी घरीं । 
'नवगंधकेसरी । अमरी जैसी ॥ 
साकरेचिया राशी । बैसली नुठे माशी । 
तैसेनि स्रीचित्त आवेशी । जयाचे मन ॥...॥ 
महापुरुषाचे चित्त । जालिया वस्तुगत । 
डाके ध्यवहारजात । जया परी ॥ 
हानि लज्जा न देखे । परापवाद् नाइके । 
जयाची इद्रियै एकमुखे । खिया केली ॥ 
चित्त आराधी ख्रियेचे । आणि तियेचेचि छदै नाचे । 
माकड गारुडियाचे । जैसे होय ॥...॥ 
अमाथिलेनि भक्ते। जैसेनि भजिजे कुलदेवते । 
तैसा एकाग्रचित्तं । स्री जो उपासी ॥...॥ 
इयेतं हन कोणी देखेळ । इयेखी वेखीसँ जाईल । 

- ततरि युगाचे बुडेल । पेसे जया ॥...॥ 
आणि माझ्या ठायीं भाक्ते । फळालागीं जया आती । 
नोद्देशे विरक्ति । नटणे जेवी ॥...॥ 
आणि भजिनल्यासॅबे । तोचि विषय जरी न पावे । 
तरी सांडी म्हणे आघवे । टवाळ हे ॥ 

* १ संबंध. २ बडबडतो. २ सुवासिक कमळाच्या केसरांत. ४ सिद्ध. ५ अझनत: 
$ विरंद्रं. ७ बरोबर. ८ खोटें. . 
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कुणबट कुळवाडी । तैसा आन आन देव मांडी । 
आदिखाची परवडी । करी तया ॥ 
त्तया शुरुमागो टेके । जयाचा सुँगरवा देखे । 
तरि तयाचा मंत्र शिके । थेर ने घे ॥...॥ 
माझी मूर्ति निफेजवी। ते घराचे कोनां बैसवी । 
आपण देवो देवी । यात्रे जाय ॥ 
नित्य आराधन माझे । काजीं कुळदेचता भजे । 
पर्चविशेषे कीजे । पूजा आना ॥ 
माझ अधिष्ठान घरी । आणि चोवसे' आनाचे करी। 
'पितूकायीं अवसरों । पितरांचा होय ॥ 
एकादशीच्या दिवशीं । जतुला पाड आम्हांसी । 
तेतुलाचि नागांसी। पंचमीच्या दिवशीं ॥ 
चौथ मटकी पाहे । आणि गणेशाचाचि होये । 
चउद्सीं म्हणे माये । तुझाचि वो दुगे ॥ 
नित्यनेमित्तिक कमें सांडी । मग वेसर नवचंडी । 
आदित्यवारीं वाढी ! बहिरचां पात्रीं । 
पाठीं सोमवार पावे ! आणि बेळेसि रिंगा धांवे । 
ऐेसा एकल!चि आघवे । जोगावी जो ॥ 
पेसा अखंड भजने करी । उगा नोददे क्षणभरी । 
अवधेनि गांवद्वारी । अहेव जेसी ॥ 
पसन जो भक्त। देखसी सैरा धांवत। 
जाण अशञानाचा मूते । अंवतार तो ॥...॥ 
जया जनपर्दी सुख । गजबजेचे कवतिक । 

-चानूं, आवडे लौकिक । तोंही:तोचि ॥ 
आणि आत्मा गोचर होये । ऐसी जे विद्या आहे! 
ते आइकोनि डोरे वाहे । विद्वांस् जो ॥ 

१ व्यवहार. २ पहिल्याचे. ३ प्रकार. ४ मोठेपणा. ५ उत्पन्न करतो, बनवतो. 

& कार्यासाठी, ७ नवस. ८ पोसतो, उपासना कंरितो. ९ वेश्या. १० एक चर्घ+ 

चाद्य, निंदा, उपहास. 
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उपनिषदांकडे न वचे । योगशास्त्र न रचे । 

अध्यात्मज्ञानीं जयाचे । मनाचि नाहीं ॥ 
आत्मचची एकी आथी । ऐसिये बुद्धीची भिती । 
पाडूनि जयाची मति। वोढाळ जाहाली ॥ 
कमेकांड तरी जाणे । मुखोद्गत पुराणे । 
ज्योतिषी तो म्हणे । तैसंचि होय ॥ 

शिल्पी अतिनिपुण । सूपकर्मीही प्रवीण । 
विधि आथवेण । हातीं आथो ॥ 
कोकीं नाहीं ठेळं । भारत कोर म्हणितले । 
आगम आपांविले । मूते होती ॥ 
नीतिजात सुझ्ञे । वैद्यकही बुझे । 
काव्यनाटकीं दुजें । चतुर नाहीं ॥ 
स्मृतींची चचा । देश जाणे गारुडीचा । 
निघंट प्रक्षेचा । पाइकु करी ॥ 

चें ब्याकरणीं चोखडा । तकी अतिगाढा । 
परि एक आत्मज्ञानी फुडा । जात्यंध जो ॥ 
तै एक वांचूनि आघवा शास्त्री । सिद्धांतनिमीणधाँत्री। 
परि जळी ते सूळनक्षत्रीं। न पाहे गा ॥ 
मोराआंगीं अहोषे । पिसँ असती डोळखें । 
परि एकली दृष्टी नख । तैसे त॑ गा॥ 
तैस शास्त्रजात जाण । आघवोचि अप्रमाण । 
grat अध्यात्मशानाविण । एकलेनि ॥...॥ 
आणि अध्यात्मज्ञान कांहीं । जेणं मानिळीचे नाहीं । 
तो ज्ञानार्थ न देखे काई । है बोलावे असे ॥ 
फेलीचि थडी न पवतां । पळे जो माघोता । 
तया पैलद्वीपींची वातो । काय होय ॥ 

१ पाकशाख्र, २ कामशास्त्र, ३ आपलेसे केंले.. ४ समजतो. ४ मर्म: 
६ चाकर. ७ कती, आधार. र 
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मार्गा र्छोकांचेनि अर्धांचे । पेसे सांगितले श्रीसुकुँदै । 
भा उफराटी इये ज्ञानपदें । तेचि अज्ञान ॥ 

ज्ञा. (१९. ६१९१-८१ २. 

८०. देवीसंपत्तीचें वर्णन, 
आतां. तयाची दैवगुणां-। माजे घुरेचा बैसणा । 
चैसे तया आकेणो । अभय पेसे ॥...॥ 
कैला कमोकमोचिया मोहरा | sé नेदुनि अहँकारा। 
संसाराचा दरारा। सांडणे येणें ॥ 
अथवा ऐक्यभावाचेनि पैसे । दुजे मानूनि आत्मा ऐसे । 
भयवातों देश । दवडणें जे ॥ 
पाणी बुडवू ये मिठाते । तैव मीठचि पाणी आते । 
तोवि आपण जालेनि अद्वैतं । नाशै भय ॥...॥ 

नातरी वॉर्षिया नाहीं मांडिली । ग्रीष्मे नाहीं सांडिली । 
- माजि निजरूपे निवाडिली । गंगा जैसी ॥ 

ब्वैसी संकल्पविकलपाची चोढी । सांडूनि रजतमाची कावडी । 
भोगितां निजधर्मांची आवडी ! बुद्धि उरे॥ 

इंद्रियवगी दाखविलिया । विरुद्धा अथवा भळेया । 
चिस्मयो कांहीं केलिया। जुठी चित्तीं ॥ 
गांवा गेलिया चलम । पतिव्रतेचा विरहक्षोभ । 

भळतेर्सणी हानि लाभ । न मनी जेवी ॥ 
श्षेधि सत्स्वरूप रुचलेपर्ण । बुद्धि जे पेसे अनन्य छोणे । 

ते सत्वशुद्धी म्हणे । केशिहंता ॥ 
आतां आस्मलाभाविखीं । शानयोगामाजि पका । ze 

जे आपुलिया ठाँकी । हांवे भरे॥ _-_ - या 
Mor 

०१ श्रेष्ठपणाचा; २ ऐका. विस्ताराने. ४ होतें; ५ वर्षाऋतु, ६ भरत्या 

रीतीनें: ५ केशिदैत्यास मारणारी. ८ ठिकार्णी. ९ इच्छा, प तम 

७ 
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तेथ सगळिये चित्तवृत्ति । त्याग करणे या रीतीं ॥ 
निष्कामे पणांइुती । हुंताशीं जैसी ॥ न 
कां सुकळीने आपुली । आत्मजा सत्कुळीचि दिधली । 
है अखो लक्ष्मी स्थिरावली । मुकुंदी जैसी ॥ 
तैसे निर्विकल्पपणे । ज॑ योगज्ञानींच या वृत्तिक होणे । 
तो तिजा गुण म्हणे । कृष्णनाथ ॥ 
फुलीं फळीं छाया । मुळीं पत्रींही धनंजया । 
चाटेचा न चुके आलिया | वृक्ष जैसा । 
तैसं मनोनि धनवरी । विद्यमाने आल्या अवसरी । 
आंताचिये मैनोद्दारीं । उपयोगा जाणे ॥ 
तया नांच जाण दान । जे मोक्षनिधानाचे अंजन । 
हैँ असो आयिक चिन्ह । दमाचे ते ॥ 
तरि विषयेद्रियमिळणी । करूनि घापे चितु्णी । 
जैसे तोडिजे खट्ेळ पाणी । पारकेयाँ ॥ 
तैसा विषयजातांचा वारा । वाजो नेदिजे इंद्रियद्वारां । 
इये बांधोनि प्रत्याहारा । हातीं वापी ॥ 
आतुला चित्ताचे अंगवरी । पर्तत पेर्ळूनि माधारी। 
आगी खुयिजे दाहींही द्वारीं । वैराग्याची ॥ 
श्वासोच्छासाहुनि बहुवस । वते आचरे खरंपुर्स । 
वोसंतिताँ रात्रिदिचसे । नाराणुंक जया ॥ 

दम ऐसा म्हणिपे । तो हा जाण स्घरूपे। 
यशार्थही संक्षेपे । सांगों पेक ॥ 
जया जे सर्वोत्तम । भजनीय देवता धर्म । 
ते तेणे यथागम-! विधी यजिजे ॥ 
जसा द्विज षर्कमें करी । शाद्र तयाते नमस्कारी । 
कीं दोहींसही सैरोभरी ।'निपजे याग ॥ 

2 St. वतनदार. ३.मचास आनंददायक रीतीर्चे. ४ वियोग. 
गढूळ, ६निवळीच्या; बियांनीं. ७ देतो. ८ फिरवून. 3: खरपुस. १०'आत्ररण 

करीत असतां. ११ नसा शाक्ञांत. विधि 'असेल' त्याममारणे. १२ सारखाच. 
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हैसे अधिकारपयीलोचे । है. यक्ष करणे सर्वांचे । 
परि विष फळादोचे । न घापे माजी ॥...॥ 
आतां चेडवे भूमी हाणिजे । दै नव्हे तो हातां आणिजे । 
कीं शेतीं बीं विखुरिजञे । परी पिकीं लक्ष ॥...॥ 
है बहु असो आरिसा । आपणपे.देखावया जैसा । 
घुडतपुढती बहुवसा । डैटिजे प्रीती ॥ 

प्रतिपाद्य जो इश्वर । तो होआवयालागीं गोचर । 
श्रुतीचा निरंतर । अभ्यास करणे ॥ 
तै द्विजञांसींच ब्रह्मसूत्र । येरां स्तोत्र कां नाममंच । 
आर्वतेणे पवित्र । पावाबया तत्व ॥ 
पाथी गा स्वाध्यावो । बोलिजे तो हा म्हणे देवो । 
आतां तपशब्दाभिप्रावो । आईक सांगा ॥...॥ 
ना ना धूपाचा अप्निप्रवेश । कनकी तुकाचाँ नाश । 
पितृपक्ष पोशितां ऱ्हास । चंद्राचा जैखा॥ 
तैसा स्वरूपाचिया प्रसरा-। लागीं प्राणैद्वियशरीरां । 
आटणी करणे जे बीरा । तेचि तप ॥ 

ज्ञा. १६.६८-१०८. 

आतां बाळाच्या हिती स्तन्य । जैसँ नानाभूतीं चैतन्य । 
तैसे प्राणिमात्री सौजन्यं । आजैव तै ॥ 
आणि जगाचिया सुखोद्देशौ । शारीरवाचामानसे । 
शाहाटणे ते अहिसे । रूप जाण ॥ 
आतां तीख होऊनि मवाळ । जैसे जातींचे सुकुळ । 
कां तेज परि शीतळ । शक्यांकाचे ॥ 
आके दावितांचि रोग फेडूं । आणि जिभे तरी नव्हे कडू । 
तै बोखद् नाहीं मा घड । उपम' कैंची ॥ ware 

३ झधिकार॒पर्ले. २ यकर्णे. ३ श्रालणें, पुसर्णे. ४ जपणे. % वजनाचा, 
६ जेत्री. .»:तिसट, ८ मूदु, ९ कमळ, ee 
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तरि मउपणे बुचुळे । झगडितांही परी नाडळे । 
येरी फोडी कोराळे । पाणी जेस॥ 
वैख तोडावया संदेह । तीख जैसे कां लोह । 
आव्यत्वे तरि माधुय । पायां घाळी ॥ 
पेको ठातां कोतुके । कानाते निघती सुखे । 
जञ खाचारिवेचेनि बिकें । अ्रह्मही भेदी ॥ 
किबहुना प्रियपणे । कोणातेही झकऊे नेणे । 
यथाथे तीरे खुपणे । नाही कवणा ॥ 
थेऱ्हवीं गोरी? कीर काना गोड । परिसाचा पाखाळीं कोड | 
आगियेचे करणे उघड । परि जळो ते साच । 
कानीं लागतां मंहुर । अर्थे विभांडीं जिव्हार । 
ते बाचा नव्हे सुंदर । लांवचि पां ॥ ~ 
परि अहिताँ कोपोनिं सोपं । ळालनी मऊ जैस पुष्प। 
तिये मातेचे स्वरूप । जैसे कां होय ॥ 
तैसं शवणसुखचतुर । परिणमोनि साचार । 
बोळणे जै अविकार । ते सत्य येथे ॥ 
आतताँ. घालितांही पाणी । पाषाणी न निघे अणी । 
कां मथिलिया लोणी । कांजी नेदी ॥ 
त्वचा पाये शिरी । हालेयाही फडे न करी । 
वसखेतींही अंबर्री । न होती फुले ॥ 
ना ना रंभेचेन हि रूपे । शुर्की जठिजेचि कदंपैं 
काँ भस्मा बन्दि न उद्दीपे । घृतेही जेवीं ॥...॥ 
अक्रोधत्व पेसे । नांव ते ये दशे। 
जाण पेसे श्रीनिवास । म्हणितळे तया ॥...॥ 
तेवी बुद्धिमंती देहीं । अहता सांडूनि पाहीं । 
खांडिजे अशेषही । संसारजात.॥ 

= 

<१ दृंगड. ९ बळाने. ३ फसवणें. :४ पारध्याचें गायन." शुद्धपणा. ६ हीनघातु. 
७ गोड. ८ विवसी, भूत. ९ पोकळ. १० टोंक, अप्र. ११ मारिली असतांही. 
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तया नांव त्याग । म्हणे तो यज्ञांग । 
हे मानूनि सुभग । पाथ पुसे ॥ 
आता शांतीचे लिंग । ते व्यक्त मज सांग । 
देवो म्हणती चांग । अवधान देई ॥ 
तरी गिळोनि शयाते । ज्ञाता शानही माघौते । 
हारै निरुते। ते शांति पें गा ॥ 
जैसा प्रळयांबूचा उभड । बुडऊनि विश्वाचा पेवाड । 

होय आपणपे निबिड । आपणचि ॥ 
मग उगमओघसिंघु । हा चुरेचि व्यवद्दारभेदु । 
परि जलेक्याचा बोधु । तोही कवणा ॥ 
सैसी क्षेया देतां मिठी । शातृत्वही पडे पोटीं । 
मग उरे तोचि किरीटी । शांतीचे रूप ॥ 
आतां कदू्थेवितै व्याधी । बळीकैरणाचिया आधी । 

आपपर न शोधी । सद्वैद्य जेखा ॥ 
कां चिखली रुतली गाये । चडभाकड न पाहे। 
जो तियेचिया ग्लानी होये । कालासुला ॥ 

ना ना बुडतयाते सकरुण । न पुसे अंत्यज कीं ब्राह्मण । 

काढूनि राखे प्राण । हेचि जाणे ॥ 
की मार्यवणी पापिर्य । उघडी केली विपार्ये । 
ते नेखविल्याविण न पाहे । शिष्ट जैसा ॥...॥ 
अगा पुढिलांचे दोष। करूनि आपुलिये दिठी चोख । 

मग घापे अवलोक । तयावरी ॥ 

जैसा पुजूनि देव पाहिजे । पेरूनि शेता जाइजे । 

तोषौनि प्रसाद् घेइजे । अतिथीचा ॥ 
तेसै आपुरेनि गुणै । पुढिलांचे उणे । 
फेडनियां पाहाणे । तयाकडे ॥.--॥ 

१ उमाळा, २ विस्तार. ३ त्रास देत असतां. ४ बरें करण्याच्या, ५ कासा” 

बरस. ६ पतिव्रता. 
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अगा अपैशुन्याचे याचे लक्षण । अजुंना हे फुड जाण । 
मोक्षमागीच सुखासन । मुख्य है गा ॥ 
आतां दया ते ऐसी । पूर्ण चंद्रिका जैसी । 
निवावितां न कडंसी । खानं थोर ॥...॥ 
पैं जगीं जीवनीसारिखे । वस्तु आंगवरा उखे । 
परि जाते जीवित राखे । तृणाचही ॥ 
तैसे पुढिलांचेनि तापे । कळवळलीये पं । 
fae ही आपणपे । न्यूनचि मानी ॥...॥ 
पै पायीं कांरा नेहैरे । तंव व्यथा जीवीं उमटे । 
तैसा पोळे संकरे । पुढिलांचेनि ॥ 
कां पावो शीतळता लाहे । कीं तै डोळ्याचिळागीं होये । 
तैसा परखुखें जाये । सुखावत जो ॥ 
किबहुना तुषिताळागीं । पाणी आर्रायिळं अखे जगीं । 
तैसे दुःखिताचे स्रलभाँगीं । जिणै जयाचे ॥ 
तो पुरुष वीरराया । मूर्तिमंत जाण द्या । 
मी उद्यजतांचि तया । ऋणिया छाभे ॥ 
आतां सूर्याखी जीवै । अनुसरलियां राजीवे । 
परि ते तो न शिवे । सौरभ्य जैसें ॥ 
कां वसंताचिया वाहाणीं । आलिया बनश्रीच्या अक्षिणी । 
ते न करीति घेणी । निघाला तो ॥ 
हे असो महासिद्धींसीं । लक्ष्मीही आलिया पाशझीं । 
पारे महाविष्णु जेसी । न गणीचि ते ॥ 
तैसं पेहिकांचे कां स्वर्गीचं । भोग पाइक जालिया इच्छेचे । 
परि भोगावे ह न रुचे। मनामाजी ॥ 
बहुवे काय कौतुकीं । जीव नोहे चिषयाभिलाखी । 
अलोळुप्त्वद्शा डाउकी । जाण ते हे ॥ 

१ दुष्टपणाचा अभाव. २ कसास लावणें, विचार करणें. ३ पाणी. ४ नाझ 
पावते. ५ जोरानें लागे. ६ उत्पन्न केलें. ७ उत्तम वांटा. < कमळ, ५ चाकर. 
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आतां माशिया जैसँ माहळ'। जळचरां जेचिं जळ! 
कां पक्षिया अंतराळ । मोकळे हं ॥ 
ना तरी बाव्ठकोदेश । मातेचे स्नेह जैसे । 
कां वसंताच्या स्पर । मऊ मल्यानिळ ॥ 
डोळेयां प्रियांची भेटी । कां पिछियां कूर्मीची दिठी । 
तैसी भूतमात्रीं रहाटी । मचाळ ते ॥ 
स्पर्शे अतिस्टदु । मुखीं घेतां Gears 
घ्राणासी सुगेघु । उजाळ आंगे ॥ 
तो आवडे तेवढा घेतां। विरुद्ध जरी न होता। 
तरी उपमे येता । कापुर कां ॥ 
परि महाभूते पोटी वाहे । तेवींचि परमाणुमाजी समाये । 

या विश्वनुसार होये । गगन जैसे ॥ 

काय सांगा ऐसे जिणे । जै जगाचेनि जीवे प्राणि । 
तया नांव म्हणे । मादेव मी ॥...॥ 
रुपसां उद्यळे कुष्ठ । संभावितां कुटीचे बोट । 
तया लाजा प्राणसंकट । होय जैसे ॥ 
तेसं औटहातपणे। जे दाव होऊनि जिणे । 
डपजों उपज मरणे । नावां नावां ॥ 
तिये गर्भभेदमुस । रक्तमूञरसे । 
बोतीव होऊनि असे । ते लाजिरवाणे ॥ 
है बहु असो देहपणे। नामरूपासि येणे । 
नाहीं लाजिरवाणे । तयाहूनी ॥ 
ऐेसैसिया अवकळा । घेपे शरीराचा कंटाळा । 
ते लाज पें निमेळा। निखुगा गोड ॥ 
आतां सूत्रतंतु तुटलिया । चेष्टाचे ठाके सायरखडिया । 

तैसी प्राणज्ये कमैद्रिया । खुंटे गती॥ 

१ सामावले जातें. २ रूपवानाळा, ३ निंदेर्चे, ४ क्षणक्षणां...५ फजिती. 

६ कोडगा. ७ छांकडाची बाहुली. 
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कीं मावळिलिया दिनकर । सरे किरणांचा प्रसर । 
तैसा मनोजयै प्रकार । बुद्धी द्रियां ॥ 
एवं सनपवनानियम । होतीं दाहीं इंद्रिये अक्षम । 
ते अचापल्य वमें । येणें होय ॥ ॥ 

ज्ञा. १६. ११३-१८१. 

आतां ईश्वरपाप्तीलागीं । प्रवेता ज्ञानयोगं । 
धिंबसेयाच्या आंगी । बोसिंचा नव्हे ॥ 
वोखटै मरणापेसै । तेही आळे अश्निप्रवेश । 
परि प्रणेश्वरोद्वेशे । न गणीचि सती ॥...॥ 
न ठाके निषेध आड । न पडे विधीची भीड । 
ड॒पजेचि जीवीं कोड । महासिद्धीचे ॥ 
पेसे Saas A । धांवे आपसया सहज । 
तया नांव तेज । आध्यात्मिक ते ॥ 
आतां सवेही साहातिया गरिमा । ग्वा न ये ताचे क्षमा । जैसे देह वाहोनि रोमां ! बाहण नेणे ॥ 
आणि मातलिया इंद्रियांचे वेग । कां प्रांचीने खवळले रोग । अथवा योगवियोग । प्रियाप्रियांचे ॥ . 
यया आघवियांचाचि थोर । एके वेळे आलिया पूर। 
तरि अगस्त्याहुनि घीर । उभा ठाके ॥ 
आकाशीं घूमाची रेखा । उठिली बहुवा आगाळिका । 
ते गिळी येकी झुळुका । वारा जेवी ॥ 

तैसे आधिभूताधिदेवां । अध्यात्मादि उपद्ववां । 
पातलेयां पांडवा । गिळूनि घाली ॥ 
पेसे चित्तक्षाभाच्या अवसरी । उचळूनि घैयो जे चांगावे करी । 
धृति म्दणिपे अवधारी । तियेतै गा ॥ 

१. दीन. २ धैयांच्या. ३ न्यूनता. ४ वाईट. ५ अंतःकरण. ६ मोठेपणा, 
७ अंगावरील केंस. ८ प्रारब्धाने. 
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आतां निर्वाळुंनि कनके । भरिळा गांगे पीयूषे । 

तया कळशाचिया सारखें । शोच असे ॥ 
अ आंगीं निष्काम आचार । जीवीं विवेक साचार । 

तो सबाह्य घडला आकार । शुचित्वाचाचि ॥ 

कां फेडित पाप ताप । पोखित तीरीचे पादप । 

समुद्रा जाय आप । गंगेचे जैस ॥ 
काँ जगा आंध्य फेडित | भ्रियेचीं राउळे उघडित । 

निघे जैसा भास्वत । प्रदक्षिणे ॥ 
तैसी बांधळीं सोडित । बुडालीं काढित ! 
साँकंडीं फेडित। आतौचिया ॥ 
किंबहुना दिचसराती । पुढिछांचे सुख उन्नती । 
आणित आणित स्वाथी । प्रवेशिजे ॥ 
चांचूनि आपुलिया काजालागीं । प्राणिजातांच्या अहितभागीं । 

संकल्पाचीही आउँवंगी। न करणे जे ॥ 
पै अद्रोहत्व ऐसिया गोष्टी । ऐकसी जिया किरीटी । 
ते सांगितळें हे दिठी । पाहा ये तैसे ॥ 
आणि गंगा दांभूच्या माथां । पावोनि संकोचली ज्ञेवि पाथो । 

तेवि मान्यपणै सवथा । लाजणे जे ॥ 
ते हं पुढतपुढतीं ।अमानिस्व जाण खुमति । 
मागां सांगितळेसँ किती । तेचि ते बोलो ॥ 

ज्ञा. १६. १८६.-२०६. 

एषं इहीं सब्विसँ । ् रह्मसंपदा दे वसत अखे । 
ओक्षचक्रव्तीचं जैसे । अग्रहार होय ॥ 
ना ना हे खंपत्ति देवी । या गुणतीथाची नित्यनबी 1 
निर्विण्णसगरांच्या दैवीं । गंगाचि आळी ॥ 

१ झुद्धकरूनं. ३ पाण्या्ें. ३ दूर करीत. ४ आंधळेपणा. ५ ठिकाणे, मंदिरे. 

- ६ संकटे. ७ अडथळा, प्रतिबंध. ८ इनामगांव. ९ विरक्त, 
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कीं गुणकुखुमांची माळा । हे घेऊनि सुक्तिबाळा । बैराग्यनिरपेक्षाचा गळा । गिंवसीत असे ॥ 
कीं सव्वीसयुणज्योती । इही उजळोनि आरती । 
गीता आत्मया निजपती-। नीराजना आली ॥ 
उगेळिते निमेळें । गुण इयैखि सुक्ताफळे । 
दैवी शुक्तिकळे। गीताणेवींची ॥ 
काय बहु वानूं ऐसी । अभिब्यक्ति ये आपैसी । केळे दैची गुणराशी- संपत्ती रूप ॥ 

ज्ञा. १६. २०७-२१२. 

८१, आसुरीसंपत्तीचें वर्णन, 
तरी तयाचि आसुरा । दोषांमाजि जया वीरा | वाडपणाचा डांगोरा । तो दंभं ऐसा ॥ 
ज्जैसी आपुली जननी । नझ्ञ दाचिळीया जनीं । 
तें तीथेचि परि पतनी । कारण होय ॥ 
कां विद्या शुरूपदिष्टा । बोभाइलीया चोदरटां । 
तरि इष्टदाचि परि अनिष्टा । हेतु होती ॥ 
पै आंगै बुडतां महापुरौं । जे वेगें काढी चैलतारी । ते नावचि बांधिलिया शिरी । बुडवी जैली ॥...॥ 
तैसा दृष्टादष्टाचा सखा । घर्म जाला तो फोकारिजे देखा । तरि तारिता तोचि दोखा-। छागीं होय ॥ 
म्हणौनि वाचेचा चौबारां | घातलिया धमाँचा पसारा । घर्मेच तो अधमे होय वीरा । तो दुंभ जाणे ॥...॥ 3 मांडुंरी लोकांचा घोडा । गजपतीही मांनी थोडा । कां कांटियेवरिलिया सरडा । स्वगही नीच ॥ 

EN. 

:..- आरती ओंवाळण्याला. -२ उघडणारा. ३ मोठेपणाची, ४ रिमकी:- ५ पुकारली असतां. ६ उघडा करणे. ७ चव्हाटा. ८ चाबुकस्वार: र 
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तृणाचेनि इंधने । आगी धांवे गगने । 

थिछ्ररंबळे मीने । न गणिजे सिंछु ॥ 

जैसा माजे स्त्रियाधने । विद्यास्तुती बहुत माने । 

एके दिवर्साचेनि परान्नै । अल्पकु जैसा ॥ 

` अञ्नच्छायेचिया जोडी । निदेव घर मोडी । 

मृगांचु देखोनि फोडी । पांणियाढे सूखे ॥ 

किंबहुना ऐसैसँ। उतणै जै संपत्तिमिसे । 

तो दे गा अनारिसे । न बोले घेई ॥...॥ 

पतंगा नावडे ज्योति । खद्योता भानूची खंती । 

टिटिमेने अपांपति । वैरी केला ॥ 

तैसा अभिमानाचेनि मोह | ईश्वराचेही नाम न साहे । 

बापाते म्हणे मज हे । सवती जाली । 

छेसा मान्यतेचा पुष्टगंड । तो अभिमानी परम लंड । 

सैरवा'चा रूढ । मार्गचि पैं ॥ 
आणि पुढिळांचे खुल । देखणियांचे होय मिष। 

चढे क्रोघाझीचे चिख । मनोवृत्ति ॥ 

छीतजळाचिये भेटी । तातळा तेळीं आगी उठी । 

- चंद्र देखोनि जळे पोर्टी । कोल्हा जैखा॥ 

विश्वाचे आयुष्य जेण उजळे । तो सूये उदेला देखोनि संवळे । 

पापिया फुटती डोळे । इडळांचे ॥ 

जगाची सुख पहांट। चोरा मरणाइनि निकृष्ट । 

दुधाचे काळकूट। होय व्याळी॥ ` 

अगाधे समुद्रजळे । प्राशितां आधिक जळे । 

वडवाश्रि न मिळे | शांती कांहीं ॥ 

केसा विद्याविनोदवैभवे । देखे पुढिलांची दैव । 

तंब तंच रोष डुणावे । क्रोध तो जाण ॥ 

१ डबके. २ दरिद्री. ३ तळें. ४ टिखानें. ५ ज्याचे गाल फुगलेले आहेत 

असा. ६ तापलेल्या. ७ प्रातःकाळी. ८ घुबडाचे. 
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आणि मुन सर्पाची कुटी । डोळे नाराचांची सुटी। -बोळणे ते वृष्टि । ईगल्ठांची ॥ 
येर् जै कियाजात) ते तिखयाचे कवेत । ऐसे सबाह्य खसखसित । जयाचे गा॥ तो मलुष्यांत अधम जाण। पारुष्याचे अवतरण । आतां आइक खूण । अज्ञानाची ॥ 
तरी शीतोष्णस्पशो । निवाड नेणे पाषाण जैसा । कां रात्री आणि दिवसा । जात्यंध तो ॥...॥ ना तरि ते नाना रसी । रिघोनि दैवी जैसी । परि । चाखो नेणे ॥...॥ हैं चोख हे मेळ । ऐस नेणोनिया बाळ । देखे ते केवळ । सुखीचि घाली ॥ 

तैसे पापपुण्याचे खिर्चटे । करोनि खातां बद्ध चेष्टे । कड मधुर न वाटे । पेसी जे दशा ॥ 
तिये नाम अश्ञान । या बोला नाही आन । एवं साही दोषांचे चिन्ह। सांगितळ ॥ 
इहीच साही दोषांगी । हे आसुरी संपात्ति दाटुगी । थोर विष भुजंगी । अंग साने ॥...॥ परि कूर अहांची जैसी । भांदी मिळे एकोचि राशी । का येती निदकापासी | अशेष पाप ॥ मरणाराचें अंग। पडिधाती अवधोचि रोग । कुमुहती दुयोग । एकचटी ॥ ...॥ कां आयुष्य जातिये वेळे । शेळिये 'सातवेउळी' मिळे । तैसे साही दोष सगळे । जोडती तया ॥ 'मोक्षमागोकड । जयाचा आंुँला पड़े । 'न निघे म्हणौनि बुडे । संसारा जो॥ 
` $ बाळ. २ बण rere 

वारूळ. २ वाणांची. ३ निखाऱ्यांची, ४ पोलादी, ५ काठिण्यारचे. ६ जन्मांघ, ७ पढी, ८ खिचडी, ९ बळकट. १० लहान. ११ समुदाय, १२ व्यापतात. १३ सात नांग्यांची इंगळी, १४ आवरण, आच्छाद्न, 
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अधमां योनीच्या पाउटीं ।. उतरत जो किरीटी । 
स्थावरांही तळवरीं । बैसणे घे ॥ 
हैं असो तयाच्या ठायीं । मिळोनि साही दोषां इहं । 
आसुरी संपत्ति पाही । वाढविजे ॥ 

ज्ञा. १६. २१७-२६३. 

८२, परमात्मा हाच बुद्धीची अवाप होय, 

अज्जुना ते पुण्यवद । जरी अल्पाचि हृदयीं बुद्धि प्रकाशे ! 
तरी अशेषही नाशे । ससारभय ॥ 
जैसी दीपकाळिका घाकुटी । परि बहु तेजाते प्रगटी । 
तैसी सदुद्धि हे थैकुंटी । म्हणों नये ॥ 
पार्था बहुतां परी । है अपेक्षिजे विचारशुरीं । 
जे दुळेभ चराचरी । सद्वासना ॥ 
आणिकासारिखा बहुवस । जैसा न जोडे परिसं । 
कां अस्हताचा लेश । दैवशुणे ॥ 
Ret wou agate | RA परमात्माचि अवाधि । 
ज्ञसा गगेसी उदाधि । निरंतर ॥ 
तैसे ईश्वरावांचुनी कांही । जिये आणिक लॉणी नाहीं । 
ते एकचि बुद्धि पाहीं । अजुंना जगी ॥ 

: ज्ञा. २. २३१७-२४२. 

८३, कर्म हाच संन्यास. 

जैसा क्षाक्धूनियों लेप एक | सबोचि छाविजे आणिक । 
बैसेनि आम्रद्याचा पाईंक । विचंबे वायां ॥__.. 

..- 4 दिव्याची ज्योत, २ लहांन.. २ शेवट. ४ मिळर्णे, शेवट, ५ पून. 
& चांकंरः ७'कष्टांत पडतो. ८ 
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शुहस्थाश्रमाचे वोझ । कपाळीं आधींचि आहे सहजे । 
कों तेचि संन्यास वाढविजे। सरिसे पुढती ॥ 
म्हणूनि अश्निसेवा न सांडितां । कमीची रेखा नोलांडितां । 
आहे योगखुख स्वभावतां | आपणपांचि'॥ 

1 ज्ञा. ६. ४९-५३, 

८४, संकल्पनाञानें परमात्म्याचे सांनिध्य, 

तया स्वांतःकरणंजिता । सकळकामोपशांता । 
परमात्मा परौतो । दूर नाहीं ॥ 
ज्ञसा किंडाळाचा दोष जाये । तरि पंधर॑ तेचि होये । 
सैसँ जीवा ब्रह्मत्व आहे । सकडपलोपीं ॥ 
हो घराकार जैसा । निमालिया तया अवकाशा । 
नळगे मिळो जाणे आकाशा । आना ठाया ॥ 
तैसा देहाहंकार नाथिला । हा समूळ जयाचा नांदिला। 
तोचि परमात्मा संचळा । आधींचि आहे ॥ 

ज्ञा. ६. ८१-८४. 

८५, पारिमितता, 

आहार तरी सोविजे । परि' युक्तीचेनि मापै मंघिजे । 
'क्रियाजात आचारिजे । तयाचे स्थिति ॥ 
मापितला बोळ बोलिजे । मितेलिया पाउलीं चालिजे । 
पनिद्रेद्दी मान :दाजे । अवखरे-येके ॥ 2 

. . १ मयौदा, २ पलीकडे. ३ हीणकस, ४उत्तमकशी-सोनें.-५-दुसम्या, ६ खोटा. 
3 सर्वत्र सांचरेला. ८ नियभाच्या. ९ मोजावा. १० मोनका, 1१ मोजक्या, 
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जागणे जरी जाहलें । तरि व्हावे तै मितळें । 
aga agers dad | wee ga Il 

- ज्ञा. १, ३४९-३११. 

८६. साधूची आत्यंतिक समता, 

पाथी ज्ञयाचिया ठायीं । वेषम्याची वाती नाहीं | 

रिपु मित्रां दोही । सरिसा पाड ॥ 
कां घरिचियां उजेड कराबा । पारिकिंयां आंधार पाडावा! 

है नेणेचि गा पांडवा । दीप जैसा॥ 
जो खांडावया घाव घाली 1 कां लावणी जयाने केली । 

दोघां एकचि साउली । वृक्ष दे जैसा ॥ 
-नातरि इक्षुदेडे । पाळितया गोडु । 
गाळितया कडु । नोहेचि जेवीं ॥ 

असिमित्री तेसा । अञ्जेना जया भाव ऐसा । 
:मानापमानीं सरिसा । होत जाय ॥...॥ 

जो निदेते नेधे । स्तुती न ere 
आकाशा नलगे । लेप जैसा ॥...॥ 
सार्च लटिके दोन्ही । न बोळे जाहला मोनी । 
जो भोगितां उन्मनी । आरॉयेना ॥ 
जो यथालार्म संतोषे | अलासे न पारुखे । 
'पाउसविण न खुके । समुद्र जैसा ॥ 
आपि वायूसी एके ठायीं। बिंढार जैसे नाहीं॥ : 

'श्चैसा न घरीच कहीं । आश्रय जो।॥...॥ 

हे विश्वचि माझें घर । Get wat caret स्थिर । 
किंबहुना चराचर. । आपण जाहाला ॥ : 

ज्ञा, १२. १९७-२१३. 

७.तप्त होत.नाही. ८ कृष्ट'होत नाहीं.  'आश्रय, राहण्याची जागा, 
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८७. सात्त्विक यज्ञ, 

तरि तिहींमाजी प्रथम । सात्विका यशाचे चम । 
आईक पां खुमहिम-। शिरोमणि ॥ 
तरि एक प्रियोत्तम- वांचोनि वाढो नेदी :काम। 
ज्ञैसा कां मनोधमे । पतिब्रतेचा ॥ 
ना ना सिंधूते ठाकूंनि गंगा । पुढारां न करीचि रिगां। 
कां आत्मा देखोनि उगा । वेद ठेछा ॥ 
तँसँ जञ आपुल्या स्वहितीं । वेचूनिया चित्तचत्ति। 
चुरावेतीचि अहंरृति । फळालागीं ॥ 
पातैलेया झाडाचे सूळ । मागुते सरो नेणेचि जळ। 
ज्ञिराळँ कां केवळ । तयाच्याचि आंगीं ॥ 
तैसं मने देहीं । यजननिञ्चयाच्या ठाई । 
हारपोनि जे कांहीं । वांछिती ना ॥...॥ 
परि आरिसां आपणपे । डोळां जैसा घेपे । 
कां तळहातींचे दीपं । रत्न पाहिजे ॥ 
ना ना उदिति दिवाकरें। गमावा मागे दिठी भरे । 
तैसा वेदनिघोरं । देखोनियां ॥...॥ 
सकळावयवडचिते । लेणीं पातली जैसी आंगातें। 
तैस पदार्थ जेथिचे तेथे । चिनियोशुनी ॥ 
काय वानू बहुती बोलीं । जैसी खबीभरणीं भरली । 
ते यक्षविद्यांचि रूपा आली । यजनमिषे ॥ 
तैसा सांगोपांग । निपजे जो. याग । 
चुठवुनियां लाग । महत्त्वाचा ॥ 
प्रतिपाळ तरी पारटांचा । झाडीं'कीजे तुळखीचा । 
परि Gest Her Svar bere नाहीं ॥ 

१ पावून. २ शिरकाव. २ प्राप्त झार्लें असतां, ४ चाळण्याचा. ५ संबंध. ६ उत्कृष्ट, 
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किबहुना फळाशेबीण । ऐसेया: निशुती निमोण । 
होय तो याग जाण । सात्विक गा ॥ 

ज्ञा. १७. १७०-१८४८ 

८८. शारीर तप, 

तरि तप जै काँ सम्यक् । तेही त्रिविध आइक । 
शारीर मानसिक । शाब्द गा॥ 
आर्ता या तिहीं माझारीं । शारीर तंच अचधारां । 

तरी शंभू कां श्रीहरि । पढियता होय ॥ 
तया प्रिय. देचताळया । यात्रादिकें करावया । 
आउही पाहार जेखं पाया। उळ्िग घापे ॥ 
देवांगण मिरवाणियां । अंगोपचार पुरवणियां.। 
करावया म्हणियां । शोभती हात ॥ 

[शिंग काँ प्रतिमा दिठी । देखतखेवो अंगयष्टी । 
लोटिजे कां कांठी । पडली जेली ॥ 
आणि विद्याविनयादिकीं । गुणी वडिल जे लोकी । 

तया ब्राह्मणांची निकी । पाइकी कीजे ॥ 
अथवा प्रवास कां पाडां | कां शिणले जे सांकडां । 

ते जीव सुरवीडा | आणिजती ॥ 
सकळ तीर्थीचिये छुर । जिये कां मातापितरें । 
तयां सेवेसी कीर शरोरे । लोण कोजे ॥ 
आणि संसारा ऐसा दारुण । जो भेटलाचि हरी शीण । 

तो शानदानीं सकरुण । भजिजे गुरू ॥ 

आणि स्वधमोचा आगिठां । देहजाउ्याचिया किटा । 

आवृत्तिपुर्टी खुमटा। झाडी कीजे ॥ 

4 gait. २ भोंवरा, बिगार, वेठ. २ सुशोभित करणें. ४ पाहतांच. 

पःचांगछी; ६ सुखाप्रत: ७,्रेष्ठ:८ अभौँत * 

८ 
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वस्तु भूतमात्री नमिज्ञे । परोपकारी भजिजे ॥ 
स्त्रीविषयीं नियमिजे । नांवा नांवा ॥ 
जन्मतेनि प्रसंग । स्त्रीदेह शिवणे आंगे । 
तेथूनि जन्म आघवे । सोवळे कीजे ॥...॥ 
पेखैसी अज शरीरी । राहाटीची पडे' उजरी । 
ते शारीर तप धुमरी । आळे जाण ॥ 

ज्ञा. १७, ९००-२१३. 

ˆ ८९, वाङ्मय तप, 
एवं शार्रार जै तप । तयाचे दाविळे रूप । 
आतां आईक निष्पाप । वाझमय तें ॥ 
तरी लोहाचे आंग तुक । न तोडितांचि कनक । 
केळे जेस देख । परिस तेणे ॥ 
तैसे न दुखवितां सहजे । जावळिया सुख निपजे । 
Reet anger कां देखिजे | बोलणां जिये ॥ 
पाणी सुदल झाडा जाये । तृण तं प्रसंगेचि जिये । 
तैसे एका बोलिळं होये । सवौहि हित ॥ 
जोडे असृताची सुरसरी । तें प्राणांते अमर करी | 
खाने पाप ताप वारी । गोडीही दे ॥ 
तैसा अविवेकही फिटे । आपुल अनादित्व भेटे । 
आइकतां झाचि न विटे । पायूषां जेसी ॥ \ 
जरी कोणी करणे पुसणे । तरी होआवे पेसे बोलणे । 
नातरि आवतेणे । निगम कां नाम ॥ हः | 
अस्वेदादि तिन्ही । घतिष्ठिजती वांग्सुवनीं 1... “5 : `) 5 
केली जेली वदनी । ब्रह्मशाळा ॥ . 

१ उत्कषे होतो. २ पूर्णतेस, ३ वजन. ४ गंगा: ५ पठण करणें. ६ वेदशाळा. 
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नातरी एकाघे नांच । तेति शेव कां वैष्णव । 
चाचे वसे तै वाग्भव । तप जाणावे ॥ म 

ज्ञा. १७, २१५-२२३, 

९,०, मानसिक तप, 

आतां तप ज॑ मानासिक । तेही सांगो आइक । 
स्हणे लोकनाथनायक-। नायकु तो ॥ 
तरि सरोवर तरंगीं । सांडिले आकाश मेधी । 
कां चंदनाचे उरगी । उद्यान जैसे 
ना ना कळावैषस्यै 'चंद्र । काँ सांडिला आधीं नरेंद्र । 
ना तरि क्षीरसमुद्र। मंदराचळें ॥ 
तैसी नाना विकल्पजाळे । सांडूनि गेलिया संकळे । 
अन राहे कां केवळे । स्वरूपं ज ॥...॥ 
मग न चलते कळंकेंचीण । शाशिबिंब जैसे नित्य पूणे 
तैसे चोखा स्थिरपण। मनाचे ज॑ ॥ 
बुजाळी वैराग्याची चोरंप । जिराली मनाची घांपकांप । 
तेथ केवळ जाली वाफ । निजबोधाची ॥ 
स्हणोनि विचारावया शासत्र। राहाटवावें ज॑ चक्त्र। 
ते वाचेचहा.सूत्र । हाती.न धरीं ॥ 
ते स्वळाभ लाभळेपणे । मन मनपणाही घरू नेणे । 
शिवतळे जेसं लवणे । आपले निज ॥ 
तेथ के उठिती ते भाव । जिहीं इंद्रियमार्गी घांव । 
घेऊनि ठाकावे गांव । विषयांचे ते ॥ ५ 
स्हणोनि तिये मानरसी । भावशुद्धीचि असे आपैसी । 
रोमशुचि जैसी । तळहातासी ॥ 

¦. १ सापांना. २ मानसिक व्यथा, चिंता. २ शुद्धता, सात्विक भाव. ४ उत्कंठा. 

५ शुद्धता, , ५4 र 
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काय बड़ बोलो अजुना । जें हे दशा ये मना । 
तैं मनस्तपोभिधाना । पात्र होय ती ॥ 

ज्ञा. १७, २२४-२३६ 

९१, राजस तप, 

ना तरि तपस्थापनेलागीं । दुजेपण मांडूनि जगी । 
महत्वाद्रीच्या शूंगीं । बैसावया ॥ 
त्रिभुवर्नीचिया सन्माना । न वचांचे ठाया आना। 
'धुर्रचया आसना । भोजनालागीं ॥ 
विश्वाचेया स्तोत्रा । आपण हाआवया. पात्रा । 
विश्वे आपलिया यात्रा । कराविया ॥ 
छोकांचिया विविधा पूजा । आश्रय न धरावयाएढुजा । 
भोग भोगावे वोजा । महत्वाचिये ॥ 
आंग बोळ माखूनि तपे । विकावया आपणपे । 
अगहीन पडप । जियापरी ॥ 
हे असा धनमानीं आस । वाढउनी तप कीज सायास । 
तैं तैचि तप राजस । बोलिजे गा ॥ 
पहुरणे जे दुहिले । तै ते गुरून दुभचि व्याळे । 
कां उभे शेत चारिळं । पिकावया नुरे ॥ 
तैसं फोकारितां तप । कर्जिं जं साक्षेप । 
तै फळं तंव सोप । निःशेष जाय ॥...॥ 
येन्हवीं तरी आकाश मांडी । जो गर्जोनि ब्रह्मांड फोडी। 
तो अकाळ मेघ काय घडी । राहात आहे ॥ 

तैसं राजस तप जे होय । ते फळी कीर वांझ जाय । 
परी आचरणींहि नोहे | निवोहते गा ॥ 

: ज्ञा. (७.२५१२-२५२ 
१ जाणे, २ चांगलेपणानें. ३ वेऱ्या. ४ शृंगार करते. ५ वौीईपर्यंत दघ 

देणारे जनावर, ६ निष्फळ, 



8.९३] नीतिविचार, ११७ 

९२. तामस तप, 

केवळ सूखंपणाचा वारा] जीवी घेऊनि धलुधैरा । 
नाम ठेविजे शरीरा । वैरियाचे ॥...॥ 
माथां जाळिजती गुणुळ। पाठीं घालिजती गळ । 
आंग जाळिती इंगळ । जळत सिंता॥ 
दबडोनि श्वासोच्छ्रास। कीजती वायांचि उपवास । 
कां घेपती धूमाचे घांस । अधोमुखे ॥ 
हिमोदकं आकंठं । खडके सेविजती तटे | 
जितां मांसाचे चिमुटे । तोडिती जेथ ॥ 
ऐसी नानापरी हे काया।. धाय सुतां पैं धनंजया । 
तप कीजे नाशावया । पुढिठांते ॥ 
आंगभारै सुटला घौडा । आपण फुटोनि होय खंडखंडा । 
कां आड जालियाते रगडा । करी जैसा ॥ 
तेचि आपुलिया आटँणिया । खुखे असतयां धाणियां | 
जियावया दिराणिया । कीजती गा ॥ 
किंबहुना हे चोखटी ! घेऊनि कशाची हातर्वटी। 
तप निफजे तै किरीटी। तामख होय ॥ 

ज्ञा. १७. २५४-२६२. 

९३, झश्वराचा अभेदसाक्षात्कार म्हणजेच 
ईश्वरास शरण जाणें, 

पैं आपळेनि भेदेचिणं । माझे जाणिजे जै एकपण । 
तयाचि नांव शरण । मज्ज येणे गा ॥ 
जैसे घटाचेनि नाशे । गगनीं गंगन TAT | 
मज शरण येणे तैसे । ऐक्यै करी ॥ 

7८); समज्े. २ खड़काळ..- ३ छेशांत घालन» -४ नाश करणें. ५. जिवंत 
इहार्णे. ६ इच्छा. ६ वाइट, ७ प्रकार. A 4 
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खुवणेमणि सोनया । ये कॅलोळ जैसा पाणियां। 
तैसा मज धनंजया । दारण ये तूं ॥ 
चाँचूनि खागराच्या पोटी । वडवानळ शरण आला किरीटी । 
जाळू न शके तया गोठी । जाली देख पां॥ 
मजही शरण रिधिजे । आणि जीवित्वोचि आसिजे । 
घिग्बोलीं यिया न ळजे। प्रशा केवीं ॥ 
अगा प्राकृतां ही राया । आंगीं पडे जे धनंजया । 
ते दासिरुं ही कौं तया । समान होय ॥ 
मा मी विश्वेश्वर भेटें । आणि जीवग्रंथि न सुटे । 
है बोल नको वोखटे । कानीं लावूं ॥ 
म्हणौनि मी होऊनि मातं । सेवणे आहे आयित । 
तैसं करीं हातां येते । ज्ञाने येणे ॥ 
मग ताकोनियां काढिळं । लोणी माघोतं ताकी घाते । 
परि न घेपैचि कांही केले । तेणे जेवीं ॥ 
तैसे अद्वयत्वें मजञ । शरण रिधालिया तुज । 
घमोधमे हे खहज । लागर्ताल ना॥ 
लोहे उभे खाय माती । ते परिसाचिये संगती । 
सोने जालियां पुढती । न शिविजे मळे ॥ 
हैं असो काष्ठापासोनि । मैशूनि घेतलिया बान्हि । 
मग काष्ठेंही कोडोनि । न ठेके जैसा ॥ 
अञ्चना काय दिनकर । देखत आहे आंधार ॥ 
कीं प्रबोरधी होय गोचर । स्वप्नञ्नम ॥ 
तैसे मजसी पकवरळेया । मी सर्वेरूप वांचोनियां । 
आन काही उरावया । कारण असे ॥ 
म्हणोनि तयाचे कांहीं । चिंती ना आपुल्या ठायीं । 
तुझें पापपुण्य पाहीं । मोचे होईन ॥ 

7-3 छाट; ३ येरवी. ३ यःकथ्चित्. ४ पुनः. ५ लोखंड. ६ मंथन क्रून, 
७ सांपढे, ८ जागर्तात, पट गधा ) १ छ 
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तेथ सवेबंधलक्षणे । पापे उरावे दुजेपणे । 
ते माझ्या बोधी वायाणे । होऊनि जाईल ॥ 
wait पडिलिया लवणा । सवेही जळ होय विचक्षणा । 
तुज मी अनन्यरारणा । होईन तैसा ॥ 
येतुलेनी आपैसया । खुटळाचि आहासी धर्नजयाः। 
घेश मज प्रकाशौनियां । सोडवीन तूत ॥ 
याकारणे पुढतीं । हैँ आर्धी न चाहे चित्तां । 
मज पकासि ये सुमति । जाणोनि शरण ॥ 

ज्ञा. १८. १३९८-१४१६. 

९४, कर्मात नेष्कम्यसिद्धिः 

आणि उेदोअस्ताचेनि प्रमाणे । जैसे न चलतां सूर्याचे चाळण t 
तेस नैष्कम्यंतत्व जणि । कर्मीचि असतां ॥ 
तो मजुष्यासारिखा तरी आवडे । परि मचुष्यत्व तथा न घडे । ., 
जैसँ जळामाजि न बुडे । भानुविब ॥ 
तेण न पाहतां विश्व देखिळे । न करितां सरवे केळे । 
न भौगितां भोगलं । भोग्यजञात ॥ 
येकोचि ठायीं बेसला। परि सेतर ताचि गेला ॥ 
हैं असो विश्व जाहला । आंगैचि तो ॥ 

ज्ञा.. ४. ९९-१०२. 

“ ९५, संतांस कमाचरणाविषयीं आग्रह 

देखे प्राप्तार्थ जाहळे । जे निष्कामता पावले । 
'तयांद्दी कतेव्य असे उरले । लोकांलागीं ॥ 

१ व्यर्थ. २ मनोव्यथा. ३ उदय. ४ दिसतो, 
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मार्गी अंधासरिसा । पुढें देखणाही चाले जैखा। 
अश्ञाना प्रकटावा धमे तेसा । आचरोनि ॥ 
हां गा ऐसे जरी न कीजे । तरी अशांना काय उमेजे। 
तिहीं कचणे परी जाणिजे । मागोते या ॥ 
पथ वडील जे जे करिती । नया नाम धमे ठेविती । 
तौचि येर अञुष्टिती । सामान्य खकळ ॥ 
है ऐसे असे स्वभावे । म्हणोनि कमे न संडाचें । 
विशेषे आचरावे । लागे संतीं ॥ 

ज्ञा. २. १५५-१५९, 

९६, नैष्कम्यतत्त्व कोणास सांगावें? 
जै सांयासे स्तन सेवी । ते पकाने केवि जेची। 
म्हणोनि बाळका जैेसीं नेदार्बी । धनुधैरा ॥ - - 
तैसी कमी जया अयोग्यता । तयांप्रती नैष्कम्येता । 
न प्रगटावी खेळतां । आदिकरूनि ॥ 
तेथे सत्क्रियाचि लावावी । तेचि एकी प्रशेसावी । 
नैष्कर्मी ही दावावी । आचरोनि ॥ 
तया लोकसंग्रहाळागीं । चतेतां कमेसंगीं। 
तो क॑मेबंध आंगी । वाजेल ना ॥ 
ज्ञैसी बहुरूपियाची रावोराणी । स्त्रीपुरुषभावो नाहीं मनी । 
परि लोकसंपादणी । तैसीचि करिती ॥ 

ज्ञा. ३. १७२-१७६. 

,.१.डोळस. २ समजेल, र ्रष्ट.४ कष्टाने. ५ देऊ नयेत. ६ छागंणार' नाहं. 
७ छोकांमर्ध्ये वर्तणूक. र re ५ है 
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९७, कर्माने सत्त्वशुद्धि, व सत्त्वशुद्धीनं मोक्ष, 

जिये यज्ञादानतपादिक । इये कमें आवश्यक । 
तिथै न साँडावी पाँथिकँ । पाउले जेसी ॥ 
हारपळें न देखिजे । तंव तयाचा मागु न सांडिजे । 

कां तृप्त न होतां न लोटिजे । माणे जेवीं ॥ 
नाव थेडी न पवतां। न सांडिजे केळी न फळतां । 

काँ ठेविळें न दिसतां। दीप जैसा ॥ 
तैली. आत्मज्ञानविखीं । जंव निश्चिती नाहीं निकी । 
तंव नोहावे यागादिकीं । उदार्सान ॥ 
तरि स्वाधिकारालुरूपं । तियं यज्ञदाने तप । 
अचुष्ठावींचि साक्षेपं । अधिकेवरी ॥ 
ज्ञ चालणे वेगावत जाये । तो घेग बैसावयाचि होये । 
तैसा कर्मातिशय आहे । नेष्कस्यौलार्गी ॥ 
अधिके जंव जंब औषधी । सेवायाची मांडी बांधी । 
तंब तेव मुकिजे व्याची । तयाचिये ॥ 
सैसीं कमे हातोपातीं । जें कीजती यथानियुती । 
चै रजतमे झडती । झाडा देऊनि ॥ 
कां पाठोवाटी पुटें । भांगारा खार देणे घटे । 
तें कीर झडकरी तुटे । निव्याज होय ॥ 
तेस निष्ठा केळे कमे । झाडी करूनि रजतम । 
खत्बशुद्धीचं धाम । डोळां दाची ॥ 
म्हणोनि धनंजया । सत्वशुद्धी गिवसी तया। 
तीर्थोचिया सावाया । आलां कमें ॥ 
तीथे बाह्य मळ काळे । कमें अभ्यंतर डॅजळे । 
पचं तीर्थे जाण निर्मळ । सत्कमें चि ॥ 

_ १ वाटसरू. २ हरवलेें. ३ दूर करणे... ४ ताट. .५ तीर. ६ विषयी. 

yaa. < अधिकच... ९ बंधन, निश्चय: -१०,छवकर. “११- एकामागुन 

“पक, १३ सोन्यास. १३ निदोष, १४ बरोबरीजा: १५.स्वच्छदोतें, ; .; 
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तृषातो मरुदेशी । झळें असतं बोळलीं जैसी । 
कां अंधालागीं डोळ्यांसीं । सूये आला ॥ 
बुडतया नदीच धाविन्नली । पडतया पृथ्वीच कळवाळिली । 
निमतयौ सृत्यूने दिथली । आयुष्यद्द्धि ॥ 
कमे कमेबद्धता । मुमुक्ष सोडविले पंहुसुता । 
जैसा रैसरीती मरता । राखिला विषे ॥ 
तैसी पके हातचटिया । कमें कीजतीं धनंजया । 
बंधकेचि सोडवावया । मुख्य होतीं ॥ 

ज्ञा, १८. १४९-१६४. 

९८, इश्वरज्ञानावांचून त्रयीधर्म निष्कारण होत. 
देख पां गा किरीटी । आश्रमधर्मांचिया रहाटी । 
विधिमार्गा कैसबटी । जे आपणचि होती ॥ 
यजन करितां कोतुके । तिही वेदांचां माथा तुके । 
क्रिया फळेसी उभी ठाके । पुढां जया ॥ 
पेसे दीक्षित जे सोमप। जे आपणाचि यश्षाचे स्वरूप । 
तिहीं तया पुण्याचेनि नांचे पाप । जोडिळे देखे ॥ 

श्ुतित्रयाते जाणोनि । शा्तवरी यश करूनि । 
यजिलिया माते चुकोनि । स्वगो बरिती॥ `. : 
ज्ञैसं कल्पतरूतळवटीं । बैसोनि झोळिये देतसे गांठी । 
मग निदैव निघे किरीटी । दैन्यचि करूं ॥ 
म्हणोनि मजवीण पाविजे स्वर्ग । तो अज्ञानाचा पुण्यमार्ग । 
शानिये तयाते उपसेर्ग । हानि म्हणती ॥ a 
येन्हवीं तरी नरकींचे दुःख । पावोनि स्वगो नाम कीं सुख। 
वांचूनि नित्यानंद गा निर्दोख । ते स्वरूप माझे ॥ 

व भारवाडांत. २ उदर्के, ३ मंरणाऱ्याला, ४ रसायनाच्या योगें.५ हातोटी, 
युक्ति, ६ कसाची कषिंळां.:७ डोखे. ८ शंभरपर्येत. ९ भिक्षां मागण्यास. १० वित्न. 
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मज येतां पैं खुभटा । या द्विविधा गा अव्हांटा । 
स्वर्ग नरक या वाटा । चोरांचिया॥ * 
सूवगो पुण्यात्मके पापे येइजे। पापात्मके पापे नरका जाइजे । 
मग मातं जेणे पाविजे । ते शुद्धपुण्य ॥ 
आणि मजचि मार्जी असतां । जण मी दुऱ्हावे पंडुसुता । 

पुण्य ऐसे म्हणतां । जीभ न तुटे काई ॥...॥ 
मग मी न पविजे ऐसे । जें पापरूप पुण्य असे । 
ते साघलेनि सौरसे । cant Bet ॥ 
मग तया पुण्याची पाउठी सरे । सर्वचि इंद्रपणाची उंटी उतरे ॥ 
आणि येऊं लागती माघारे । स्वत्युळोकां ॥ 
जैसा चेइयाभोगीं कवडा वचे । मग दारही चेपू न ये तियेचं । 
तैस लाजिरवाणे दीक्षितांचे । काय सांगों ॥...॥ 
आअजुना वेदविद जरी जहला । तरी माते नेणतां वार्या गेला । 
कण सांडूनि उपणिळा । कोडा जैसा ॥ 
म्हणऊनि मज एकेविण । हे त्रयीधम अकारण | 
आतां माते जाणोनि कांहीं नेण । तू खाखिया होसी ॥ 

ज्ञा. ९. ३०७-३३४. 

-९९, स्वधमै हाच कामधेनु होय, 

आतां येचि विषर्यी पाथो | तुज सांगेन एक मी कथा । 
झै सृष्टयादि संस्था । ब्रह्मेने केली ॥ 
तें निस्ययागसहितें । सजिलीं भूते समस्ते । 
परि नेणर्तीचि तिये यज्ञात । सूक्ष्म म्हणडनी ॥ 
ते चेळीं प्रजी चिनविला ब्रह्मा । देवा काय आश्रयो येथ आम्हां । 
तंव म्हणे तो कमलजन्मा । भूतांप्रति ॥ 

१ आडमागे. २.दूर होतो. २ योग्यतेने,बळानें. ४ पायरी. ५ अधिकार, तेज, 
६ पाखडला. ७व्यवस्था.... :. .':-- ` . ; इ 
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तुम्हां घर्णविशेषवशे । आम्ही हा स्वधर्म विहिछा असर । 
याते उपासा मग आपेसे । पुरती काम ॥ 
तुम्हीं बत नियम न करावे। शारीराते न पीडावे । 
दूरि कही न वचावे । तोथोसि गा ॥ 
यागादिके साधने । साकांक्षं आराधन । : | 
मंत्र येत्र विधाने | झंणी करा ॥ 
देवतांतरा न भजावे । हे सवेथा कांहीं न करावे । 
तुम्ही स्वघमैयश्षीं यजावै । अनायासं ॥ 
अहेतुके चिते। अनुष्ठा पां याते । 
पतिव्रता पतीत । जियापरी ॥ 
तैसा स्वधर्मरूप मख । हाचि खेव्य तुम्हां येक । 
पेसे सत्यलोकनायक । घोळता जाहला ॥ 
देखा स्वधर्माते भजाळ । तरी कामधेनु हा होईल । 
मग प्रजा हो न संडील । तुमत कदा ॥ 

ज्ञा. ३. ८१-९४, 

१००, अहकारविरहित कर्मयोग, 
तरि महायागधसुखे । कमें निफजतांही अचुक । 
करतेपणाचे न ठाके । फुंजणे आंगीं ॥ 
जो मोले तीथो जाये । तया मी याञा करित आहे। 
ऐेसिये स्छाध्यतेचा नोहे । तोष जेवीं ॥ 
'कां स॒द्रा समथाचिया । जो एक्वडु झाँबे राया । 
तो मी जिणता फेसिया । न येचि गर्वा ॥ 
जो कांसे लागोनि ati gar deat Gat ge) 

पुरोहित नाविष्करे। दातेपणे॥ . . . 2." 

*१:नियंमित केला. २ जावे, ३ कॉमनिक, सकाम; ४ करूं नका: ५ निष्काम. 
$ गवे. ७ स्तुतीचा. ८ एकटा. ५ अहंकार, १० आविभोवे आंणीत नोहा, : 
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तैसे क्त्व अहं कारें । नेघोनि यथाअवसरे । 
कृत्यजातांचे मोहरे । सारिजती ॥ 
केल्या कमो पांडवा । जो आथी फळाचा यावो । 
तया मोहरा हाँ नेदावा। मनोरथ ॥ 
आधींचि फळीं आखतुटिया । कमें आरंभाषीं धनंजया । 
पराच बाळ धाया । पाहिजे जैसे ॥ 
पिपदचाँचिया आशा । न शिपिजे पिपळ जैखा ॥ 
तैसिया फळनिराशा । किजती कमें ॥ 
सांडूनि दुधाची टकळी । गोवारी गांवधेडु वैराळी । 
किंबहुना घमेफळीं । तेस 
पेसी हे हातवटी । घेउनी जे क्रिया उठी । 
आपण आपुलिया गांठीं। लाहोचि तो ॥ 
म्हणोनि फळीं लाग । सांडानि देहसंग । 
कमें करावीं हा चांग । निरोप माझा ॥ 

ज्ञा. १८.१६६-१७६. 

१०१, फलाशेचा त्याग, 

नातरि हेही तुज | Aaa कमे मज । 
तरी तं तू बुज । पांडुकुमरा ॥ 
बुद्धीचिये पार्ठी पोटीं । कमो आदि कां शेवटी । 
माते बांधणे किरीटी । दुवाड जरी ॥ 
तरि हही असा । सांडी माझा अतिसो । 
परि संयॅतिसीं वसो । बुद्धि तुझी ॥ 
आणि जेणे जेणे चेळे । घडतीं कमें सकळे । 
तयाँचीं तिये फळ । त्याजित जाय ॥ 

१ प्राप्ति. २ दाईनें, रे पिंपळाचे फळ, ४ इच्छा, ५ राति, युक्ति. ६ संबंध, 
७ देतां येत नाही. ८ समंज. ९ कठीण.. १० नियम, निश्चय, 
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काँ वेली । लोटता फळे आलीं । 

तैसी सांडी निपजली । कर्मे सिद्धें ॥ 
परि मारते मनीं घरावे । का मज उद्देशे कराचे । 

हे कांही नको आघवे । जाऊं दे शून्यी ॥ 

खडका जैसै वर्षेछै । कां आगीमाजी पेरिले । 

कमै मानी देखिले । रवप जैसे ॥ 
अगा आत्मजेच्या विषीं । जीव जेसा निरभिलाषी । 
पैसा कर्मी अशेषीं । निष्काम होई ॥ 
बन्हीची ज्वाळा जैसी । वार्या जाय आकाशी | 
क्रिया जिसे दे तैसी । शुन्यामाजी ॥ 
अञ्जुना हा फळत्याग । आवडे कीरं असळगं । 

परि योगांमाजी योग । घुरेचा हा॥ 
ज्ञा. १८. १२९-१३४, 

१०२, कर्माचें ईश्वरापेणत्व,- 

तै क्रियाजात आघवे । जैस निपजेळ आघवे । 
ते भावना करोनि करावे । माझिया मोहरा ॥ 

परि सवैथा आपुले ळें जीवीं । केलियाची से कांहींचि चुरची । 

ऐेसी धुवोनि कर्म द्यार्वी । माझिया हार्ती ॥ 

मग अग्निकुंड बीजे पातली । तिये अकुरदश जर्वी सुकली । 

Bier न फळतीं चि मज अर्पिलीं । शुभाशुमे ॥...॥ 

क उगाशीछे मज कमे । तेव्हांचि पुसिले मरणजन्म । 

जञन्मासचे श्रम । वरचिलही गेले ॥ 
म्हणऊनि अञ्चुना यापरी । पाहेचा वेळ नव्हेछ भारी। 

हे संन्यायुक्ति सोपारी । दिधली तुज ॥। ` 

१ खरोखर. २ साधारणं. ३ आठवण. ४ हमाछी केछें, ५ उद्यांचा, ६ सोपी, 
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या देहाचिये बांदोडीं न पडिजे। सुखदुःखांचिया सागारी न बुडिजे। 
सुखे खुखरूपा घडिजे । माझियाचि आंगा ॥ 

ज्ञा. ९; ४००-४०६. 

१०३, कर्मे ईश्वरापेण केल्याने ईश्वरमासि, 
कां अभ्यासाही लागीं । कसं नाहीं तुझिया आंगी ।' 
तारे आहासि जया भागीं । तैसाचि अस ॥ 
इंद्रिये न कोडी । भोगाते न तोडीं 1 
अभिमान न सांडीं। स्वजातीचा ॥ 
कुळधमे चाळी । विधिनिषेध पाळीं। 
मग सुखे तुज खरळी | feast आहे ॥ 
परि मने वाचा देहे । जैसा जो व्यापार द्दोये। 
तो मी करीत आहे । ऐसे न म्हणे ॥ 
करणे कां न करणें । हं आघवे तोचि जाणे । 
विश्व चळतसे जेणे । परमात्मनि ॥...॥ 
म्हणोनि प्रद्त्ति आणि निद्वात्ति। इये चोझीं नेघे मती | 
अखंड चित्तवृत्ति । माझ्या ठायीं ॥ 
थेप्हवीं तरी सुभटा । उजू कां अब्हांटा । 
रथ काई खटपटा । करित असे ॥ 
आणि जे जै कमे निपजे । ते थोडं बहु न म्हणिजे । 
निवांतचि आर्पिजे । माझ्या ठायीं ॥ 
ऐेसिया मद्धावना । तजुत्यागीं अज्जैना। 
खू सायुज्यसदना । माझिया येसी ॥ 

ज्ञा. १२. ११४-१२४. 

१ बंधन. २ बळ. रे आचरण कर. ४ मोकळीक. ५ ऋ, सरळ: 
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* १०४. स्वकर्मकुसुमांनीं विश्वात्मक ईश्वराची पूजा, 

यणे जग हें समस्त । आंत बांहेरीं पूणे भरित । 
जाळं आहे दीपजात । तेजे जैसे ॥ 
तया खबोत्मका इश्बरा । स्चकमेकुसुमांची चीरा । 
पूजा केली होय अपारा। तोषालागीं ॥ 
म्हणौनि तिये पूजे । रिझलेनि आत्मराजे । 
वैराग्यासादि देइजे । पेसाय तया ॥ 
जिये वैराग्यदर्शे । इश्वराचेनि वेधवशे । ̀  ` 
हे सवेही नावडे जैस । वांत होत ॥ 
प्राणनाथाचिया आधीं । विरहिणीते जिणही बाधी । 
तेसे खुखजात Aas qa arr. 
सम्यग्शान नुदैजतां । वेधेचि तन्मयता । 
डपजे ऐसी योग्यता बोधाची लाहे ॥ 
म्हणौनि मोक्षलाभासाठीं । जो वरते चाहतसे आंगीं । 
तेणे स्वघर्सु आस्था चांगी । अचुष्ठाचा 

ज्ञा. १८. ९१६-९२२, 

१०५, प्रकृतिपास्रून सत्त्वरजतमांची उत्पाते, 

तरि सत्वरजतम । तिघांसि हे नाम । 
आणि प्रकृति जन्म-। भूमिका यया ॥...॥ 
हे एकेचि वृत्तीच्या ठायी । त्रिगुणत्व आवडे पाहीं । 
वयसातरय देहीं । येकी जेवीं ॥ 
कां मीनलेनि कीड़े । जंव जंब तैक वाढे । 
तव तव सोनै हीन पडे । पाँचिका कसौं।॥...॥ 

_..१-संतुट-होऊन...२.प्रसाद.--२-नित्वर्येकरून: ४ श्रद्धेने, ५ वजन:--६ पांच 

रुपये तोळा, हीनकस: ह 



$ १०५] नीतिविचार. १२९ 

जैखी मीनाच्या तोंडीं । पडेना जंव उंडी । 
तच गळ आसुडी । जळपारधी ॥ 
तेवीं सत्वे लुब्धकं । सुखशानाचीं पादाकें । 
बोढिजतीं मग खुडे । झग जैसा ॥ 
मग शाने चडफड़ी । जाणिवेचे खुरं खोडी । 
स्वयंसुख हें घाडी । हातांचे गा ॥ 
तेव्हां विद्यामाने तोखे । लाभमात्रे हरिखे । 
मी संतुष्ट हेही देखे । शछाघौ लागे ॥ 
म्हणे भाग्य ना माझे । आजि सुखिये नाहीं दुजे । 
विकाराष्ट्रके फुंजे । साट्विकाचेनी ॥ 
आणि येणेही न खरे । लांकण लागे दुसरें । 
जै विद्वत्तेचे भरे । भूत आंगीं ॥ 
आपणचि ज्ञानस्वरूप आहे । ते गेले हे दुःख न वाहे । 
कीं विषयज्ञाने होये | गगनायेवढा ॥ 

ज्ञा. १४. १३९-१५४, 

हे रज याचि कारणे । जीवाते रंजवू जाणे । 
हे अभिलाखाचे तरुणे । सदाचि गा ॥...॥ 
घृतै आंबुलूनि आगियाळं । वर्ज्राझ्नीतै साँडुकिलेँ । 
आताँ बहु थेकुले । आहे तेथ ॥ 
तैसी खवळे चाड । होय दुःखासकट गोड । 
इंदरश्रीही सांकडे । गमो लागे ॥ 
तैसी तृष्णा वाढिनलिया । मेरूही हाता आलिया । 
तऱही म्हणे एखाद्या । दारुणा चळेघों ॥ 
जीविताची कुरोंडी | चोवाळूं लागे कवडी । 
मानी तृणाचिये जोडी । छृतक्कत्यता ॥ 

१ पारध्यानें. २ तडफडतो. ३ लाथा मारतो. ४ अभिमान घेतो. ५ बंधन . 
६ अभ्युक्षण करून, शिंपडून. ७ आमिकुंढ. ८ विजेच्या अग्नीला, ५ संघुक्षण 
केळे, पेटविले. १० संकट, ११ प्रत्त व्हावे, 
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आजि असते वेचिजेळ:। परि पाहँ पां काय कीजेळ 
चेसां पांगी बडीळ । व्यवसाय मांडी ॥ 
म्हणे स्वगी हन जावैः। तरि काय तेथे खावे । 
इयालागीं चांवे । याग करूं ॥...॥ 
पं ग्रीष्मांतींचा चारा । विसावा नेणे चीरा । 
तैसा न म्हणे व्यापारा । रात्रदिवस ॥ 
काय चंचळ मासा । कामिनीकटाक्ष जैसा । 
लवलाहो तैसा | विजूही नाही ॥ 
तेतुळेनि गा वेगे । स्वगेससारपांगे । 
आगिमाजि रिगे । क्रियांचिये ॥ 

ज्ञा. १४. १६१- १७२, 

हँ रजोशुणाचें दारुण । देहीं देहियासि बंधन । 
परिख आतां विदांण । तमाचे ते ॥...॥ 
अज्ञानाचे जियाळे । जया एका लागलें । 
जेणे विश्व भुळलें । नाचत असे ॥ 
-अविचेकमहामंत्र । जै मौठ्यमद्याचे पात्र । 
हैं असो मोहनाख । जीवांसि जे ॥...॥ 
सबैद्रियाँ जाड्य । मनामाजी मोठ्य । 
माल्हाती दाढ्ये । आलस्याचें ॥ 
आगे आंग मोडामोडी । कायेजातीं अनावडी । 
नुसती परवंडी । जाँभयाँची ॥ 
डघडियाची दिठी । देखणे नाहीं किरीटी । 
नाळैवितांचि उठी । वो म्हणौनि ॥ 
पडिलिये घौडीं । नेणे कान मुर्डी । 
तयाचि परी मुरकुंडी । उकल नेणे ॥ 

१ आशेनेँ, २ कौशल्य. रे आश्रय करितात. ४ रेलचेल, ५न हांक: मारतांच. 
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पृथ्वी पाताळीं जावो । कां आकाश हि वरी येवो । 
परि उठणे ह्या भावो । उपजा नेणे ॥ 
उचिताचुचित आघवे । झांसुरतां नाठवे जीवे । 
जा्थेचा तेथ लोळावें । ऐेखी मेघा ॥ 
आणि निद्रेविषयीं चांग । जीचीं आथि लाग । 
झौपाँ ज्ञातां स्वगे । वांचो म्हणे ॥ 
ब्रह्मायु होइजे। मा निजेलियाचि असिजे । 
है बांचुनि दुजे । व्यसन नाहीं ॥ 
चाटे जातां घुगे । कल्हौतांही डोळा लागे । 
अम्हृतही परी नेघे । जरि निद आली ॥ 
तेविचि आक्रोशबळें । व्यापारे कोणे पके वेळे । 
निगाले तरी आंघळं । रेंषॅ* FS 
केधवां कैसे राहाटावे । कोणेसीं काय बोलावे । 
हे ठाकते कीं नांगवें । हेही नेणे ॥ 
चणवा मियां आघवा । पांखें पुसोनि घेयाचा । 
पतँग या हांबा । घाली जेवि ॥ 
तैसा वळघे साहसा । अकरणींचि धिवसी । 
किंबहुना ऐसा । प्रमादु रुचे ॥ 
ud निद्वालस्यभमादीं । तम इया त्रिबंधीं । 
बांधे निरुपाधि । चोखटांत ॥ 

ज्ञा. १४. १७४-१९३. 

१०६, निम्लैगुण्यानें स्वरूपदर्शन, 
Ces सहज । ते आतां परिसऊं तुज । 
जै तूं ज्ञानांबुज-] द्विरेफे कीं ॥...॥ 

१ स्वस्थ पडला असतां. २ इच्छा. ३ खोटा. ४ 'लवंडत असताना, 

५ क्रोधार्ने. ६ साध्य होतें. ७ स्वाधीन होत नाही. ८ घैये. ९ ज्ञानरूप कम- 
छावरचा अमर. 
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कां नटळेनि लांघरवे । नट जैसा ने झंकेवे । 
तैस गुणजात देखावे । न होनियां ॥...॥ 

सत्वरजतमांच्या । भेदी प्रसैर कर्माचा । 
होत असे तो गुणांचा । विकार हा ॥ 
ययामाजि मी ऐसा । वनीं कां वसंत जैसा | 
बनलक्ष्मीविलांसा । हेतुभूत ॥ 
कां तारांगणीं लोपावें । सूर्यकांती उद्दीपावे। 
कमळीं विकासावें । जावै तमें ॥ 
यया कोणाचे काँही । सविता जैसा देखत नाहीं । 
तैसा अक्तो मी देहीं । सत्तारूप ॥...॥ 
ऐसेनि चिवेकै जया । उदय होय धनंजया । 
थे शुणातीतता तया । ऊर्ध्वंपंथे ॥ 
आतां निशुण असे आणिक । तै तो ज्ञाणे अचुक | 
ज्ञ जाने केळं टीक । तयावरी ॥ 
किंबहुना पंडुसुता । ऐसी तो माझी सत्ता । 
पावे जैसी सरिता । सि'ुत्व गा ॥ 
नळिकेवरूनि उठिला । जैसा शुक शाखे बैसला । 
तैसा मूळ अहंता ठाकिलाँ । तो मी म्हणौनि ॥ 
अगा अज्ञानाचिया निदा । जो घोरत होता बद्बदा । 
तो स्वरूपी प्रबुद्धा । चेइली कीं ॥ 
पै बुद्धिभेदाचा आरिसा । तया हातोनि पडिला वीरेशा। 
म्हणौनि प्रकृतिमुखाभाखा । मुकला तो ॥ 
देहाभिमानाचा वारा । आतां वाजी ठेला वीरा । 
तै पेक्य वीचिसागरां । जीवेशां हे ॥ 
म्हणौनि मज्ञावेसीं । प्राप्ति पाविजे तेणे सरिसी । 
बंषीतीं आकाशीं । घनजात जेवीं ॥ 

१ ठकबार्जानें. २ फत्तला जात नाहीं. ३ विस्तार. ४ मोत्यांचा झुबका. 
५ प्राप्त क्षाला, ६ जागा झाळा. ७ वाहण्याचा. ८ लाट व समुद्र, 
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तेचि मी होञनि निरुता । मग देहीचि ये असताँ । 
नागवे देहसंभूतां । गुणाले तो ॥ 
जैसा भिगाचेनि घरे । दीपप्रकाश नाचरे । 
कां न विक्षोचि खागरे । बडवानळ ॥ 
तैसा आळागेळा गुणांचा । बोघु न मेळे तयाचा । 
तो देहीं जैसा व्योमींचा । चंद्र जळीं ॥ 
तिन्ही गुण आपुलालिये प्रौढी । देही नाचविती वांगडी । 
तो पाहाँही न घाडी । अहंतेते ॥ 
हा ठायवरी । नेहरोनि ठेला अंतरीं । 
आतां काय वतें शरीरीं । हेंही नेणे॥ 
सांडूनि आंगीची खोळी । सपे रिंगालिया पांताळीं । 
ते त्वचा कोण सांभाळी । तैस जाळे ॥ 
कां खौरभ्यैजीणे जैसा । आमोद् मिळोन जाय आकाशा । 
माघारा कमळकोशझा । न याचि तो॥ 

स्वरूपसमरसे । तयाही गा जालं तैसे । 
तेथ किधमे हँ कैसे । नेणे देह ॥ 

ज्ञा, १४. २८७-३१५. 

१०७, वैराण्यानें अश्वत्थवृक्षाचें छेदन, 

परि तैचि लीळा पर॑जवे । तैसँ वैराग्याचे ने । 
अमंगबळ होआवे । बुद्धीसि गा ॥ 
उठिलेनि वैराग्यं जेणे। हा त्रिवर्गं ऐसनि सांडणँ । 
ज्ञेसँ वसुनिया सुण । आतांचि गळे ॥ 
हा ठायवरी पांडवा । पदार्थंजाती आघवा । 
विटवी तो होआवा । चेराग्यळाउे ॥ 

१ स्वाधीन होत नाहाँ. २ संगें, ३ ज्याचें सौरभ्य जीर्ण झाळे आहे असां. 
४ धारण करणें, चालवणें. ५ तिन्ही लोक. ६ कुत्ें, ७ बळकटपणा. 
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मग देहाहतचे देळें । सांडूनि एकेचि वेळे । 
प्रत्यक्बुद्धिकरतळं । हातवसावे ॥ 
निसिंले विवेकसाहाणं । जै ब्रह्माहमस्मि बोध सणाणँ । 
मग पुरतेनि बोधे उटणे । एकलेचि ॥ 
परि निश्चयाचे घुष्टिबळ । पाहाव एक दोन वेळ । 
मग तुळाचें अतिचोखाळ । मननवरी ॥ 
पाठीं हतियेरां आपणयां । निदि्यासँ एक जालिया । 
टू gw gte घाया-। पुरत गा॥ 

आतमज्ञानाचे खींडे । अद्वैतप्रभेचे निवाडे । 
नेदीळ उर कवणिकडे । भवद्क्षासी ॥...॥ 
तेव्हां ऊध्वे कां अधोमूळ । कां आधीचे हन शाखाडाळ। 
तै काहीचि न दिसे सूगजळ। चांदिणां जेवीं ॥ 

ज्ञा. १९. ९२५९-२६५. 

१०८, कामक्रोधलोमांच्या निर्मूलनानें आत्मसाक्षात्कार, 
आणि दूभादि दोष साही । हे संपूणे जयांच्या ठायीं। 
ते त्यजावे है काई । म्हणो कीर ॥ 
परि काम क्रोध लोभ । या तिहींचाचि थोब । 
थांवे तेथे अशुभ । पिकळँ जाण ॥ 
ड खां आपुलिया । दशना धनंजया । 

हे भळतया । दिघले आहाती ॥ 
कां पापियां नरकभोगीं । सुवावयालागीं जगीं । 
पातकांची दाडटँगी । सभाचि हे ॥ 
ते रौरवं गा तवचि बरी । आइाकिजती पटांतरीं । 
जंव हे तिन्ही अंतरीं । उठती ना ॥...॥ 

१ तरवारीचें म्यान.२ हस्तगत करून ध्यावें, रे धासर्णे, पाजळणें. ४ तीक्ष्ण, 
५ घासणें. ६ तरवार, श्र. ७ बंड, ८ स्थिरावे. ९ वाटाडे. १० बरिष्ठ. 
११ नरकाविशेष १२ परोक्षत्वाने. 
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काय बहु बोलू खुभटा । खांगितलिया निष्टा । 

नरकाचा दारवंडा । त्रिशंकु हा ॥ 

या कामकोधलोभां-। माजि जीवें जो होय उभा । 

तो निरेयपुरींची सभा । येथ पावे ॥...॥ 
घसोदिकां चौहीआंत । पुरुषाथोची तैचि मांत । 
करावी जै संघात । सांडील हा ॥ 

हे तीन्ही जीवीं जंच जागती । तवचरी निकियाची प्राप्ति । 

हे माझे कान नाइकती । देवही म्हणे ॥ 

जया आपणपे पेढिये । आत्मनाशा जो बिहे । 

तेणे न धरावी हे सोये । सावध होइजे ॥ 

पोटीं बांधोनि पाषाण । समुद्री बाही आंगवण । 

काँ जियावया जेवण । काळकूटांचे ॥ 

इहीं कामक्रोधलोमैखी । कार्यसिद्धि जाण तैसी । 

म्हणोनि ठावोचि पुरीं । ययांचा गा ॥.-.॥ 

ब्रिदोषीं सांडिळे शरीर । त्रिकुटीं फिटळिया नगर । 

न्रिदाई निमालिया अंतर । जैसे होय ॥ 

तेसा कामादिकीं तिधीं । सांडिळा खुख पावोनि जगीं । 

संग काहे मोक्षमागी । सज्जनांचा ॥ 

मग सत्संमे प्रबळे । सच्छास्राचेनि बळे । 

जन्मसृत्यूची निमाळँ । निस्तरे राने ॥ 

ते वेळीं आत्मानंदे आघवे । जै सदा वसते बरवे । 

ते तैसेचि पाटण पाखे । गुरुक्पेचे ॥ 

तेथ प्रियाची परमखीमा । तो भेटे माउँली आत्मा । 

तये खवा आटे डिडिमा । सांसारिक हे ॥ 

१ उंबरठा. २ नरक. ३ गोष्ट. ४ हिताची. ५ आवडते. ६ वात, पित्त, कफः 

७ चोरी, चहाडी, झिंद्ळकी. ८ आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप. 

« बरड. १० शहर. ११ आई, १३ आ्िंगन, क्षण- १३ गलबला. 
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पेखा जो कामक्रोधलोभां । झाडी करूनि ठाके उभा। 
तोचि येचढिया लाभा । गोसावी होय ॥ 

ज्ञा. १६. ४२४-४४४. 

४. साक्षाकार. 

१०९, पंथराज, 

ऐसे विवरोनियां श्रीहरी । म्हणतिले तिये rakes | 
अञ्चना हा अवधारी । पंथराज ॥ 
तेथ रृत्तितरूच्या बुडीं । दिसती निवृत्तिफंळाचिया कोडी । 
जिये मार्गीचा कापडी । महेश आझुनी ॥ 
चैं योगिबुदै वहिली । आडँबी आकाशीं निघालीं । 
कीं तेथ अनुभवाच्या पाउलीं । धोरण पडला ॥ 
तिहीं आत्मबोधाचेनि ie कारे । घांब घेतली एकसेरे । 
कां येर सकळ मागे निदंसुरे । सांहूनियां ॥ 
पाँढीं महर्षी येणे आले । साधकांचे सिद्ध जाहाले । 
आत्मविद थोरावले । येणेंचि पंथे ॥ 
हा मागे जें देखिजे । तें ताहानभूक विसरिज़े । 
रात्रिदिवस नेणिजे । वाटे इये ॥ 
चालतां पाउल जेथ पडे। तेथ अपंचैगोची खाणी उघडे । 
आसँहांटलिया तरी जोडे । स्वर्गसुख ॥ 

१ स्वामी. २ विवरण करून. ३ वेळेला. ४ संसारबरक्षाखालां, ५ मोक्षफल, 
६ राशी. ७ यात्रेकरू. ८ समुदाय, ९ आडव्या तिडव्या मागौने, १० रहदा- 
रीचा रस्ता. ११ सरळमागांर्ने. १२ एकसारखी. १३ अज्ञानांतील. १४ नंतर. 
१५ मोक्षाची. १६ आडमागांस गेलें असतां. 
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'निगिजे पूर्वीलिया मोहरा । कीं येइजे पश्चिमेचिया घरा ! 
'निश्चव्ठपणे धनुधेरा । चालणे एथिचे ॥ 
येणे मार्गे जया ठायां जाइजे तो गांव आपणचि होइजे । 
हें सांगो काय सहजे । जाणसी तूं॥ 

ज्ञा. ६. १९२-१६ ०. 

११०. चार मागांचें दिग्दर्शन, 

कोणी एक खुभटा । विचाराचा आँगिटां । 
आत्मानांत्मकिटा । पुटें देउनी ॥ 
'छत्तीसही वानीभेद । तोडोनि निर्विवाद । 
निवडती शुद्ध । आपणपे ॥ 
तया आपणपयाच्या पोटीं । आत्मध्यानाचिया दिठी । 
देखती गा किरीटी । आपणपची ॥ 
आणि पें देचंबगे ! चित्त देती सांख्ययोगे । 
पक ते अंगलगे । कमोचेनी ॥...॥ 
येणे येणे प्रकारे । निस्तरिती साचोकारे । 
है भैवकाउरेँ । आधवैची ॥ - 
परि ते करिती ऐसे । अभिमान दबडूनि देशे । 
एकाचिया विश्वास । टैकैती बोला ॥ 
जे हिताहित देखती । हानिकणवी घेपती । 
पुसोनि शीण हरिती । देती छुख ॥ 
तयाचेनि सुखै निधे। तेतुळं आदरें चांगे ॥ 
पेकोनियां आंगै । मने होती ॥ 

१ निघावें, २ मागोनें. ३ उत्तम योद्वया, अझुना. ४ आर्गीत. ५ आत्मा- 
नात्मचचौरूपी हिणकस धातु. ६ कसाचे भेद. ७ दैवयोगाने. ८ आश्रयाने, 
९ खरोखर. १० भवभय. ११ आश्रय करतात. १२ दुःखाबद्दछ दया. 
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तया ऐेकणेयाचेनि नांवे । ठेवती गा आघर्वे । 
तया अक्षरांसी जीवे । लोण कारिती ॥ 
तेही अंतीं कपिध्वजा । इया मरणोणेवसमाजा-। 
पासूनि निघती वोजा । गोमँटेया ॥ 

ज्ञा, १३. १०६७-१०४७. 

१११, ईश्वरास भजल्यावांचून गत्यंतरच नाहीं, 

यालागीं शेतजजेर नांवे । रिगोनि कें निर्श्चित होआवै । 
कैसेनि उघडिया असावे । शर्त्रॅवर्षी ॥ 
अंगावरी पडतां पाषाण । न सुवीवे कैवि बोडण । 
रोगे दाटली आणि उदासपण । वोखदैसी ॥ 
जेथ चहुकडे जळत वणवा । तेथूनि न निगिजे केचि पांडवा । 
तेबिं लोकां येऊनि सोपद्रवा । केवि न भजिजे माते॥ 
अगा माते न भजावयालागीं । कवण बळ पां आपुलिया अंगीं । 
काइ घरीं कीं भोगी । निश्चिती केली ॥ 
नातरी विद्या कीं वयसा । यया प्राणियांसी हा ऐसा | 
मज न भजतां भरंवसा । सुखाचा कोण ॥ 

ज्ञा. ९. ४९०-४९४. 

११२, ईश्ररमाप्तीनेच दुःखनिवृत्ति, 
बाप दुःखाचे Ra” gee | जेथ मरणाचे FE SES । 
तिये सरत्युलोकींचे शवटिले । हौटवेळे येणे जाहाळे ॥ 

१ निंबळोण करतात. २ स्ृत्यूरूपी समुद्रसमुदायांतून. ३ रीतीने. 
४ चांगल्या. ५ शेकडो भोके असलेल्या. ६ निर्धास्त. ७ शस्राच्या वर्षांवांत. 
८ घालावें, पुढें करावे. ९ ढाळ. १० ग्रस्त झाला. ११ माळ. १९ एक भरा 
म्हणजे (१६०) पायल्या. १३ टाकळे. १४ बाजाराची वेळ, 
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जातां खुर्खेसी जीविता । कैंची ग्राहिकी कीजेल पंडखुता । 
काय राखोंडी फुंकितां | दीप लागे ॥ 
अगा विषाचे कांदे वांडुनी ५ जो रस घेईजे पिछुनी । 
wat ata अस्त ठेडनि । जैसे अमर होणे ॥ 

तेथि विषयांचे जै सुख । तै केवळ परम दुःख । 
परि काय कीजे मूखे । न सेवितां नं सरे ॥ 
म्हणोनि मृत्युलोकी छुखाची कहाणी। ऐकिजेल कवणाचिये श्रवणी 
कैंची सुखनिद्रा आंथरुणीं । ईंग॑ळांच्या ॥ 
जिये लोकींचा चंद्र क्षयरोगी । जेथ उदय होय अस्तालागीं । 
दुःख लेऊनि सुखाची आंगी । सळित जगाते ॥ 
जेथ मंगळाच्या अंक्कुरी । सवचि अमंगळाची पडे पोरी'। 
मृत्यु उद्राचिया परिर्वरीं । गभ गिवसी ॥...॥ 
अगा गिंवसितां आघवां वार्टी । परतळे पाउलाचि नाहीं किरीटी। 
संघ निमालियांचिया गोष्टी । तिये पुराण जेथिची ॥...॥ 
पेसी लोकींची जिये नांदणुक । तेथ जन्मले आथि जे लोक । 
तयाचिये निश्चितीचे कौतुक । दिसत असे ॥...॥ 
ata sta बाळ बळिया वाढे । तंव तंब भोजे” नाचती कोडे । 
आयुष्य निमालँ आंँतुलियेकडे । ते ग्लांनीचि गाहीं॥ 
जन्मलियां दिचखदिवसै । हो लागे काळाच्या चि ऐेसँ । 
कीं धौढती करिती उल्हासे। उभविती शुढिया ॥ 
अगा मर हा बोल न खाहती । आणि मेलिया तरी रडती | 
परि असते औत न गणिती । गहिस पणे ॥ 
र सापे गिळिजतु आहे उभा। कां तो मासिया वेटॉळी जिभा । 

तैस घाणिये कवणे लोभा । वाढबिती तृष्णा ॥ 

१ गिराइकी. २ सेवन केल्याशिवाय राहात नाहाँ. ३ गोष्ट. ४ निखाऱ्यांच्या. 
५ आंगरखा. ६ छळत आहे. ७ धान्यावर पडणारी कौड. ८ घरांत, ७ पुष्कळ, 
सर्व. १० वेफिकीरपणाचे. ११ संतोषानें. १२ आंतून. १३ खंती. १४ वाढ- 
दिवस. १५ असलेले ( आयुष्य ) जात असतां. १६ मूख॑पणानें. १७ धरतो 
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अहा कटकटा हैँ वोखेरे । इये सृत्युलोकींचे उफराटे । 
येथ अज्ञेना जरी अवचटे । जन्मलासी तूं ॥ 
तरि झडझडोनि वाहिला निघ । इये भक्तीचिये घाटे लाग । 
जिया पावसी अव्यंग । निजधाम माझें ॥ 

ज्ञा, ९. ४९६-५१६ 

११३. ईश्वराबदळ कोणतीही एक हृढभावना पाहिजे. 
पाहे पां वालभाचेनि व्याजें । तियां वज्ञांगनांचों निज । 
मज मिनलियां काय माझें । स्वरूप नव्हती ॥ 
नातरी भयाचेनि मिस । माते न पविजाचि काय कसं । 
कीं अखंडवैरवद्दे । चेद्यादिकी ॥ 
अगा सोयरेपणेचि पांडवा । माझं सायुज्य यादवां । 
कीं ममत्वें वखुदेवा-। दिकां सकळां ॥ 
नारदा धुवा अक्र्रा । शुका हन सनत्कुमारा । 
इयां भक्ती मी धर्नुधरा । प्राप्य जैसा ॥ 
तैसाचि गोपिकांसि कार्म । तया कंसा भयसंभ्रमे । 
येरां धातके मंनोधमें । शिशुपालादिकां ॥ 
अगा मी पकळाणीचें खॉर्ग । मज येवो” ये भलतेनि मार्ग | 
भक्ति कां विषयाविरागे । अथवा वेर ॥ 
म्हणोनि पाथो पाहीं । प्रवेशावया माझ्या ठायीं । 
उपायांचि नाहीं । चोणी येथ ॥ 

ज्ञा, ९, ४६५-४७१. 

१ हायहाय, २ वाईट, ३ वेगळा, ४ प्राताच्या. ५ निमित्ताने, ६ गोपः 
क्या, ७ अंतःकरणे, ८ गीमैताने. ९ शिल्लपालदिकानी, १० घातकबुद्धने, 
११ एकभावाचे स्थळ. १२ येतां येतें. १३ उणीव, कमतरता. 
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११४, दुराचारी सुदाँ साधु होङ श्कतो, 

तो आधीं जरी दुराचारी । तरि सरवोत्तमचि अवधारौं । 
ज्ञैसा बुडाला महासागरी । न मरत निघाला ॥ 
तयाचं जीवित ऐेलथडिये आले । म्हणोनि बुडाळेपण जेवि 
वायां गेले । तावे चुरेंचि पाप केळे । दोवटलिय भक्ती ॥ 
यालागीं दुष्कती जरी जाहाला । तरी अनुतापतीर्थी न्हाला । 
न्हाउनी मजआंत आला । सर्बेभाबँ ॥ 
तरि आतां पवित्र तयाचें कुळ । आभिजात्य तैचि निळ । 
जन्मलेयाचे फळ । तयासींच जोडलं ॥ 
तो सकळही पढिन्नला । तपे तोचि तपिन्नला । 
अष्टांग अभ्यासिला । योग तेणे ॥ 
हैं असो बहुत पार्था। तो उतरला कमें सवथा । 
जयाची अखंड गा आसथा । मजचि लागीं ॥ 
अवधिया मनोबुद्धीचिया रहाटी । भरोनि एकनिष्ठेची पेटी । 
मज्जमाज्ी किरीटी । निक्षेपिली जेणे ॥ 
तो आतां अवसरे मजखारिखा होईल। ऐसा हन भाव तुज जाईल 
हां गा असुताआंत राहील ! तया मरण केचे ॥...॥ 
म्हणोनि तयाचिया चित्ता । माझी जवळीक पंडुखुता । 
तेब्हांचि तो तत्तां । स्वरूप माझे ॥ 
जैसा दीप दीप लाविजे । तेथ आदीळूं कोण हैँ नोळखिजे । 
तैसा स्वेस्वे जो मज भजे। तो मीचि होऊनि ठाके ॥ 

ज्ञा. ९, ४१८-४२८. 

१ अलीकडच्या कांडा. २ कुलीनता, ३ तळमळ, आवड. ४ व्यवहार. 

५ ठेविली, टाकिली. ६ अवकाशानें, ७ पूर्वीचा, पहिला. 
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११५. इंश्वरभक्तीविषयीं कुछ्णातिवर्णीचें निष्कारणत्व, 

म्हणोनि कुळ उत्तम नोहावें । जाती अंत्यजही व्हावे । 
घरि देहाचेनि नांवे । पशूचे ही लाभो ॥ 
पाहे पां सायजे होतिरुं घरिळें। तेणें तया काकुळती माते स्मरिले। 
कीं तयाचं पशुत्व बौबो जाहाळें । पार्वलिया माते ॥ 
अगा नांवे घेतां बोखटीं । जे आघवेया अघमांचिये सेवटी । 
'तिये पापयोनी ही किरीटी । जन्मले जे ॥ 

ते पापयोनि मूढ । मूख जैसे कां दगड । 
परि माझ्या ठाया दढ । सवेभावे ॥ 
जरयांचिये वाचे माझे आलौप । दष्टि भोगी माझोचि रूप । 
जयांचे मन संकटप । माझाचि वाहे ॥ 
माझिया कीर्तीविण । जयाँचे स्ति नाही श्रवण । 
जया सवागी भूषण । माझी खवा ॥ 
जयांचे शान विषो नेणे । जाणीव मज पकातेचि जाणे । 
जयां ऐेसे लाभे तरी जिणे । येऱ्हवी मरण ॥ 
घेसा आघवांचिपरी पांडवा । जिहीं आपुल्या सवेभावा । 
जियाबयालागीं बोलाचा । मीचि केला ॥ 
ते पापयोनीही हेतु काँ । ते श्रुतार्धातही न होतु कां। 
परि मजसी तुकितां तुका । तुटी नाहीं ॥...॥ 
राजाशेचीं अक्षरं आहाती । तिये चामां एका जया पडती | 
तया चामासाठीं जोडेती । सकळ वस्तु ॥ 
चांचूनि सोने रुपै प्रमाण नोहे । एथ राजाशाची समर्थ आहे । 
तोचि 'चाम एक जें लाहे । तेणे विकतीं आघवीं ॥ 
तैसे उत्तमत्व तैंचि तरे। तैचि सर्वज्ञता खरे। 
जैं मनोबुद्धि भरे । माझेनि प्रेम ॥ 

१ नक्रानँ. २ हत्ती. २ व्यर्थ. ४ वाईट. ५ गोष्टी. ६ रिकामे. ७ तोलले 
असतां. ८ वजनाला. ९ कमतरता, १० कातडें. ११ मिळतात. 

१ ०७ ८ a nm ig ere eee EN 
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म्हणोनि कुळ जाति वरणे । हे आघवेचि गा अकारण । 
पथ अर्जुना माझ॑पण । सार्थक एक ॥ 
ज्चि भलतेण भाव । मन मज आँठ येतै होआवे । 
आले तरी आघवे । मागील वोवो ॥ 
Re तंवचि वहाठ aes | ta a पवती गंगाजळ॥ 
मग होऊनी ठाकती केवळ । गंगारूप ॥ 
कां खैर चंदनकाष्टे । हे विवंचना तंवचि बेटे । 
sta a घापतीं एकवटें । अश्निमाजी ॥ 
तैसे क्षत्री वैश्य खिया । कां शूद्र अंत्यजादि इया । 
जाती तंचचि वेगळालिया। जंव न पवती मातें ॥ 

ज्ञा. ९, ४४१-४६० 

११६. “ माक्षिये भक्तीविण । जळों तें जियालंपण, ” 

एथ पार्थी पुढतपुढती । तेचि ते सांगो किती । 
जरी मियां चाड तरी भाक्ते। न विसंबिजे गा॥ 

अगा कुळाचिया चोखटपणा नळगो । आभिर्जात्य झणां रँडाघा | 

| व्युत्पत्तीचा चाउगा। सो कां वाहावा ॥ 

कों रूपै यसा माजा। आधिलेपणे कां गाजा। 
एक भाव नाहीं माझा । तरी पाल्हॉळ तै ॥...॥ 

तैस माझिये भक्तीविण । जळो तै जियाळेपॅण । 
अगा एथ्बीवरी पाषाण । नसती काई ॥-..॥ 
निंब निवोळिया मोडोनि आळा । तरि तो काउळियांखींचि सुकाळ 

जाहळा । तैसा भक्तिहीन वाढिन्नळा । दोषांचिळागीं ॥ 

कां षडूस खापरी चाढिळे । वाढूनि चोहटां ठेविले । 
ते सुणेयांचे उपगा आले । जियापरी ॥ 

१ व्यर्थ, २ नालि, व ओढे. ३ विचारणा. ४ होते, घडते. ५ जाऊं नका, 

६ कुलीनपणांत. ७ आनंद मानूं नका. ८ हांव. ९ संपन्नत्वानें. १० पसारा, 

ञ्यर्थ. ११ जगणे. १२ फळांनीं.१३ चवाठा, १४ कुत्र्यांच्या. 
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तैसे भक्तिहीनाचं जिणे । जो स्वप्रीही परि सुरत नेणे । 
तेणे संसारदुःखाखि भाणे । चोगरिलं ॥ 

ज्ञा. ९. ४३०-४४०. 

११७, भक्तीचें स्वरूप, 

तैसा मी एकीचे परी । आछुँडै गा अवधारी । 
जरि भाक्ते येऊनि वरी। चित्तात गां ॥ 
परि तोचि भाक्ते पेसी । प्जैन्याची खटिका जैसी । 
धर्सवांचूनि अनारिसी । गतीचि नेणे॥ 
कां सकळजळसंपत्ती । घेऊनि समुद्रात गिवासिती । 
गंगा जैखी अनन्यगती । मिनलीच मिळे ॥ 
तैसे सवेभावसंभारे । न घरत प्रेम पकसरे । 
मजमाजि संचरे । मीचि' होऊनी ॥ 
आणि तेर्वींचि मी ऐसा । थडिये माझारीं सरिसा । 
शषीराब्धि कां जैसा। क्षीराचाचि ॥ 
तैसे मजळायुनी; मुंगीवरी । किंबहुना चराचरी । 
भजनासि कां दुसरी । परीचि नाहीं ॥ 
तयाचि क्षणासर्व । एवंविध मी जाणवे । 
जाणितला तरी स्वभावें । दृष्टही होय ॥ 

ज्ञा. ११. ६८५.-६९१. 

११८. भक्ति म्हणजे अभेदज्ञान, 

म्हणोनि विश्व भिन्नभिन्न। परि न भेदे तयाचे ज्ञान। 
ज्ञेसे अवयव तरी आनॅआन । परी पकोचि देहीचे ॥ 

१ पुण्य, २ ताट. ३ वाढलें, ४ स्वाधीन होतो. ५ घारा. ६ पृर्थ्वांवांचून - 
७ दुसरी, < सामुग्री. ५ तीरावर. १० भिन्नभिन्न. 
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कां शाखा सानिया थोरा । परि आहाती एकाचि तरुवरां । 
बहुररिम परि दिनकरां । एकाचे जेवीं ॥ 
तेवि नानाविधा व्यक्ती । आनानें नामें आनानी वृत्ति । 
ऐसे जाणती भेदलां भूती । अभेदा मात ॥...॥ 
ज्ञातरि जेथवां जिये ठायीं । कां देखती जै जे कांहीं । 
ते मावांचूनि नाहीं । ऐसाचि बोध ॥...॥ 
तैस भळतेथ भळतेणे भाचे । भलतेही हो अथवा नोहा । 

पारे तै मी ऐसे आघवे । होऊनी ठेले ॥ 
अगा हे जेव्हडी माझी व्याप्ति । ते्हडीचि तयांची प्रतीति! 
ऐसे बडुघाकारी वतेती । बहुताचि होऊनि ॥...॥। 
अगा तयांचिया शाना । पाठी पोट नाहीं अज्जुना । 
वायु जैसा गगना । सवौगी असे ॥ 
तैसा मी जेतुला आघवा । तंचि तुक तयांचिया सञ्गावा । 
तरि न करितां पांडवा । भजन जाहाळे ॥ 

ज्ञा. ९. २५०-२६१. 

११९, प्रथम भक्तीकडे प्रश्टात्त नसते, 
ऐसे प्रेमव्ठांचेनि प्रियोत्तम । बोलिले जेथ पुरुषोत्तम । 
तेथ अजुन मनोधमें। निवाला म्हणतसे ॥ 
हां हो जी अवघारा । भला केर फेडिला' संसारा । 
Meat जननीर्जठरजोहरा-। वेगळा प्रभु ॥ 
जी जन्मँछैपण आपुले । है आजि मियां डोळां देखिले । 
जीवित हातां चढले । आवडे तैसं ॥ 
आजि आयुष्या उँंजवण जाहाली । माझिया दैवा दृशा:उद्वेली । 
जे वाक्यकृपा लाधली । देविकेनि मुखं ॥ ‘ 

१ लहान. २ भिन्न असलेल्या. २ अथवा. ४ जेव्हां. ५ कस, वजन. 
६:शांत झाली. ७ अडवून दिला. ८ मातेच्या उद्रांतील अभि. ९ हर्वे तर्से, 
१० साफल्य. १३ चांगले दिवस. 

१० 
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आतां येणे वचनतेजाकारं । फिटले आंतील बाहेरील आधारे । 
म्हणोनि देखतसे साचोकारें । स्वरूप तुझे ॥...॥ 
चे आणिकही एकेपरी । इये प्रतीतीची येतसे थोरी । 
जे मागे ऐेसेचि क्रर्षाश्वरी । सांगितले तूर्त ॥ 
परि तया सांगेतालियांचे साचपण । हे आतां माझे देखतसे 
अंतःकरण । जे कृपा केली आपण । म्हणोनि देवा ॥ 
येनहवीं नारद् अखंड जवळा ये । तोही ऐसँची वचनी गाये । 
परि अर्थ न चुझोनि ठाये । गीतसुखचि ऐकों॥ 
ज्ञी आंघळेयांच्या गांवीं । आपणपे प्रकटिलै रवी । 
तरि तिहीं बोतपैलीची घ्यावी । वांचूनि प्रकाश केचा ॥ 
परि देवर्षि अध्यात्म गातां। आहाच रागांगसी जे मधुरता । 
तेचि फावे येर चित्ता । न लगेचि कांहीं ॥ 
वै असितादेवलाचेनि मुखं । मी एवंविधा तूते आयिके । 
परि तै बुद्धी विषयविखे । घारिली होती ॥ 
विषयविषांचा'पडिपाइ । गोड परमार्थे लागे कडू । 
कड चिषय तो गोड | जीवासि जाहला ॥ 

आणि हे आणिकांचे काय सांगावे । राउळा आपणाचि येउनी व्यास- 
देवे । तुझे स्वरूप आधवे । सवेदा सांगिजे ॥ 
षरि तो आंधारीं चिंतामणि देखिला । जेवि नब्हे या बुद्धि उपेक्षिला। 
पाठी दिनोद्यी बोळखिला । होय म्हणोनि ॥ 
-हैसीं व्यासादिकांची बोळणीं। तिया मजपार्सी चिद्रत्नांचिया खाणी। 
परि उपेक्षिल्या जात होतिया तरणी । तुजघीण कृष्णा ॥ 
ते आतां वाक्यसूर्यंकर तुझे फाकले । आणि ऋषींनीं माग होते जे 
कथिले । तया आघवेयांचेचि फिटले । अनोळखपण ॥ 
जौ शांनाचे बीज तयांचे. बोल । माजि हृदयभूम्रिके पडिले 
सखोल । वरि.इये कृपेची जाहाली. बोल । म्हणोनि संवादफळ ॥ 

११ रेप, २ समजतां. ३ कोवळं ऊन, ४ वरवरच. ५ प्राप्त होई. 
« व्यापछेली. ७ सामर्थ्य, ८ राजमंदिर. ९ टाकलां; १° सूर्य. . 
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अहो नारदादिकां संतां । त्यांचिया उक्तिरूप सरितां। 

मी महोदाधि जाहालो अनंता । संवांदसुखाचा ॥ 
प्रभु आघवेनि येणे जन्मे । जिये पुण्ये केलीं मियां उत्तमे । 
तयांची न टेकतीचि अंगीं कामे । सहुरु तुवां ॥ 
येऱ्हर्वी वडिलवडिलांचेनि सुखै । मी सदा तूंतै कानी आइके । , 

परि कृपा न कीजेचि तुवां पके । तंब नेणबीचि कांहीं ॥ \ 

म्हणोनि भाग्य जै .सालुकूळ । जालिया केळे उद्यम सदा सफळ । 

तैसे श्रुताधीत सकळ । गुरुकूपा साच ॥ 
जी बनकर झाडसी जीवे साटी । पाहूनि जन्मे काढी औटी । 

परि फळेसीं तैचि भेटी । जै बसंत पावे ॥...॥ 
कां इंद्रिये वाचा प्राण। यां जालियांचं तैचि सार्थकपण। 
ज्ञ चैतन्य येऊनि आपण । संचरे माजीं॥ 
तसे शब्दजात आलोडिलै। अथवा योगादिक जै अभ्यासिळे । 
ते तेंचि म्हणों ये आपुळं । जैं साचुकुळ श्रीगुरू ॥ 

ज्ञा. १०. १४४-१७९, 

१२०, संतांस भजल्यानें रहस्यमापि, 

ते गा शान वें बरवें । जरि मनीं आथि जाणावें । 
तरि संतांते भजञावै। सवेर्वैसीं ॥ 
जे ज्ञानाचा कुरुठाँ। तेथ सेवा हा दारवंठा । 

तो स्वाधीन करी सुभटा । बोळगोनि॥ 
aft तनुमनजीरवे । चरणांसी लागावे । 
आणि अगवैता करावे | दास्य सकळ॥ 
मग अपेक्षित जै आपुळं। तेही खांगतीळ पुसिळं। 
जेणे अंतःकरण बोधिळं । संकल्पा न ये॥ 

<$ पावणे, प्राप्होणे.-२ माळी. ३. संयोग, : मोबद्लां. ४ अन्म ` काढतो, 
* कष्टाने. ६ अभ्यासिळें. ७ घरटे, आश्रय. ८ आश्रयं करूनं. ९ इच्छित: 
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जयाचेनि वाक्यउजिवडे। जाहले चित्त निधडे। 
अह्माचेनि पाडे । निःशंक होय ॥ 
तेवेळीं आपणपेया सहित । इये अशेषेही भूते । 
माझ्या स्वरूपा अखंडित | देखसी तूं॥ 
ऐसे शानप्रकाश पाहेले। ते मोहांधकार जाईल। , 
जै श्रीगुरुकूपा होईल । पाथौ गा॥ 

ज्ञा. ३. १६९-१७१. 

१२१, गुरुकृपेने आंत्मसिद्वि, 
पेसी कमें साम्यदशा । होय तेथं वीरेशा । 
मग श्रीगुरु आपैसा। भेटेचि गा॥ 
रात्रीची चोपाहारी। चंचलिया अवधारी । 
डोळ्यां तमौरी । मिळे जैसा) 
कां येऊनि फळाचा घड । पारुषवी केळीची घाढ । 
श्रीगुरु भेटोनि करी पाड । मुमुक्षु तैसा ॥ 
मग आलिंगिला पूर्णिमा । जैसा उणीव सांडी चंद्रमा ॥ 
तैसे होय वौरोत्तमा । गुरुकूपा तया ॥ 
तेव्हां अबोधेंमाञ असे। ते तंव तया रुपा नाशे । 
तेथ निशिसवे जैसँ। आंधारे जाय ॥ 
तैसी अबोधाचिये कुशी। कमे कती कार्य पेशी । 
त्रिपुटी असे ते जैसी । गाभिणी मारिली ॥ 
तैसेचि अबोधनाशासवै । नाश कियाजात आघरवे॥ 
शेसा समूळ संभवे । संन्यास हा॥ 
येणे मूळाशानसंन्यासे । दश्याचा जेथ ठाघो पुसे। 
तेथ बुझावे ते आपैसे । तोचि आहे॥ 

३. अकाशार्ने, २ उजाडेल, २ आपोआप, ४ चारप्रहर. ५ सूर्य. ६. थांबवितो.. 
७ सव, अज्ञान. .८, जाणावें. 
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चेइलियावरी पाही । स्वप्तींचिया तिये डोही । 

आपणयाते काई । काढूं जाइजे ॥ 
है मी नेणे आतां जाणन । हे सरळें तया SEAT! 

जाला ज्ातृश्ियाविहीन । चिदाकार ॥ 

मुखामासँखी आरिसा । परता नेलिया वीरेशा। 

पाहतेपणेवीण जैखा। पाहता ठाके ॥ 
तेसं नेणणे जे गळे । तेणे जाणणे ही नेळे। 

मग निष्क्रिय उरळै । चिन्मात्रचि ॥ 

तेथ स्वभावें धनंजया । नाही कोणीचि क्रिया । 

म्हणोनि प्रयाद् तया । नेष्कम्यै ऐसा ॥ 

ते आपुर्ले आपणपे । असतचि होऊनि हारपे । 

तरंग का वायुलोपै । समुद्र जैसा ॥ 
सेस न होणे निपजे । तै नेष्कम्येसिद्धि जाणिजे । 

सबै सिद्धोत सहजै । परम हेचि॥ 

देऊळाचिया कामा कळस । उपरम गगेखी सिध्चुप्रवेश : 

कां सुवर्णश्ुद्धी कख । सोळावा जैसा॥ 

तेसं आपुळे नेणणे। फेडिजे कां जाणणे । 

तेही गिळूनि असणे | ऐेखी जे दशा ॥ 

fare कांहीं । निपजणे येथ नाहीं । 

म्हणौनि म्हणिपे पाही । परमसिद्धि ते॥ 
परि हेचि आत्मसिद्धि । जो कोणी भाग्यानिधि । 

श्रीगुरुकूपालब्घि-। काळीं पाचे ॥ 
ज्ञा. १८. ९६६-९८४. 

१२२. नामधोषगोरवानें विश्व धवाळित होते. 

नतरि कीतैनाचेनि नटनाचे। नाशिळे ब्यवसाय प्रायश्चित्ताचे ¦ ¦ 
५: 9 

:जञ नामचि नाहीं पापाचे । ऐेसे केळे ॥ : 
ceca ov ees ot 

१ नांव. २ उत्कषोर्ने. २ व्यापार. 
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यमद्मा अवकळा आणिली! तीथें ठायावरूनि उठविली । 
यमलोकांची खुटिली । राहाटी आघवी ॥ 
थम म्हणे काय यमावे । दम म्हणे कवणाते दमारवे । 
तीर्थे म्हणतीं काय खावे । दोष औषधासि नाहीं ॥ 
ऐसे माझनि नामधोषै.। नाहीँचि करिती विश्वाचीं दुःखे । 
अवधे जगचि महासुखे । दुमडमित भरछे ॥ 
ते पाहांटेविण पाहावित। अस्ूतैविण जीववित। 
योगेवीण दावित। कैवल्य डोळां ॥ 
परि राया रंका पांड धरूं। नेणती सानेयां थोरां कडसँणी करूं । 
पकसरें आनंदाचे आवारू। होत जगा ॥ 
कहीं एकाघेनि वैकुंठा जावे । तै तिही वैकुंठचि केळे आघवे । 
छेसं नामघोषगोरचे । घवळळे विश्व ॥ 
तेजे सूये तैसे सोज्वळ । परि तोही अस्तवे हे किंडाळ । 
चैद्र संपूणे एकादे वेळ । हे सदा पुरते॥ 
भरघ उदार परि वोर्सरे । म्हणउनी उपमेसी न पुरे । 
हे निःरकपणे सपांखरे । पंचानन ॥ 
जयांचे वाचेपुढां भोर्जे । अखंड नाम नाचत असे माझे । 
जै सन्मसहस्त्री बोळगिजे । एकवेळ यावया ॥ 
तो मी वैकुंठी नसे । वेळ एक भानुबिबीं ही न दिसे । 
चरी योगियांचींही मानसे । उमरडोनि जाय ॥ 
यारे तयापासीं पांडवा मी हारपला गिवसीवा । 
जेथ नामघोष बरवा । करिती माझा ॥ 
कैसे माझ्या गुणी घोले । देशकाळातं विसरले । 
कीतेनखुखे सुखावले । आपणपांचि ॥ 
कृष्ण विष्णु हरे गोविद । या नामांचे निखिछे प्रबंध । 
भाजी आत्मचर्चो विशेद् ! उदंड गाती ॥ 
$ योग्यता. २ निवड. २ गांवकुस. ४ प्रकाशित केलें, पापरहित केले. ५ बाट. 
६ सरतो. ७ कृपाळु, सकूप. ८ आंवर्डीने. ९ सेवा करावी लागते. १० उल्लंघून. 
११ हरवलेला. १२ शोधून काढावा. १३ तृप्त झाले. १४ केवळ. १५ शुद्ध, 
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हे बहु असो यापरी । कीर्तित मातै अवधारौं । 
पक विचरती चराचरी । पांडुकुमरा ॥ 

ज्ञा. ९. १९७-९११ 

१२३, “ पंगुं लयते गिरिम्, ” 

येणेचि अभ्यासंसी योशु । चित्ताखी करी पां चांगु । 
अगा उपायचळे पंगुं । पहाड ठाकी ॥ 
तेवि सदभ्यासँ निरंतर। चित्तासि परम पुरुषाची मोहर । 
छावीं मग शरीर। राहो अथवा जावो॥ 
जै नाना गर्ताते पावविते । ते चित्त वरील आत्मयातें । 
मग कवण आठवी देहात । गेले कीं आहे. ॥ 

ज्ञा. <. ८१-८९. 

१२४. अभ्यासास कोणतीच गोष्ट दुष्कर नाहीं, 

अथवा है चित्त । मनबुद्धिसहित । 
माझ्या हाती अचुंबित । न शकसी देवो ॥ 
तरि गा ऐसे करी । यया आठां पाहारां माझारी । 
मोटके निमिषभरी । देत जाई ॥ 
मग जें जें कां निमिख । देखेल माझे सुख । 
तेतुळे अराचक । विषयीं घेईल ॥ 
जैसे शरत्काळ रिगे। मग सरिता चोहटूं लागे । 
तैस चित्त काढेल चेगै । ग्रपचौनि 
मग पुनवरहुनि जैस । शशिबिब दिसे दिसँ 
हरपत अंबे । नाहाँचि होय ॥ 

१ लंगडा. २ माग, ३ समग्र, एकदम. ४ फक्त, थोडें. ५ दिवसें दिवस. 
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तैसँ भोगा आंतूनि निघता । चित्त मज्ञमाजीं रिगतां 
हळुं हळुं पांडसुता । मीचि होसील ॥ 
अगा अभ्यासयोग म्हणिजे । तो हा एक जाणिजे । 
येणे कांहीं न निपजे। ऐसे नाही ॥ 
पै अभ्यासाचेनि चळे । एकां गती अंतरांळै । 
व्याघ्र खपे प्रांजळ । केळं एकीं ॥ 
विष कीं आहारं पडे । समुद्री पायवाट जोडे। 
एकां वाग्त्र थोकडे । अभ्यासे केळे ॥ 
म्हणोनि अभ्यासासी कांहीं । सर्वथा दुष्कर नाहीं । 
यालागीं माझ्या ठायां । अभ्यास मिळे ॥ 

ज्ञा. १२. १०४-११२, 

१२५. अभ्यासास उपयोगी स्थान कसें असावें ? 

तरि विशेषे आतां बोलिजेल । वरि ते अनुभवे उपेगा जाईळ । 
म्हणोनि तैस एक लागेल । स्थान: पहा ॥ 
जेथ आरांणुकेचेनि कोरड । बैसलिया उठो नावडे । 
चैराग्यासी दुणीव चढे । देखलियां ज॑ ॥ 
जो संतीं बसविला उावो । संतोषासी सार्वांचो । 
मना होय उत्सावो । धैर्याचा ॥...॥ 
जया आडं जातां पाथो । तपञ्चयो मनोरथा । 
पांखांडियाही आस्था । समूळ होय I... 
ऐसेनि न राहतयाते राहावी । भ्रमतयातं बसची । 
थापटूनि चेववी । विरक्तीते ॥ 
आणिकही एक पहावे । जे साधका वसते होआवे । 
आणि जनाचेनि पौयरवे । मेळेचिना ॥ 

१ अंतरिक्षांत. २ सरळ. ३ वेद. ४ विस्तारानं. ५ समाधान होण्याच्या. 
६ आवडीने. ७ दुप्पटपणा, दृढपणा. ८ सहाय. ९ वरून सहज गेलें असतां. 
१० बदेळीने- ११ मळत नाहा. 
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जेथ अञ्रृताचेनि पाडे । सुळांही सकट गोडे । 

जोडती दाट झाडे । खदा फळतां ॥ 
पाउळापाउलां उदकें । वषीकाळावीण अतिचोखै । 

RAT at AAT खुलभे जथे ॥ 
हा आतपही अळुंमाळ । जाणिजे तरी शीतळ । 
पवन अति निश्चळ । मद् झुळके॥ | 

बहुतकरूनि 205४ दाट न रिघे श्वापंद । 
झुक हन षड्पैद् । तेउते नाह ॥ 
पाणिंळमे हसँ । दोनी चारी सारसं । 
कवणे पके वेळे बैस । कोकिळ ही हो कां ॥ 
निरंतर नाहीं । तरी आलीं गेलीं कांहीं । 
होतु कां मयूरे ही। आम्ही ना न म्हणो ॥ 
परि आवश्यक पांडवा । ऐसा ठाव जोडावा । 
तेथ निगूढ मठ होआवा । कां शिवालय ॥ 

ज्ञा. ६, १६९-१७९, 

१२६, कुंडलिनीचें उत्थान व अनाइतनादश्रवण, 

हैं अखो ते कुंडलिनी बाळी । हृदयाआंत आली । 
तंच अनाहँताची बोली । चाचळे ते ॥ 
दाक्तीचिंया आंगा लागले । बुद्धीचे चेतन्य होते जाहले । 
तै तेणे आइकिले । अळुमाळ ॥ 
घोषाच्यौ कुंडी । नादाचित्रांचीं रूपी । 
अणवाचिया मोडी" । रेखिलीं ऐसा ॥ 

१ योग्यतेचा, सारखी, २ झरे. ३ थोडा. ४ पशु. ५ भ्रमर. ६ तेर्थे. 
७ पाण्याच्या आश्रयाने राहणारे. ८ चक्रवाकपक्षी, ९ गुप्त. १० योधारणेंत 
एक प्रकारचा होणारा शब्द. ११ बोलते. १२ कुंडालिनाच्या. १३ किंचित 
१४ एक प्रकारचा नाद्. १५ रूपें. १६ ऑकाराच्या. १७ आकाराने. 
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होचि कल्पवे तरी जाणिजे । परि कल्पित कैँचै आणिजे। 
तरि नेणो काय गाजे । तिथे ठायी ॥ 
विसरोनि गेलो अजञुंना । जंव नाश नाही पवना । 
तंब वाचा आथी गगना । म्हणऊनि घुमे ॥ 
तया अनाहताचेनि मेघे । आकाश दुमदुमौ लागे । 
तंब ब्रह्मस्थानींच बेगे। सहज फिटे ॥ 

ज्ञा. ६. २७४-२७९. 

१२७, योग हा अभिमवेश्ाइतकाच कठीण आहे. 

जिहीं सकळ भूतांचिया हितों । निराळंबी अव्यक्ती । 
पसरलिया आसक्ती । भक्तीविणे ॥ 
तया महेंद्रादि पदें । करिताति वार्डवधे । 
आणि करदधिसिद्धींची इंड । पडोनि ठाती ॥...॥ 
ताहाने ताहानचि पियावी । भुकेलिया भूकचि खावी । 
अहोरात्र वावी । मवोवा वारा ॥...॥ 
शीत Fara | eo पांघुरावे । ` 
वृष्टीचिया असावें । घराआंत ॥ 
किंबहुना पांडवा । हा अझ्निप्रवेश नित्य नवा। 

` श्चताराविण करावा। तो हा योग ॥...॥ 
म्हणोनि योगाचिया वाटा । जे निगाले गा सुभटा । 
तया दुःखाचाचि सेल वांटा । भागा आला ॥ 
पाहे पां लोहाचे चणे । जै बोचचरिया पडती खांणे। 

पोट भरणे कीं मरणे । शुद्धि नेणे ॥...॥ 
याळागीं पांगुळां हेवा । नव्हे चायूसी पांडवा । 
तोरे देहवंतां जीवां । अव्यक्ति गतो ॥ 

१ कल्पना करणारें. २ शब्द करी. ३ कपाट. ४ उघडे. ५ अनात्रित. ६ वाट- 
मारेपणा. ७अडथळे. ८ हाताच्या वावांनां. ९ मोजावा. १० दांत पडलेल्याला. 
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ऐसाही जरी धिवसौ । बांधोनियां आकाशा । 
झीबती तरी क्केशा । पात्र होती ॥ 
म्हणोनि येर ते पाथो। नेणतीचि हे व्यथा। 
जे कां भक्तिपंथा। बोठंगले ॥ 

ज्ञा. १९. १०-७६. 

१२८, इश्वराचें सवेगत ध्यान, 

म्हणोनि खदा स्मरावे। माताचि तुवां॥ 
डोळां जे देखावे। कां कानीं हन ऐेकावें। 
मनीं जे भावावे। बोलावे वाचे॥ 
तँ आंत बाहेरी आघवे । मीचि करूनि घालावें । 
मग सर्वाकाळीं स्वभावे । मीचि आहे॥ 
agar ऐेसं जाहालिया । मग न मरिजे देह गेलिया । 
मा संग्राम केलिया । भय काय तुज ॥ 
दूं मनडुदि साचैसौं । जरि माझिया स्वरूपी अर्पिसी । 

मातेचि गा पावसी । हे माझो भाक ॥ 
हाचे कासिसयावरी होये | ऐसा जरी संदेह चतेत आहे। 
तरी अभ्यासून आर्धी पाहे । मग नव्हे तरी कोपे॥ 

ज्ञा. ८. ७५-८०. 

१२९, देव सन्मुख विन्मुख दोहींकडे आहे. 

जी काय पक तूं नव्हसी । कवणे ठायी नससी। 
हे असो जैसा आहासी । तैसिया नमो ॥...॥ 

१ घैये. २ आश्रय करून राहिले. २ चिंतावें. ४ खरोखर. ५ शपथ. 
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ऐसे साचुरागे चित्तं । स्तवन केळ vised | 
मग पुढतीं म्हणे नमस्ते । नमस्ते प्रभो ॥ 
पाठीं तिये साद्यंत । न्याहाळी आमूर्तीतं। 
आणि पुढतीं म्हणे नमस्ते । नमस्ते प्रभो ॥ 
पाहत पाहतां प्रांते । समाघान पावे चित्ते । 
'आणि पुढती म्हणे नमस्ते । नमस्ते प्रभो ॥ 

चराचरीं जीं भूतं । सरवेत्र देखे तयाते । 
आणि पुनः पुनः म्हणे नमस्ते। नमस्ते प्रभो ॥...॥ 
आणिक स्तुतीही नाठवे । आणि निवांतही नसेवे । नेणो कैसा प्रेमभाव । गाजोंचि लागे॥ 
किबडना इयापरी। नमन केळं सहस्रवरी । 
कीं पुढती म्हणे श्रीहरी । तुज सम्मुखा नमो ॥ 
देवासी पाठी पोट आथि कीं नाहीं । येणे उपयोग आम्हां काई । तरि तुज पाठिमोरेयाही । नर्मो स्वामी ॥ 
उभा माझिये पाठीशी । म्हणोने पाठिमोरे म्हणावे तुम्हांसी । सन्सुख विन्मुख जगैसी । न घडे तुज ॥ 
आतां वेगळाळेयां अवयवां । नेणे रूप करूं देवा । 
म्हणोनि नमा तुज सषा । सर्वात्मका ॥ 

ज्ञा. ११. ५१९-५३२, 

१३०, ईश्वराचा ज्ञानियांस नित्य उद्य, 
जै गगनाहुनि जुने । जे परमाणूहानि साने । 
जयाचेनि सन्निधाने । विश्व चत्ठे ॥ 
ज॑ सवाते यया विये । विश्व सर्व जेणे जिये । 
Bg oer बिहे। अचित्य जे ॥ 

१ सप्रेम. २ आग. रे न रहावें. ४ लहान. ५ तर्क, ६ भितो. 

छ) 



—— 
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देखें बोळेंबा इंगेळ न चरे । तेजी तिमिर न शिरे। 
जे दिहाचि आंधारे । चमेचक्षूर्सी ॥ 
सुसंडा सूर्यकिरणांच्या राशी । जो नित्यउदो ज्ञानियांसी । 
अस्तमानाचे जयासी । आडनांव नाही ॥ 

; ज्ञा. ८. ८७--९०.. 

१३१. “ और वो एक शिपाई. ? 
म्हणोनि मज आत्मयाचा भाव । जिही जियावया केला ठाय ।' 
पक मीवांच्ूनि वाव । येर मानिले॥ 
तया तत्वज्ञानचोखटां । दिवी पोताखाची सुभटा । 
मग मीचे होऊनि दिवड ।:पुढां पुढां चाले ॥ 
अश्ञानाचिये राती-। माजि तमाची मिळणी दाटती । 
ते नाशूनि घाली परौती'। तयां करी नित्योदय॥ 

ज्ञा, १०. १४१-१४३. 

१३२. ईश्वराचे अप्रतिम तेज, 
तिये अंगँप्रभेचा देवा । नबलांचो काइसयाऐसा सांगाचा। 
कट्पांती एकचि मेळावा । द्वादशादित्यांचा होय ॥ 
तैसे ते दिव्य सूर्य सहस्त्रवरी । जरी उद्यजती कां एकेचि अवसरी. 
तरी जया तेजाची थोरी। उपमूं नये ॥ 
अवघियांचि विजंचा मेळावा कीजे। आणि प्रळयाझीची सर्व 
सामुग्री आणिजे । तेवांचि द्शकही मेळविजे । महातेजांचा॥ 
तऱ्ही तिये अंगप्रभेचेनि पाडे । हे तेज कांहीं होईल थोडें । 
आणि तया ऐसँ कीर चोखडे। त्रिशुद्धी नोहे॥ 

१ वाळवी. २ विस्तव. ३ अधार. ४ दिवसा. ५ अतिशय सडिक, अथवा. 
तेजस्वी, ६ दिवटी. ७ कापूर. ८ मशाळजी. ९ पलीकडे. १०, अंगच्या तेजाचा. 
११ आश्चर्य, : 
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पेसे महदात्मया श्रीहरीचे खहज । फांकतसे स चाँगींचे तेज । 
दे घुनिकपा जी मज्ञ । इश्य जाहाले॥ 

ज्ञा. ११. ९३७-२४१. 

१३३ ईश्वराचा सवाह्याभ्यंतर साक्षात्कार, 

पेसी एकैक शुंगारशोभा । पाहतां अजुन जातसे क्षोभो । 
तेवींचि देव बेसला कां उभा । शायांनु हे नेणचे ॥ 
बाहेर दिठी उघडोनि पाहे । तंव आधवे मूर्तिमय देखत आहे। 
मग आतां न पहि म्हणोनि उगा राहे । तरो आंतही तैसाचि ॥ 
अनावर सुखै समोर देखे । तया भेणे पाठिमोरा जंव ठाके । 
तंव तयाहीकडे श्रीमुखे । करचरण तैसे चि ॥ 
अहो पाहतां कीर प्रतिभासे । येथ नवलाबो काय असे। 
परि न पाहतांही दिखे । चोज आइका ॥ 
कैसे अनुग्रहाचे करणे । पार्थांचे पाहणे आणि न पाहणे । 
तयाही सकट नारायणे । व्यापूनि घेतलं ॥ 
स्हणोनि आश्चयाच्या पुरां पकी । ठायेठाव तैडीं ठाकी । 
तव चमत्काराचिया आणिकां । महाणेवाँ पडे ॥...॥ 
आणि दीपे कां सूये प्रगटे । अथवा निर्मुटलिया देखावाचि खुंटे । 

तैसी दिठी नव्हे जे वैकुंठं । दिधली आहे ॥ १ 
ज्ञा. ११. २२६-२३४. 

१३४, ईश्वराचे अमेयत्व, 
हें असो स्वर्गपाताळ । कीं भूमि दिशा अंतराळ। 
दे विवक्षा ठेकी खकळ । मूतिमय देखतसे ॥...॥ 

- अस्वस्थतेप्रत, ` २ ̀ Rarer. ३ आश्चर्य. ४ तात्काळ. ५ तीरी. 
६ मिटली असतां. ७ बोलणे. ८ रादिलें. 
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पेखा कवणै ठायाहनि तू आलासी । पथ बैसलासी की उभा 
आहासी । आणि कवणिये मायेचिये पोर्टी होतासी । तुझै ठाण 
केवढे ॥ तुझ रूप बय फैसे। तुज पेलीकडे काय असे। तू 
कायिसयावरी आहासी ऐसे । पाहिरूँ मियां ॥ 
तंव देखिले जी आघवचि । तरि आतां तुझा ठाव तूंचि । 
तूं कवणाचा नव्हसी ऐसाचि । अनादि आयता ॥ 
तू उभा ना बैठा । दिघडां ना खुज्टां। 
तुज तळीं वरी वैकुंठा । तूंचि आहासी ॥...॥ 
किंबहुना आतां । तुझे तूंचि आघवे अनेता । 
हे पुढतपुढतीं पाहातां । देखिळे मियाँ ॥ 

ज्ञा, ११. २७१-२७९, 

१३५, आत्मसाक्षात्कार. 

पेखैनि गा वीरनाथा । आत्मश्षानाचिया खङ्गलता । 
छेदूनिया भवाश्वस्था । अध्वैसूव्ठाते ॥ 
मग इदेतेली वाळले । ज॑ मीपणैवीण डाहांरळे । 
ते रूप पाहिजे आपले । आपणचि ॥ 
पारे द्पणाचेनि आधारे । एकचि करून Tat | 
मुख पाहतीं गवारे । तैसे नको हो ॥ 
है पाहणे ऐसें असे वीरा । जैसा न मोडलियां विहिरा । 
मग आपुलिया उगमीं झरा । भरोनि ठाके॥ 
नातीर' आटलीया अंभ । निजबिबी प्रतिबिब । 
नेहँटे काँ नभीं नभ । घटाभावीं ॥ 
ना ना इंधेनांश सरलेया । वन्हि परते जेवि आपणपयां । 
तैसे आपआप धनंजया । न्याहाळणे जै ॥ 

“१ आकृति... २ दी, उंच; रे लहान: ४ तरवारीने. ५ हुपण. ९ नाहाँसे 
झाले, ७ प्रसिद्धीस आलें. ८ मूखे. ९ पाणी. १० मिळतें. ११ जळण. ' : 
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जिव्हे आपली चची चाखणे। चक्षु निज बुबुळ देखणे । 

आहे तया ऐसे निरीक्षणे । आपुछे पें॥...॥ 

आपणचि आपणयाते। पादिजे जे अद्वैते । 
तें ऐसे होय निरुते। बोलिजत असे ॥ 

ज पाहिजतेनवीण पाहिजे । कांहीं नेणणांचि जाणिजे । 

आद्यपुरुष म्हणिजे । जया ठायाते॥ 
तथही उपाधीचा चोथंबा। घेऊनि श्रुति उभविती जिमा। 

मग नामरूपांचा वडबा । करिती वायां ॥ 

चें भवस्वगो उबगंळे । मुसुक्ष योगज्ञाना वळघले । 

तीं न यो इया निगाळे । पैजा जेथ ॥ 

सखाराचिया पायां पुढां। पळती वीतराग होडा । 

ओलांडोनि ब्रह्मपदाचा क्मेकडा । घालिती मागां ॥ 

अहंतादिभावां आपुछियां । झाडा देउनी आघकवेयां। 

पत्र घेती ज्ञानिये जया । सूळघरासी ॥...॥ 

चाथी ते वस्तु पहिळे । आपणपे आपु । 

पाहिजे जञेसै हिवंछे । हिव हिवें ॥ 
आणीकही एक तया । पोळखण असे धनंजया । 

तरी कां जयाभटीळया। येणेचि नाहीं ॥ 
ज्ञा. ११. २६६-२८३. 

१३६. आत्मसुखानें विषयध्यानाचा नाशः 

ज्ञया आपणपे सांडूनि कहीं । इद्रियश्रामावरी येणे नाह्ीं। 
तो विषय न सेवी हे काईे । विचित्र येथ ॥ 
सहज स्वसुखाचेनि अपारै । सुरवाडलेनि अंतरे। 
रचिला म्हणऊनि बाहिरें। पाऊळ न घाली ॥ 

5 आश्रय, र अवडंबर. ३ केटाळले..४' अनुसरले, ५ पैजेने. ६ थडवार्वे. 
७ थंडी. ८ इंद्रियांचा समुदाय. ९ रंगलेल्या. 

BR 
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साँगै कुमुददंव्ठाचेनि ताटै। जो जेविला चंद्रकिरणे चोखटै। 
तो चकोर कायि वाळुंरै । चुंबित असे ॥ ८ 
तैल आत्मखुख उपादइळं | जयासी आपणपचि फावले। 
तया विषय सहज सांडव्ले। म्हणों काई॥ 

ज्ञा. ९. १०९-१०८. 

१३७, साधूंचीं चिन्हे, 
जो आत्मलाभासारिखें । गोमटे कांहींच न देखे। 
म्हणोनि भोगविशेखें । हरिखेना जोा॥ 
आपणाचि विश्व जाहळा। तरि भेदभाव सहजा'चे गेला । 
म्हणोनि द्वेष ठेला । जया पुरुषा॥ 
पे आपुळें जे साचे | ते कल्पांतीही न थेचे । 
है जाणोनि गताचें। न शोची जो॥ 
आणि जया पैरोत कांहीं नाहो । ते आपणाचि आपुल्याठार्थी । 
यालागीं जो कांहीं । आर्कांक्षी ना॥...॥ 
ऐसा बोधाचि केवळ । जो होऊनि असे निखळ । 
त्याहीवरी भजनशीळ। माझ्याठायीं ॥ 
तरि तया ऐसे दुसरे! आम्दा पढियंतँˆ सोयरे। 
नाहीं गा साचोकार | तुझी आण॥ 

ज्ञा. १२. १९०-१९६; 

१२८. ज्यास परमानंदाची प्राप झाली तोच स्थितमन्ञ, 

देखे कद्धिसादि तयापरी । आली गेली से” न करी। 
तोचि शुंतळा असे अंतरा । महाखुखीं ॥ 

१ कमळाचे पान. २ वाळवंट. ३ उत्कृष्ट. +४ प्राप्त झालें. ५ हर्ष होत नाहीं. * 
६ नासत नाहा, जात नाहा, ७ पलोकडे. ८ इच्छा करीत नाहाँ. ९ निखिल 
स्वच्छ, १० आवडते. ११ आठवण. 

११ 
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जो आपुलेनि नागेरपणे । इंद्रभुवनाते पाबळे स्हणे। 
तो केवि रंजे पारलवण। भिल्लाचेनि ॥ 
जो अम्तातें ठी' ठेबी। तो कांजी जैसा न सेची। 
तेसा स्वखुखानुभची। न भोगी ऋद्धि ॥ 
पाथो नवळ हे पाही । जेथ स्वगैसुखा लेखणी नाहीं। 
तेथ ऋद्धिखिद्धि कायी । प्रार्ईता होती ॥ 
पेसा आत्मबोधे तोषळा । जो परमानंदे पोखला । 
तोचि स्थितप्रज्ञ मला । बोळख तूं॥ 
तो अहंकारात दवडुनी। सकळ काम सांडुनी । 
विरे विश्व होउनी । विश्वामाजी ॥ 

ज्ञा. २. ३६२-३६७. 

१३९, परमामृतपाप्तीसाठी क्षीराब्धिमंथनाचें कारण नाहीं, 

ज्ञ काळकूटाचे सहोदर । ह सृत्युभेणे प्याले अमर। 
तरि दिदे पुरंदर । चौदा जाती ॥ 
पेसा कवण एक क्षीराब्धीचा TH | जया वायांचि अम्मृतपणाचा 

आभास । तयाचाही मिठांश । जै पुरे म्हणो नेदी ॥ 
तया पाबळेयाही येतुलेवरी । गोडियेची आथि थोरी । 
मग हँ तंव अवधारा । परमासुत सांचे ॥ 
जै मंद्राचव्ठ न ढॉळितां । क्षीरसागर न डडुरळेतां। 
अनादि स्वभाचतां । आइते आहे ॥...॥ 
जयाची गोठीचि ऐकतखेंचो । अघवा ससार होय चावो । 
बळिया नित्यता लागे येवो । आपणपेयां ॥ 

१ मोठेपणानें. २ तुच्छ, हरूके, रे संतोष पावे. ४ पणेकुटीनें, झोंपडीने. 
५ नांव, दोषः ६ ताकाची निवळ. ७ गणना. ८.सामान्यः ९ पुष्ट झाला. 

१०बागतो. ११ बंधुः १२ दिवसाचे. १३ इंद्र, १४. आळ. १५ गोडी. 
१६ नाशिवेताळा. १० हृलवतां. १८ घछुसळतां. १९ ऐकतांक्षर्णाचः 
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जन्मशरत्यूंची भाखं । हारपोनि जाय निःरोख । 
आंत बाहेरी महासुख । वाढौँचि लागे ॥ 
मग दैवगत्या जरि सेविजे । तरि ते आपणचि होउनी ठाकिजे। 
(तै तुज देतां चित्त माझे । पुरें म्हणों न शाके ॥ 
तंच तुझै नामचि आम्हां आवडे । वरि भेटी होय आणि जवळिक 
जोडे । पाठीं गोठी सांगसी सुरवोडं । आनंदाचेनि ॥ 

ज्ञा. १०. १९२-२००. 

१४० साक्षात्कारी पुरुषाचे देशाविषयी औदासीन्य, 
तरि आतां देह असो अथवा जावो । आम्ही तो केवळ वस्तूचि 
आहो। कां जे दोरीसपेत्व बोवो । दोराचिकडूनि ॥ 
सज तरंगपण असे कीं नसे। ऐसे हे उद्काप्राति कहीं भासे । 
ते भलतेव्हां जैसे तैसें। उदकचि कीं ॥ 
तरंगाकारें न जन्माचे । ना तरंगलोपे न निमोचि* । 
तेवि देहीं जे देहँचि । वस्तु जाहले ॥ 
आतां शरीरांचे तयांचिया ठायीं । आडनांवही उरले नाहीं । 
तरि कोणे काळें काई । निमे तै पाहे पां ॥ 
मग मार्गातें कासया शोधावं । कोणें कोठूनि क॑ जावे । 
जरि देशकाळादि आघवे । आपणाचे असे ॥ टॅ 
आणि हां गा घट जे वेळीं फुटे । ते वेळीं तेथिचे आकाश लागे 
नीट वाटे । वाटा लागलें तरि गगना भेरे। येरवी काथ चुके ॥ 
घेसिया बोधाचेनि सुरवाडं । मार्गामार्गोचे सांकडे । 
तया सोहंखिद्धां न पडे | योगियांसी ॥ 
या कारणे पंडुसुता । तुवां होआवे योगयुक्ता । 
तेतुळेनि सवेकाळीं साम्यता । आपैसया होईल ॥ 

*. गोष्ट, वार्ता. २ भरानें..३ खोर्टे. ४ केव्हांही. ५ अथवा, ६ मरत. नाहीं. 
५ देहासद्धां. ८ सुखार्ने, सोईर्न, vc 
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मग भलतेथ भलतेन्हाँ । देह असो अथवा जावा । 

परि अवया नित्य ब्रह्ममावा । विघड नाहीं ॥ 
ज्ञा. ८. २४८-२१७० 

१४१, ईश्वरध्यानाचा शारीरिक परिणाम, 

मग तेथ आपण । एकाग्र अंतःकरण । 
करूनि सहुरु स्मरण । TAA Il 
जेथ स्मरंतेनि आदरे । सबाह्य सात्विके भरे । 
ज्ञव काठिण्य विरे । अहेभावाचे ॥ 
विषयांचा विसर पडे । इंद्रियांची कसमैस मोडे । 
मनाची घडी घडे । हृदयामाजी ॥ 

ऐसे ऐक्य हैं सहजे । फांवे तव राहिजे। 
मग तेणेचि बोधे बैेसिजे। आसनावरी ॥ 
आतां आंगातँ आंग वरी । पवनाते पचन धरी । 
पेसी अनुभवाची -उजरी। हाचि लागे ॥ 
प्रबृत्ति माँचौती मोहरे । समाधी पेलोडी उतरे । 
आघवे अभ्यासू सरे । बैसतँखैवो ॥ 

ज्ञा. ६. १८६-१९१. 

१४२, ईश्वरध्यानाचा आध्यात्मिक परिणाम, 

तू प्राप्तीची चाड वाहसी । परि अभ्यासीं दक्ष न होसी । 
ते सांग पा काय बिहसी । दुवॉडपणे ॥ 
तरि पार्था है झैणे । सायास घेशी हो मने । 
बायां बागुल इये दुजने । इंद्रिये करिती ॥ 

१ बंधरहित. २ करावें. ३ स्मरणाच्या. ४ रग. ५ सांभाळते. ६ उत्कर्ष, 
उदय. ५ मार्गे. ८ फिरते. ९ अलिकडे. १० बसल्याक्षणी. ११ सावध. 
१२ कठीणपणासुळे. १२ कदाचित्. १४ भय दाखविणारे. 

—_— a 
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पाहे पां आयुष्याते. अढळ करी । जे सरते जीवित वारी । 
तया औषधात वैरी । काय जिव्हा न म्हणे ॥ 
पेस हितासी ज॑ जे निकं। तें सदाचि या इंद्वियां दुखे । 
येन्हवीं सोपें योगासारिखें । कांही आहे ॥ 
म्हणोनि आसनाचिया गाढिका । जो आम्हीं अभ्यासू सांगितला 
निका । तेणे होईल तरि हो कां। निरोध ययां ॥ 
येच्हवीं तरी येणे योगे । जे इंद्रियां विदोण छागे। 
तें चित्त भेटो रिगे । आपणपेयां ॥ 
परतोनि पाठिमोरे ठाके । आणि आपणियाते आपण देखे । 
देखतखेवो बोळखे । म्हणे तत्त्व है मी ॥ 
तिये वोळखीचिसरिसँ । सुखाचिया साम्राज्यीं बैसे । 
मग आपणपां समरसे । विशेनि जाय ॥ 

ज्ञा. ६. ३६०-१६७, 

१४३. साधूची पञ्मपत्राप्रमाणें अलिप्तता, 
जो अंतरीं दढ । परमात्मरूपीं शू । 
बाह्य तरी रूढ । लौकिकु जैसा ॥ 
तो इंद्रियां आज्ञा न करी । विषयांचे भय न धरी । 
प्राप्त कर्स नाव्हेरी । उचित जे जे॥ 
तो कमैद्रिय कमी । राहारतां तरी न नियमी । 
परि तेथिचेनि ऊर्मी । झांकोळेना ॥ 
तो कामनामात्रे ने घेपे" । मोहमळें न लिंपे । 
जैसे जळीं जळें न शिपे । पझ्मपञ्र ॥ 
तैसा संसंर्गामाजी असे । सकळासारिखा दिसे । 
ज्ञखै तोय संगे आभासे । भालुबिब ॥ 
१ स्थिर. २ हढपणानें. ३ वेध, निग्रह, ४ अंत्ुंख. ५ बरोबर. ६ गुंग, 

“गढळेला. ७ आचरण' करणारा. < न टाकी. ९ वेगाने. १० विकार पावत नाहीं. 
११ आकळला जात नाहीं. १२ संसारांतं.. 
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तिस सामान्यत्वें पाहिजे । तरि साघारणचि देखिजे । 
येरवीं निघोरितां नेणिजे । सोय जयाची ॥ 
ऐशा चिन्हीं चिन्हित । देखली तोचि मुक्त । 
आशापाशरहित। वोळख पां ॥ 

ज्ञा. २. ६८-७४. 

१४४, “ शरीरीचि परी कौतुके । परञ्रह्माचेनि पाडे तुके, ? 

ऐेसा शरीरीचि परी कौतुके । ् रह्माचेनि पाड तुके । 
जेणे जितलीं एकं । इंद्रिये गा ॥...॥ 
देखे सोनयाचे निखळ । मेख्यसण ढिसाळ । 
आणि मातियेचे डिखळे । कीं खरसँचि मानी ॥ 
पाहतां पृथ्वीचं मोळ थोडें । पेसे अर्नध्य रत्न चोखडं । 
देखे दगडाचेनि पाडे । निचाड ऐसा ॥...॥ 
तया बंधु कोण काह्याचा । द्रेषिया कवण तयाचा। 
मीचि विश्व ऐसा जयाचा । बोध जाहला ॥...॥ 
जयाचे नांव तीर्थरावो । दशोने प्रशरॅतीसे ठावो । 
जयाचेनि संगे ब्रह्मभावो । भ्रांतासही ॥ 
जयाचेनि बोलं ध्म जिये । दिठी महासिद्धीतं विये । 
देखे स्वगेसुखादि इये । खेळ जयाचा ॥ 
विपायै जरी आठविला चित्ता । तरी दे आपुली योग्यता । 
ह असो तया प्रशांसितां। लाभ आथि ॥ 

ज्ञा. ६. ९०-१०४. 

, १ स्वरूप, स्थिति, २ तुलनेस येतो. ३ शुद्ध. ४ प्रचंड. ५ ढेकूळ, 
६ अमोल. ७ पूज्यतेला. ८ कदाचित्. 

| 
| 
| 

| 
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१४५, स्थितम्ज्ञास्थिति. 
जो सर्वत्र सदा खरिखा । परिपूणी चंद्र कां जैसा । 
अधमोत्तम प्रकादा¬। माजि न म्हणे ॥ 
पेखी अनवच्छिन्न समता । भूतमातरीं सद्यंता । 
आणि पालट नाहीं चित्ता । कवणे वेळे ॥ 
गोमरें कांहीं पावे । तरी संतोषे तेणे नाभिंभवे । 
जो ओख्ैनि नागवे । विषादाखी ॥ 
ऐसा हरिखशोकरहित । जो आत्मबो धभरित। 
तो जाण पां प्रज्ञायुक्त । घचुधैरा ॥ 

ज्ञा. २. २९७-३००. 

१४६, साधूची नीतिलक्चर्ण, 

परि तया भेटती ऐसे । जे ज्ञाने सवेत्र सौरेसे । 
महाप्रैव्वयांबूचे जैसे । भरलेपण ॥ 
जया पुरुषांचे कां मन । सांडोनि गेळें मोह मान । 
बँघो्ती जैसे घन । आकाशाते ॥ ...॥ 
फळली केळी उन्भूँळे । तैसी आत्मलाभै प्रबळे । 
जयाची करिया ढाळढांळें । गळती आहे ॥ 
आगी छागरिया सखीं । देखोनि सेरा पळती पक्षी । 
तैसं सांडिळं अशेखीं । विकल्पीं जे ॥...॥ 
लोहाचे सांकंडे परिसा । न जोडे आंधार रवी जैसा । 
ह्वेतबुद्धांचा तैसा । दुकाळ सदा जयां:॥-..॥ 
आणि अनात्मवगेनीर । सांडूनि आत्मरसाचे क्षीर । 
चरताति जे सविचार । राजहंस ॥...॥ 

१ अविभक्त. २ व्याप्त होत नाहीं. ३ वाईटार्ने. ४ स्वाधीन होत नाहाँ. 
स्थितप्रज्ञ. ६ सारखे. ७ महाप्रल्यकालच्या पाण्याचे. < वर्षाकतुच्या शेवर्टी- 

९ ढग .१० उन्मळून पढते. ११ क्रमाक्रमाने. १२ वृक्षाला. १३ संकर. 



-१६८ ज्ञानेश्वरथचनासृत. [§ १४६ 

तैसे आत्मभ्रांतीसाठी ।.चस्तु विखुरली बारा वाटीं। 
ते एकवटिती ज्ञानदष्टी । अखंड जे ॥ 
किबहुना आत्मयाचा । निर्धारी विवेक जयाचा । 
बुडाला वोघ गंगेचा । सिंधुमाजि जैसा ॥...॥ 
जैसा अग्नीचा डोंगर । नेघे कोणी बीज अंकुर । 
तैसा मनीं जयांच्या विकार । उदयजेना ॥ 
जैसा काढिलिया मंद्राचळ । राहे क्षीराब्धि निश्चळ | 
तैसा जुटी जयां सळं । कामोर्मीचा ॥ 
चंद्रमा कंळीं घाला । न दिसे कोणे आंगों वोसावला । 
तेवि अपेक्षेचा अवखेळा । न पडे जयां ॥...॥ 
एवं जे जे कोणी ऐसे । केले ज्ञानाख्यड्ुताशी । 
ते तेथ मिळती जैले । हेमी हेम ॥ 

ज्ञा. १९. २८४-३०५. 

१४७, त्रिगुणातीताचा अभेदभाक्तेयोग. 
यया देवाचिया बोळा । पार्थे अति सुखावला । 
मेघे सवोखिँला। मयूर जैसा ॥ 
तेणे तोषं वीर पुसे । जी कोण्ही चिन्हीं तो दिसे । 
जयामाजि वसे। ऐसा बोघ ॥...॥ 
यया अज्ञुनाचिया प्रक्षा । तो षड्शुणांचा राणा । 
परिहार आकैणी । बोलत असे ॥...॥ 
सायंप्रातमंध्यान्हा । या तिहीं काळांची गणना । 
नाही जेवि तपना । तैसा. असे ॥...॥ 
ता जिणता ना हारंबी । तैसा गुण नव्हे ना करवी । 
जैसी कां श्रोणवी । संग्रांमींची ॥ 

१ पसरळी.'२ उसळी, कढ, ३ कांना. ४ न्यून. असलेला; ५ न्यूनता. 
६ सोन्यात; ७ तृप्त केळेला. ८ उत्तर. ९ ऐका. १० सूर्याला. {39 जिंकणारा, 
१२ हरणारा. १२ युद्धभमी. Io 
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काँ शरीरा आँतील प्राणु । घरीं आतिथ्याचा ब्राह्मणु । 
ना ना चोहरांचा स्थाणु । उदास जेखा ॥ 
आणि शुणांचा यावाजावा | ढळे चळे ना पांडवा । 
ग्यगजळाचा हेलांवां । मेरु जैसा ॥...॥ 
परि तयाचि गा सत्ता । होती गुणक्रिया समस्ता । 
हे फुडे जाणे सविता । लौकिका जेवीं ॥ 
ससुद्रचि भरती । सोमकांत दवती । 
कुमुदें विकासती । चंद्र तो उगा ॥ 
कां वाराचि वाजे विज्ञे' । tert fetes आसिजे । 
तैसा शुणांचिये गजबज । डोळेना जो ॥ 
अजना येणे लक्षणे । तो गुणातीत जाणणे। 
परिस आतां आचरणे । तयाची जीं॥ 

ज्ञा. १४. ३२१९-३४८. 

तरि वस्त्रासे पाठीं पोटीं । नाहीं खुतावांचुनि किरीटी । 
शेख झुये दिठी। चराचर मदूपं॥ 
म्हणोनि सुखदुःखासरिसे। कांटोळे आचरे ऐेसे। 
रिपुभक्तां जैसे। हरीचे देणं॥ 
थेरवीं तरी सहजे । सुखदुःख तैंचि सेचिजे । 
देहजळां होइजे । मासोळी जैं॥ 
आतां तें तंव तेणे खांडिळं । आहे स्वरूपेसींचे मांडिळे। 
खस्यांतीं निवडिळे । बीज जैसे॥ 
कां बोध सांडूनि गंगा । रिघोनि समुद्राचे अंगा | 
निस्तरछी लगबंगा। खळाळाची॥ 
तेवीं आपणपांचि जया! वस्ती जाळी गा धनंजया । 
तया देहीं आपैसया । सुख तैसे दुःख ॥ 

: १: खांब. . २ येण्याजाण्यानें. २ हेलाव्यार्ने. ४ उगा राहतो... ५ ऐक. 
६ घालतो. ७ तराजू, तुलना, ८ पलीकडे गेली, ९ त्वरा. 
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रात्रि तैसै पाहळें। है धारणा जोविं पक जाळे । 
आत्मारामा देहीं आतळे । हद तेले ॥ 
चैं निद्रिताचेनि आंगी । खाप तैशी उर्वशी । 
तेवीं स्वरूपस्था सरिसी। देहीं ददै ॥ 
म्हणौनि तयाच्या ठायीं। शेणा सोनया विशेष नाहीं । 

रत्ना शुंडेया कांहीं । नेणिजे भेद॥ 
घरां येवो पां स्वगे। कां वैरिपडो वाघ । 
परि आत्मबुद्धीसी भेग । कदा नोहे ॥ 
निवेटळँ न उपंचढे 'जळिनळे a fee | 
साम्यबुद्धि न मोडे। तयापरी ॥ 
हा ब्रह्मा ऐसेनि रुतविजो । काँ नीच म्हणोनि निदिजो। 
परि नेणे जळो विझो । राख जैसी ॥...॥ 
इऽबर म्हणोनि पूजिळा। कां चोर म्हणोनि गांजिला। 
बूषगजी वेढिला । केका रावो॥ 
कां सुहृद पासी आळे । अथवा वैरी वरपडे जाले । 
परि नेणे राती पाहाळे। तेज जेवीं॥ 
साही ऋतु येतां आकाशे । रिंपिजेचि ना जैसें। 
तेचि वैषम्य मानसँ । जाणिजेना॥ 
आणीकही एक पाही। आचार तयाच्या ठायीं! 
तरि व्यापारांसि नादीं। जाळं दिसे॥ 

ज्ञा. १४. १५०-३६१. 

तरि अभिचाररहितचित्ते । भक्तियोगै माते । 
सवी तो गणांत । जाकळं शके ॥ 
तरि कोण मी कैसी आक्ति । अव्यभिचारा काय व्याक्ति। 
हे आधवाचि निर्देती । होआवी छागे॥ 

.> 4 उजाडलें. २ खांबाछा, ३े दगडाला, ४ उडी घालो. ५ मेलेलें. ६ जागे 

होण. ७ स्वाधीन करूं. ८ विचार, निश्चय. 
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तरि पार्था पर्यिसा । मी तव येथ ऐसा । 
रत्नीं किळावो जैसा । रत्नचि तो ॥ 
कां द्रवपणाचे नीर । अवकाशचि अंबर । 
गोडी तेचि साखर । आन नाहीं ॥ 
चह्णी तेचि जवाळ । दळीचि नांब कमळ । 
रूख तैचि डाळ । फळादिक ॥ 
अगा हिमं जं आरकषेळं । तेचि हिमवत जेवि जालँ । 
नाना दूध सुराल । तेचि दही ॥ _ 
तैसे विश्व येणे नांवं । ह॑ मीचि पें आघवे । 
घेई चंद्रबिच सोळावे । न ळगे जेवी ॥ 
घृताचे थिजळेपण । न मोडितां घृतचि जाण । 
कां नाटितां काकण । खोनेचि ते ॥ . 
न उकालितां पट । ततूचि असे स्पष्ट । 
न विरवितां घट । सृत्तिका जेवीं ॥ 
म्हणोनि विश्वपण जावे । मग माते ars | 
तैसा नव्हे आघवे । सकटचि मी ॥ 
ऐसेनि मारते जाणिजे । ते अव्यभिचारी भाक्ते म्हणिजे । 
येथ भेडु कांहीं देखिजे । तरि व्यभिचार तो ॥ 

ज्ञा. १४. ३७१-३८१. 

याकारणे भेदाते । सांडूनि अभेदे चित्ते । 
आपणयासकर माते । जाणावें गा ॥ 
पार्था सोनयाची टिकै । सोन्याखी लागली देख । 
तेस आपणपे आणिक । मानावे ना ॥ 
तेजाचा तेजौनि निघाला । परि तेजीचि असे लागला । 
तया रमी ऐसा भळा। बोध होआवा ॥ 

१ कांति, तेज. २ पांकळी. ३ फांदी. ४ थंडी. ५ घट्ट झाळी, ६ सोन्यार्चे 
कर्डे. ७ टिकली. 
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पैं परमाणु भूतळीं। हिमकण हिमाचळीं । 
मजमाजी न्याहाळीं । अहं तैसे ॥ 
हो कां तरंग लहान । परि सिंधूसी नाहीं मित्र । 
तेसा ईश्वरीं मी आन । नोहेचि मा ॥ 
ऐेसेनि बा समरसे । ष्टि जै उल्लासे । 
भक्ति पैं ऐेसें । आम्हीं म्हणो ॥ 

ज्ञा. १४. ६८२-३८७. 

आणि ज्ञानाचे चाँगावे । इये दृष्टि मानावे । 
योगाचेही आघवे । सर्वस्व हे ॥ 
सिंधु आणि जलधघरा-। माजी लागली अखंड घारा । 
'तैसी बृत्ति चीरा । प्रवते ते ॥ 
कां कुहेसीं आकाशा । तोंडीं सांदा नाहीं जैसा । 
तो परमपुरुषी तैसा । एकवटे गा ॥ 
प्रतिबिबोनि बिबवरी । प्रभेची ज्ञसी उजरी । 
ते सोहंबूत्ति अवघारां । तैसी होय ॥ 
छेसेनि मग परस्परे । ते सोहवूत्ति जें अवतरे । 
ते तियेद्दी सकट सरे । अपैसया ॥ 
जैसा सैधवाचा रवौ । सिंधूमाजि पांडवा । 
'विरालेया विरवावा । हेंही ठाके ॥ 
नातरि जाळूनि तृण । वन्हि ही विज्ञे आपण । 
तैसे भेद नाझूनि जाण । ज्ञानही चुरे ॥ 
“माझे पैळपण जाये । भक्त है ऐलपण ठाये । 
अनादि ऐक्य जें आहे | तेचि निवडे ॥ 
आतां युणाते तो किरीटी । जिणे या नव्हती गोष्टी । . 
ज्ञ एकपणाही मिठी । पडो खरली ॥ 

"१ आडास. २ जोड. ३ खडा. ४ पठीकडेपणा. 
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किंबहूना ऐसी दशा । तै ब्रह्मत्व गा सुदंदां । 
हैं तो पावे जो पेखा । माते भजे ॥ 
पुढती इहीं लिंगी । भक्त जो माझा जगीं । 
है ब्रह्मता तयालागीं | पतिवता । 
जैसे गंगेचेनि चोधे। डछमत्ठीत जव्ठ जे निघे। 
सिंधुपद तया जोगं । आन नाहीं ॥ 
तैसा शानाचिया दिठी । जा मार्त सेवी किरीटी । 
तो होय ब्रह्मतेच्या मुकुर्टी । चूडारत्न ॥ 

ज्ञा. १४. १८९-४००, 

१४८, अष्ठसात्तिकभाव, 
तेथ एक विश्व पक आपण | ऐसे अळुमाळु होते जे डुजेपण। 
तैही आरोनि गेळे: अंतःकरण । बिराळं सहसा ॥ 
आँतु आनंदा चेईरै जाहवाळं । बाहेरी गोत्रांचे बळ हारपोनि गेळे 
आपाद पांगुर्तळे । पुलकांचले ॥ 
चीर्षिये प्रथमदशे । बोहेळल्या शेलांचे सर्वांग जैसे । 
विरूढे कोमलांकुरी तैसे । रोमांच जाहाळे ॥ 
शिवतला चंद्रकरीं । सोमकांत द्राव घरी । 
तैसिया स्वेदैंकणिका शरीरीं । दाटलिया । 
माजि सांपडलेनि अलिकुळें| जळावरी कमळकाळिका जेवि ओंदाळे 
तेविं आंतुलिया सुखोमींचेनि बळं । बाहेरी कांपे॥ 
कपुरॅकदेळीची गभेपुँदै । उकलतां कापुराचेनि कोदोटें । 
पुलिर्का गळती तेचि थेंबुटे । नेओरोनि” पडती ॥ 

१ ममैज्ञा, २ शिरोभूषण, ३ थोडेसँ, ४ जाग्राति, ५ इंद्रियांचे. ६ व्याप्त 
झालें. ७ रोमांचांनीं. ८ वर्षाक्रुतृत. ५ ओइकून गेल्यावर. १० घामाचे बिंदु- 
११ भ्रमरसमुदायार्ने. १२ हालते. १३ कापुरकेळीची. १४ गाभ्याचे पडदे.. 
१५ दाट भरणे. १६ कण. १५ नेत्रांतून. 
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डद्यलेनि सुधोकरे। जैसा. भरलाचि समुद्र भरे। 
तैसा वेळोवेळीं ऊर्मिभरें। उचंबळत असे ॥ 
घेखा सात्विकांही आठां भावां। परस्परे वर्ततसे हेवा । 
तेथ ब्रह्मानंदाची जीवा। राणीचे फावली॥ : 

व्वेथ बैसला होता जिँया सवौ | तियाचिकडे मस्तक खालविका 
देवा । मग जोडूनि करसंपुट बरवा। बोळत असे ॥ 

ज्ञा, ११. २४९-९९४. 

१४९. “ अंतरात्मयाही निश्चळा । आली शियारी, ?' 

देवा विश्वरूप पह्दावयाचे डोहळे । केळे तिये पावलों प्रतिफळ । 
चापा देखिलासी आतां डोळे । निवावे तैसे निवाळे॥ 
अहो देह पार्थिच कीर जाये। ययाची काकुळती कवणा आहे। 
परि आतां चैतन्य माझे विपाथं। वांचेळ कीं न वांचे ॥ 
चेन्हवीं भयास्तव आंग. कांपे । नावेक आगळे तरि मन तापे। 
अथवा बुद्धी वासिपे। अभिमान विसरिजे ॥ 
परि येतुलियाही वेगळा । जो केवळ आनंदैककळा। 
तया अंतरात्मयाही निश्चळा। आली शियांरी ॥ 
बाप साक्षात्काचा वेर्ध। कैसा देशघंडी केला बोध। 
हा शुरुशिष्यसंबंध । विपीये नांदे॥ 

ज्ञा. ११, ३६६-३७० 

१५०, स्वरूपानंदांत द्वेतभाषेचा आत्यंतिक लोप, 
परि ते वेगळँपणे भोगिजे। जैसे पक्षिये फळ जुंबिजे”। 
तैसे नव्हे, तेथ विखरिजे । भोगितेपणही ॥ 

३. चंद्र. २ राज्य, ३ ज्या बाजुस. ४ उत्कट इच्छा, ५ मातीचा, ६ भिते, 
७ कांटा, कंप. ८ छंद. ९ देशपार. १० क्वचितच. १.१ सेवावे, . 

की म 
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भोगीं अवस्था एक उटी। ते अहंकाराचा अंचळ लोटी । 
मग सुखेंसी घे आंठी । गाँढेपणे ॥ 
तियं आलिंगनमेळीं । होय आपआप कवळी। 
तेथ जळ जैसे जळीं । वेगळे न दिसे ॥ 
कां आकाशीं वायो हरपे। तेथ “ दोन्ही ” हे भाष लोपे। 
तैसे सुखि उरं स्वरूपे । सुरतां तिये॥ 
पेशी द्वेताची भाष जाय । मग म्हणो जरी पकाचि होय। 
तरि येथ साक्षी कचण आहे । जाणते जै ॥ 

ज्ञा. ९. १३११-१३१. 

१५१, “ माप्तिचिया पैळतीरीं । विपाइला निघे ” 
पै गा मचुष्यांचिया सहरशा-। माजि विपाइछेचिया येथ चिंवसों। 
तैसेया भिवसेकरां बहुबसा- माजि विरळा जाणे ॥ 
जैसा भरलेया जिभ्रुवना-। आंत एक पक चांग अजना । 
निवड्नि कौजे सना । लक्षवरी ॥ 
कीं तयाही पाठीं । जे वेळा लोह माखाते धौरीं । 
ते चेळीं विजयश्रियेचिया पांटीं । एकचि बैसे ॥ 
तैसे आस्थेच्या महापुरी । रिघताती कोटिवरी । 
परि प्राप्तीच्या पैळतिरीं । विपाइळा निघे ॥ 

ज्ञा, ७. १०-१३. 

१५२, ईश्वराचा क्रमाक्रमाने साक्षात्कार, 
ऐसी आत्मसात्क्षात्कारी । लाभे ज्ञानाची उजेरी। 
ते सामग्री कीर पुरी | मेठविली ॥ 

"$ पडदा. र दूर करते. ३ आलिंगन. ४ हृढपणाने: ५ हजारोत, ६ एस ३ दूर करते. ३ आलिंगन. ४ हृढपणानें. ५ हजारोंत. ६ एखा- 
बाला: ७ घेर्य. ८ नंतर. ५ शस्त्र. १० कांपर्ते. ११ पदावर. १२ प्रकाश, 

उत्कर्ष, 3 र 
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आणि तेचि समयीं । संदुरु भेटले पाहीं । 

तेथचि तिहीं कांहीं | वंचिजेना ॥ 

परि वोखद् घेतखैवो । काय लाभे आपला ठावो । 

कां उद्यजतांची दिवो। माध्यान्ह होय ॥ 

खुक्षेत्री आणि वोटटें। बीजही पेरिळे गोमटे । 

तरि अलोट फळ भेटे। परि वेळे कौ गा॥ 

जोडला मागे प्रांजळ । मिनला सुसंगाचाही मेळ । 

तरि पाविजे वांचूनि वेळ । लागेचि कीं ॥ 

तसा वैराग्यळाम जाला। चरि सहुरुदी भेटळा। 

जीवां अंकुर फुटला । विवेकाचा ॥ 

तेणे ब्रह्म एक आथी । येर आघवीची आरांति। 

हेही कौर प्रतीती । गाढ केळी ॥ 

परि तैचि जै परत्रह्म। सर्वोत्मक सर्वोत्तम । 

मोक्षाचंही काम। सरे जेथ Il 

यया तिन्ही अवस्था पोटीं । जिरवी जै गा किरिंटी। 

तया ज्ञानासही मिठी । दे जै वस्तु ॥ 

ऐेक्याचे एकपण सरे। जेथ आनंदकण ही विरे'। 

कांहींचि नुरोनि उरे । जै कांहीं गा॥ 

तिथे ब्रह्मी पेक्यपणे । ब्रह्माचे होऊनि असणे । 

खै क्रमैचि करूनि तेणें। पाविजे पैं॥ 

भुकेलियापासी । वोर्गरिळें षडूसी । 
तो तृप्ति प्रतिग्रासीं। लाहे जेवीं ॥ 

तैसा वैराग्याचा ओलावा । विवेकाचा तो दिवा । 

आंबुथितां आत्मठेवा । काढीचि तो॥ 

तरि भोगिजञे आत्मादि । येवढी योग्यतेची सिद्धि । 

जयाच्या आंगीं निरैवाधि। लेणे जाली ॥ 

4 फसवर्लें नाहीं. २ औषध: ३ ओल्या जमीर्नात. ४ अत्यंत. ५ सरळ, 

सोपा. ६ दढ. ७ वाढलें. ८ उजळला असतां, ९ अत्यंत, : 
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तो जेणे क्रमें जहा । होणे करी गा सुगम । 
तया क्रमाचे आतां वमै। आईक साँगा ॥ 

ज्ञा. १८. ९९६-१०१०. 

१५३, “ साधनहतियेर । हळूचि ठेवी, 
ऐसा जितलिया रिपुवर्ग । अपमानिलिया हैँ जग । 
अपैसा योगतुरंग । स्थिर जाला ॥ 
वैराग्याचे गाढळें । अंगञोण होते भळं । 
तेहीं नावेके ढिले । तेव्हां करी ॥ 
आणि निर्वरी ध्यानाचे खांडे । ते दुजे नाहींचि पुढे । 
म्हणूनि हात आसुंडे । वृत्तीचाही ॥ 

TT GL | AGS BIT HHT TE 
आपणही चुर । तैस होतसं ॥ 
देखोनि ठाकिजता ठावो ! धांवता थिरावे पावो । 
तेसा ्रह्मसामीप्ये थायो । अभ्यास सांडी ॥ 
घडता महोद्धीसी । गगा वेग सांडी जेसी । 
कां कामिनी कांतापासीं । स्थिर होय ॥ 
ना ना फळतिये वेळे । केळीची वाढी मांदळे । 
कां गांवापुढे वळे । मार्ग जेखा ॥ 
तैसा आत्मसाक्षात्कार । होईल. देखोनि गोचर। 
पेखा साधनदतियेर । हळूचिं ठेवी ॥ 
म्हणौनि ब्रह्म॑सीं तया” ऐक्याचा सभो धनंजया । 
होतस तें उपाया । बोहर पडे ॥ 
मग वैराग्याची गॉधेळुक । जे शानाभ्याखाचे वार्धक्य । 
योगफळाचाही परिपाक । दशा जे कां ॥ 

१ सोपें. २ सहजच. ३ अंगावर बळकट घातेलेलें. ` ४ कवेच. ५ क्षणभर. 
३#उगारंगें.. ७:तरंवारं: “ ८ हिसकाः बंसंतोः ९ वित्रांतिस्थान+ १० बळ. 
११ मिळवतां. १२ खुंटते. १३ शत्र. १४ समय, वेळ. १५ भांवछती वेंक, "` 

१२ 
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ते शांति पैं गा खुभगा । संपूर्ण ये तयाचिया आंगा । 
तै बह्म होआवयाजोगा । होय तो पुरुष ॥ 
पुनवेहनी चतुदेशी | जेतुले उणपण शशी । 
का सोया ऊनी जैसी । पंधरावी वानी ॥ 
सागरींही पाणी वेगे । संचरे तें रूप गंगे। 
ac fers जे उगे। ते समुद्र जैसा ॥ 
ब्रह्मा आणि त्रह्महोतिये । योग्यते तैसा पाड आहे । 
तेचि शांतीचेनि लाहे । हाते तो गा॥ 

ज्ञा. १८, १०७६-१०८९. 

१५४, भक्ताची ईश्वरस्वरूपांत निमग्नता, 
फेसा शरीरसंयोगाचिये राती-। माजि घांचतां सडिया आयिती । 
तंच क्मेक्षयाची पाहाती । पाहांट जाली ॥ 
तैसाच गुरुकृपा उखा डज्ञळली । शानाची वोतपली पडली | 
तेथ साम्याची ऋद्धि उघडली । तयाचिये दृष्टी ॥ 
ते वेळीं जयाकडे वास पाहे । तेउता मीचि तया एक आहे । 
अथवा निवांत जरी राहे । तऱही माचि तया ॥ 
हैं असो आणीक कांहीं। तया सर्चेत्र मीचांच्ूनि नाही । 
जसँ सबाह्यजळ डोही । बुडालिया घटा ॥ 
तैसा तो मजभीतराँ । मी तया आंतबाहेरं । 
हें खांगिजेल बोळवरी । तैसे नव्हे ॥ 

ज्ञा. ७. १३०-११४. 

"3, कसः. २ मिळवितो, ३ एकटा, ४ तयाराने, ५ उनाडती. ६ उषःकाल. 
७ कोकरे ऊन--¢ वाट. ARES FE 
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१५५ भक्तांचे संवाद्सुख, 

चित्ते मीचि जाहाले । मियेचि प्राणे धाले । 
मग जीवो मरो विसरले । बोधाचिया झुळीं ॥ 
मग तया बोधाचेनि माजे । नाचती संवादसुखाचेनि भोज । 
आतां एकमेकां घेपे दीजे । बोधाचि वरी ॥ 
जैसी जवळिकेचीं सरोवरै। उचंचळलिया काळचती परस्परे । 
मग तरंगासी धवळारे । तरंगाचि होती ॥ 
तैसी येरयेरांचिये मिळणीं । पडत आनंदकललोळांची वेणी । 
तेथे बोधाची ळेणीं । बोधोचि मिरवी । 
जस सूर्ये सूर्यात वोवाळिळे । की चंद्रे चंदम्या खेवे दीघलळें। 
ना तरी सरिसेनि पाडे मिनले । दोन्ही चोघ। 
तेसं प्रयाग होत खामरंम्याचें। वरी वोसाण तरत सार्चिकाचे । 
ते संवाद॑चतुष्पर्थीचे । गणेशा जाहाले ॥ 
पै गुरुशिष्यांचिया एकांती । जे अक्षरा एकाची Feat | 
ते मेघाचिया परी त्रिजगतीं । गजेती सँँध ॥ 
जैसी कमळकळिका जालेपणे । हृदर्यीचिया मकरंदाते राखो नेणि। 
दे राया रंका पारणे । आमोदांचें ॥ 
तैसँचि मातं विश्वां कथित । कथितेनि तोर्षे कथूं विसरत । 
मग तया विखरामाजि विरत। आंगै जीवे ॥ 

ज्ञा. १०. ११९-१२८. 

१ तृप्त झाले. २ मदाने, ३ संतोषाने. ४ घवछागारें, चुने . घरे, 
५ आलिंगन. ६ योग्यतेनें. ७ ऐक्यरसाचे, ८ पुरांतीळ वाहून येणारा लांकडे. 
९ संवादरूप चौकांतीळ ( जेर्थे चार रस्ते मिळतात ते्भे.). १० उच्चार, 
५१ पुष्क; १२ सुवास; 
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१५६. ईश्वरास मियतम कोण! 

जै न सांगैचि पितया वसुदेवासी। जे न सांगेचि माते देवकीसी । 

जे न सांगेचि वेघु बळिभद्राखी। ते ga agra deat. 

देवी लक्ष्मी येवढी जवळिक । ते ही न देखे या प्रेमाचे सुख । 

आजि कृष्णप्रेमा बिके । यातचि आधि ॥ 
सनकादिकांचिया आझा । वाढीनल्या कीर बहुवसा । 

परि त्याही येणेमाने यशा । येतीचिना ॥ 
या श्रीजगदीश्वराचे प्रेम । एथ दिसतसे निरुपम । 

केसं पार्थे येणें सर्वोत्तम । पुण्य केले ॥ 
ज्ञा, ४. ८-१ १. 

१५७.“ तो वलभा र्मा कांत । ऐसा पढिये. ” 

तो सर्वेभूर्ताच्या ठायीं । द्वेषात नेणांचि कहीं । 
आपपर नाहीं । चैतन्या जेसा ॥ 
उत्तमार्त घारिजे । अधमाते अव्हेरिजे । 

है कांहीचि नेणिजे । वसुधा जवी ॥...॥ 
गाईंची तृषा हरूं। व्याघ्रा विष होऊनि मारू । 

ऐसे नेणेचि गा करूं । तोय जैसे ॥ 
तैसी आघावियांचि भूतमात्री । एकपणे जया मैत्री । 
कृपेसी धाँत्री । आपण जो ॥ 
आणि मी हे भाष नेणे । माझे कांहींचि न म्हणे। 
सुखदुःख जाणणे । नाहीं जया ॥ 
तेचीचि क्षमेलागी । पृथ्वीसी पवाड आंगीं । 
सतोषा उत्सेगी । दिधले घर ॥....॥ .. 
जीघ परमात्मा दोन्ही । बैसेछे एकासर्नी । 

. ३ पृथ्वी, आधार, ४ योग्यता, ५ 'मांडौवरं, १ बढ. २ याच्योमानाने. 
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जयाचिया हृदयभुवनीं । विराजती ॥ 
शऐेसा योगसमुद्धि । होऊनि जो निरवाधि । 
अर्पी मनोबुद्धि । माझ्या ठायीं ॥ 
आँत बाहेरी योग । निवोळलेयाही चांग । 
तरि माझा अनुराग । सप्रेम जया ॥ 
अजुना तो भक्त । तोचि योगी तोचि मुक्त । 
तो वभा मी कांत । ऐसा पढिये ॥...॥ 
तरि पढियतियाची कैहाणी । हे भुलीची भारणी । 
इये तेव न बोलणी । परि बोलवी श्रद्धा ॥...॥ 
तरी आतां बोलो । भळे या खुखा मीनलो । 
पेसे म्हणतखेचीं डोळां । लागळा देवो ॥ 

ज्ञा, १२. १४४-१६३. 

१५८, भक्तांच्या योगक्षेमाची काळजी देवास आहे, 

पै सवेभावेसीं उँखितं । जे वोपिले' मज चित्ते। 
जैसा गर्भगोळ उद्यमाते । कोण्याही नेणि ॥ 
तेसा मीवांचुनी कांहीं । आणीक गोमरेचि नाही । 
मजाचे नाम पाहीं । जिणिया ठेविळं ॥ 
ऐसे अनन्यगतिके चित्तं । चितितँखांते माते । 
ज्ञे उपासिती तयांत । मीचि सवी ॥ 
ते एकवटूनि जिये क्षणीं । अनुसरले गा माझिये बहणीं । 
तेब्हांचि तयांची चितेवणी । मजचि पडली ॥ 
मग तिहीं जे जै करावें । ते मजाचि पडले आघवे । 
ज्ञैसी अजातपक्षाचेनि जीवे । पक्षिणी जिये ॥ 

१ शोभतात. २ निमेलपणें -सिद्धझाल्यावरही, ३ प्रीति. ४ त्री: ५ पति” 
६ आवडत्याची. ७ गोष्ट. ८ भुरळ. ९ सवे प्रकारच्या वृत्तीलह्वितः १० उर्क्ते 
११विके. १२ जगण्याला. १३ चिंतीत. असतां. १४ मागोला; १५ काळबौ' 
१५ पंख न फुटलेल्याच्या. 
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आपुली तहानभूक नेणे । तान्हया निके ते माउलीसचि करणें । 
तैसे अजुखरले मज प्राणे । तयांचे सर्वे मी करीं ॥ 
तया माझिया सायुज्याची चाड । तरि तेचि पुरवी कोड । 
कां सेवा म्हणती तरि आड । प्रेम सुये ॥ 
पेखा मनां धरिती जा जो भावो"! तो पुढां पुढां लागे तया देवों। 
आणि दिधालियाचा निवीहो । तोही मीचि करी 
हा योगक्षेम आघवा । तथांचा मजचि पडिला पांडवा। 
जयांचिया सवेभावा। आश्रय मी ॥ 

ज्ञा. ९. २३५९-२४२. 

१५९, “ काय समर्थाची कांता । कोरान्न मागे ?” 
कमेंद्रियं सुखे । करिती कमें अशेखे । 
जिये कां वणेविशेख । भागा आलीं ॥ 
विधाते पाळित । निषेधाते गाळित । 
मज देऊनि जाळित । कमेफळें ॥ 
ययापरी पाहीं । अज्जुना माझे ठायीं । 
संन्यसूनि नाहीं । करिती कर्मे ॥ 
आणीकही जे जे सवे । कायिक वाचिक मानसिक भाच । 
तयां मीवांचूनि धांव । आनौती नाहीं ॥ 
पेसे ज मरस्पर। उपासिती निरंतर । 
ष्यानमिषे घर । माझे झाले ॥ 
ज्ञयांचिये आवडी । केली मजसी कुळचाडी । 
भोगमोक्ष बापुडी । त्यजिलीं कुळे ॥ 
पिसे अनन्ययोगे । विकले जीवे मनं आंग । 
तयांचे कायि एक सांगे! जे सवे मी करी ॥ 

१#ालतो, २ हेतु, ३ व्यवस्था. ४ योग=अप्रात्पाचरी प्राप्ति, क्षेम *-आप्तावें 
संरक्षण. ५ अपेण करून. ६ नाहींशी. ७ अन्य, दुसरी. ८ व्यवहार. ५ दीनः 
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तेचि मी तयाँ। जैसे असती तैसियां । 
कळिकाळ नोकोनियां । घेतला पटो ॥ 
येव्हवीं तरी माझिया भक्तां । आणि संसाराची चिता । 
काय समथोची कांता । कोरान्न मागे ॥ 

ज्ञा. १९. ७१-८५. 

१६०, “ आणि काळाची दाहि न पडे । हें आम्हां करणें,” 

ऐसे प्रेमाचेनि बहुवसपणे । नाहीं रातीदिवो जाणणे । 
केळे माझे छुख अव्यगचोणे । आपणपियां जिहाँ ॥ 
कां जे ते जिया वाटा । निगाले गा खुभटा । 
ते सोयं पाहोनि अब्हाँर्टा । स्वगापवंगं ॥...॥ 
आतां यावरी येतुळे घडे । जे तेचि सुख आगळं चाढे । 
आणि काळाची इष्टि न पडे । हँ, आम्हां करणे ॥ 
लळेयाचिंया बाळका किरीटी । गवसंणी करूनि स्रेहाचिया दिठी। 
जैसी खेळतां पाठोपाठीं । माउली धांवे ॥ 
ते जो.जो खेळ दावी । तो तो पुढे सोनयाचा करूनि ठेवी । 
तैसी उपासँतीची पदवी । पोषित मी जायं ॥ 
जिये पदचीचेनि पोषके । ते माते पावती यथासुखें । 
हे पाळंती मज विशेखे । आवडे करूं ॥ 
पै गा भक्तांसि माझे कोई । मज तयांचे अनन्यगतीची चाड । 
कां जे प्रेमळांचे सांकड । आमुचिया घरीं ॥ 
पाहे पां स्वगमोक्ष उपायिले । दोन्ही मागे तयांचिया वार्हैणी केळे । 
आम्हीं आंगही शेखी चैचिले । लक्ष्मियेखीं ॥ 

१ जिंकून, पराभवकरून. २ पदरांत. २ कोरडी भिक्षा, ० आधिक्याने. 
५ पूर्ण. ६ आपलेसे. ७ मार्ग, ८ आंडमागे. ९ स्वर्ग व मोक्ष, १० अधिकः 
११..आवडल्या. १२ पांघरूण. १२ उपासनेची. १४ योग्यता, अधिकार. 
१५ रक्षण, क्षेम. १६ आवड. १७उप्तन्न झालेले. १८ मार्ग, रहदारी. १९ शेवर्टी, 
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परि आपणपेवाण जे एक । ते तैसेंचि खुख साजुक । 
सप्रेमालागी देख । देविले जतन ॥ 

ज्ञा. १०. १९९-१३९. 

१६१, “ आम्हीं भावाचे पाहुणे । भलतेया.” 
मग निःसीमिभावडल्दासँ । मज अर्पांवयाचेनि मिसे । 
फंळ पक आवंडे तेसे। भळतयाचे हो ॥ 
भक्त माझियेकडे दावी । आणि मी दोन्ही हात घोडचीं । 
मग देठ न फेडितां सेवी । आद्रेसी ॥ 
पें गा भक्तीचेनि नांवे,। फूल एक मज द्यावें । 
ते लेखे तरि म्यां हुरंवाचे । परि सुखांचि घाली ॥ 
हँ असो कायसीं फुळं । पानाचि एक आवडते जाहाले । 
तै साज्ुकही न ददो, खुकळे । भळतेसे ॥ 
परि सवभावे भरले देखे । आणि भुकेला अस्ते तोखे। 
तैसँ पत्रचि परि तेणे सुखे । आरोगूं छागे ॥ 
अथवा ऐसेही एक घडे। ज पाळाही परि न जोडे । 
तरी उदकाचे तंव सांकडे । नव्हेळ की ॥ 
ते भळतेथ निमोळे"। न जोडितां आहे जोडलें । 
तेचि सर्वेस्व करूनि आर्पिळे । जेणे मज ॥ 
तेणे वैकुंठापासोनि विशाळें । मजलागी केलीं राउळे । 
कौस्तुभाहूनि निमेळें । लेणी द्घिलीं ॥...॥ 
हे.सांगाचे काय किरीटी | तुंबांचि देखिळे आपुलिया दिठी । 
मी सुदामयाचिया खोडी गांठी ! पव्हयासाटीं ॥ 
पैं-भक्ति एकी मी जाणें । तेथ खाने थोर न म्हणे । 
आम्हीं भावाचे पाइणे । भळतेया ॥ 

१, अचुच्छिष्ट, ` २ अमयाद प्रेमाच्या उत्कषानिं. -रे निमित्ताने. ४ हवे ते. 
५/पुढे करतो; ९ तोडतां. ७ समज. ८ हुंगावें. ५ तुष्ट होतो. १० खाऊं लागतो. 
$कै किसतीवांचून: १२ घरं. syed 
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थेर पत्र पुष्प फळ। हँ भजावया मिख केवळ । 
वांचूनि आमुचियालागीं निष्कळ । भक्तितत्त्व ॥ 
म्हणोनि अज्लुंना अवधारा । तूं बुद्धी एकी सोपांरी करी । 
तरी सहजे आपुलिया मनोमंदिरी । ने विसेंबे माते ॥ 

ज्ञा. ९. ३८२-६९७. 

१६२, “ तयातें आम्हीं माथां । मुकुट करूं, ” 
मग याघरीही पार्था । माझ्या भजनी आस्था । 
तरी तयाते मी माथां । मुकुट करी ॥...॥ 
जे पुरुषार्थीसाद्वे चौथी । घेऊनि आपुलिया हातीं । 
रिगाला भक्तिपंथीं । जगा देत ॥ 
कैवल्याचा अधिकारी । मोक्षाची सोडी वांधीकरी । 
कीं जलाचिये परी । तळघर घे ॥ 
म्हणोनि गा नमस्कारूं । तयाते आम्ही माथ! सुकुट करूं। 
तयाची टांच धरूं । हृदयीं आम्हीं ॥ 
तयाचिया शुणांचीं लेणी । लेववूं आपुलिये वाणीं । 
तयाची कीर्ति श्रवणी । आम्हीं लेवूं ॥ 
तो पाहावा हे डोहळे'। म्हणोनि अचक्षासि मज डोळे । 
हाताचेनि लीलाकमळें । पूजूं तयाते ॥ 
दोवरी दोनी। भुजा आलो घेउनी । 
आछिंगाचयालागुनी । तयाच आंग ॥ ...॥ 
आम्ही तयांचे करूं ध्यान । ते आमुचे देवताचेन । 
ते बांचूनि आन | गोमर्टे न मानूं ॥ 
तयांचे आम्हां व्यसन । ते आमुचे निधिनिधान। 
किबहुना समाधान । ते मिळती तें ॥ 

ज्ञा. १९. २१४-२३७. 

१ स्वाधीन. २ विसरूं नकोस. २ श्रद्धा, ४ नम्रता. ५ इच्छा, ६ द्वात. 
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१६३. भक्तांच्या उद्धाराची काळजी ईश्वरास आहे. 

जन्मसुत्यूचिया छाटी । झळेबती इया सुष्टीं 
ते देखोनियां पोटीं । ऐसे जाहाले ॥ 
भवर्सिधूचेनि माजे । कवणासी धाक जुपजे । 
तेथ जरी कीं माझे । बिहिती इन ॥ 
म्हणोनि गा पांडवा । मूर्तीचा मेळावा । 
करूनि त्यांचिया गांवा । धांवत आलों ॥ 
नामाचेया सहर्रवरी । नावा इया अवधारी | 

जूनियां संसार्श । तारं जाहलो ॥ 
संडे ज देखिले । ते घ्यानकांसं लाविले । 
परिश्रही घातले । तरियांवरी ॥ 
प्रेमाची पेटी । बांधली पकाचिया पोटी । 
मग आणले तटी । सायुज्याचिया ॥ 
परि भक्ताचेनि नांवे । चतुष्पदादि आघवे । 
चैकुंठीचिये राणिवे । योग्य केळे ॥ 
म्हणोनि गा भक्तां । नाहीं एकही चिंता । 
तयांते समुद्धती । आथि मी सदा ॥ 
आणि जेव्हांचे कां भक्ती । दिघली आपुली चित्तवात्ति । 
तेव्हांधि मज सति । त्यांचिय ret ॥ 
याकारणे गा भक्तराया । हा मंत्र तुवां धनंजया । 
शिकिजे जे यया । मागो भजिज्े ॥ 

ज्ञा. १२. ८७-९६. 

१ लाटांनी. २ बुडतील, स्पर्श केळे जातील. ३ भीति. ४ तयार करून. 
५ एकटे, ६ नावेवर. ७ परवादिक. ८ राज्याला. ९ प्रवेश. १० ठिकार्णी, 
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१६४, देहांतींच्या दुःखाचें इश्वर (निवारण करितो, 
तेथ अज्ञुना जरी विपार्ये । तुझ्या जीवीं हन णेस जाये । 
ना हैं स्मरण मग होये । कायसयावरी अंती ॥ 
इंद्रियां अनघड पडलिया । जीवितौचे सुख बुडालिया । 
आंत बाहेरी उघडलिया। स॒त्युचिन्हे ॥ 
ते वेळीं बैसाबेचि कवणे । मग कवण निरोधी करेणें। 
तेथ काह्याचेनि अंतःकरणे । प्रणव स्मरावा ॥ 
तरि गा पेसीया हो ध्वनी । झणे थारा देशी गा मनीं। 
पे नित्य सेविला मी निदानीं । सेवक होय ॥ 
जे विषयांसि तिळांजुळी देउनी । प्रवृत्तोवरी निगेड वाउनी । 
माते हृद्यां सूँनी । भोगिताती ॥...॥ 
ऐसे निरंतर एकवटले । जे अतःकरणीं मजसी लिंगेटळे । 
मीचि होउनी आतले । उपासिती ॥ 
तया देहावसान जै पावे । तें तिहीं माते स्मरावे । 
मग म्यां जरी न पावावे । तरी उपास्ति ते कायसी ॥ 
पै रेके एक आडलेपणे । काकुळती धांव गा थांब म्हणे । 
तरि तयाचिये ग्लानी थांबणे । काय न घडे मज ॥ 
आणि भक्तांही तेचि दशा । तरि भक्तीचा सोसै कायसा । 
म्हणऊनि हा ध्वनी ऐसा । न वार्खोणावा ॥ 
तिहीं जे वेळीं मी स्मरावा । ते वेळीं स्मरिला कीं पाचाचा। 
तो आभारही जीवा । साहवेचिना ॥ 
तै ब्र्णवैपेण देखोनि आंगीं । मी आपुलियाचि उत्तीणेत्वाछागीं । 
भक्तांचिया तजुत्यागीं । परिचयो करी । 

१ कदाचित्. २ असमर्थता, संकोचितता. ३ प्रात झाली असतां. ४ जगण्याचे; 

५ इंद्रिये, ६ कोणत्या. ७ संशय. ८ सर्वथेव सोडून. ९ हत्तीच्या पायाला अडक- 
वण्य़ाची बेडी. १० घाठून, ११ तल्लीन झाले. १२ उपासना. १३ दीन- 
१४ संकट, दुःख. १५ खटाटोप. १६ बोछूँ नकोस. १७ कर्जाचे ओझें" 
१८ उतराईकरतां. १९ सेवा. 



१८८ ज्ञानेश्वरवचनामृत. [$ १६४ 

देहवैकल्याचा वारा। झणे छागेल या THAT | 
म्हणोनि आत्मबोधाचे पांजिरां । सुये तयाते ॥ 
चरि आपुलिया स्मरणाची उवाँयिली । हींच ऐखी करीं साउली. 
ऐेक्चेनि नित्यबरुद्धि संचली । मी आंणी तयाते ॥ 
म्हणोनि देहांतीचे सांकडे । माझियां कहाँचि न घडे। 
मी आपुलियांते आपुलीकडे । खुखेचि आणीं ॥ 

ज्ञा, ८, १२०-१३४, 

१६५, साधु देह कसा ठेवतो १ 
'तया अव्यंगर्वीणिया ्ह्माते । प्रयाणकाले प्राप्ते 
जो स्थिराचलेनि चित्ते । जाणोनि स्मरे ॥ 
बाहेर पद्मासन रचुनी । उत्तरामिमुख बैसोनि । 

सुख सूनी । कमेयोगाचं ॥ 
आंलु मिनलेनि मनोधमें । स्वरूपप्राप्ीचेनि प्रेमे । 
आपआप संभ्रमे । मिळावया ॥...॥ 
परी मनाचेनि स्थैयें धरिला । भक्तीचिया भावना भरला । 
योगबळे आवरला । सज्ज होउनी ॥ 
तो जडाजडात विरवितु । श्रूलताँमाजी संचरतु । 
जैसा घेटानाद ल्यस्थु । घटेसींच होय ॥ 
कां झांकलिये घरांचा दिवा । नेणिजे काय जाहला केव्हां । 
या रीतीं जो पांडवा । देह ठेवी ॥ 
तो केवळ परब्रह्म । जया परमपुरुष ऐसे नाम । 
'तै माझे निजधाम । होऊनि ठाके ॥ 

ज्ञा. ८. ९ १-९९. 

"नक देहदुःखाचा, २. पिजप्यांत, ३ प्रशस्तः ४ गार. ५ देतो. ` ६ पूणे” 
“७ एकवटलेल्या. ८ छीन करतो. ९ भुकुटीमर्ध्ये. 2 
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१६६, ईश्वरास मिळाल्यावर पुनराह्ृ्ति नाहीं, 

हुं एकैक सांगोनि वायां । काय फार करूं धनंजया । 
पै गेलिया जया ठाया तो ठावोचे होइजे ॥...॥ 

1 संसार जया गांवा । गेला सांता पांडवा । 
होऊनि ठाके आघवा । मोक्षाचाची ॥...॥ 
म्हणोनि तूप होऊाने माघोते । जेवीं दुधपणा न Br निरुते । 
तों पावोनियां जयातें । पुनरावृत्ति नाहीं ॥ 
ते माझे परम । साचोकारे निजधाम । 
हैं अंतुचट तुज वर्म । दाविजत असे ॥ 

ज्ञा. ८, १९,६२०३, 

१६७, देवभक्तांची अभिन्नता, 

जञैसा वारा कां गगनीं बिरे | मग वारेपण वेगळें Tel 
तेबि भक्त हे पैजे न सरे । जरी ऐेक्या आला ॥ 
जरी पवन दाळवूनि पाहिजे । तरी गगनावेगळा देखिजे । 
येन्ही गगन तो सहजे । असे जैस ॥ 
तैस शरीरीं हन कमें । तो भक्त ऐसा ममे । 
परी अंतरप्रतीतिधमें । मीचि जाला ॥ 
आणि शानाचेनि उँजिडळेपणे । मी आत्मा पेसे तो जाणे । 
स्हणडनि मीही तैसैचि म्हण । उचंबळलासांता ॥...॥ 
कां जे तनुमनप्राणे । ते आणिक कांहींच नेणे । 
देखतसांते म्हणे । हे माय माझी ॥ 
ते येणे मानें अनन्यगति । म्हणऊनि धेनुही तैसीच प्रीति । 
तयालागीं लक्ष्मीपति । बोलिले साचे ॥ ह 

4 गेला. असंतां. २. निकर्येकरून. ३ अंतरंग, ४-शांत होतो. -५ ग्रातिज्ञा, 
६ बाटतो. ७ उद्याने. : छ यि ees है 
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हं असो मग म्हणितळे । जै कां तुज सांगितले ! 

तेही भक्त भळे । पढियंते आभ्हां ॥ 
परे जाणोनियां मात । जे पाहों विसरले माघोते । 
ज्ञेसे सागरा येऊनि सरिते । मुरडोवे BS ॥ 

हैसो अंतःकरणकुहररी जन्मळी। जयाची प्रतीतिगंगा मज मीनली । 

तो मी हे काय बोलीं । फार करूं ॥ 
येन्हवीं ज्ञानिया जो म्हणिजे । तो चैतन्याचे केवळ माझ । 

हें न म्हणावे परि काय कीजे । न बोलणे बोलो ॥ 

ज्ञा. ७. ११४-१२६. 

१६८, जीवन्युक्तावस्था, 

आणि भक्तां तरी देहीं । विश्षेष एकवंकींचा ठाव नाहीं । 

म्हणऊनि अव्हेर करितां कांहीं । वियोग ऐेसा न वाटे ॥ 

ना तरी देहांतीचि मियां यावे । मग आपणपे याते न्यावे । 

हेही नाहीं जे स्वभावें । आर्थीचि मज भिनले ॥ 

थेरी' शरीराचिया खलिलीं । असतेपण हेचि साउली । 

चांचुनि चंद्रिका ते ठेली । चंद्रींच आहे ॥ 

देखे ज नित्ययुक्त । तयांसि ges at aaa! 

म्हणऊनि देहांतां निश्चित । मीचि होती ॥ 
ज्ञा. ८. १३६-१३९. 

१६९. ते मरणाऐेलीचकडे । मज मिळोन गेले Fe.” 

मने वाचा करणीं.। जयांचिया भजनी देवांचिया वाहाणी । 
ते शरीर जातियेक्षणीं । देवचि जाले ॥ 

मार्गे. ३ माघारे उळरणें, २ राहिलें. ४ गुहेत, ५ तादात्म्याचा, yank aaa उदटणे, ३ सहिले, ४ गुहेत, ८ तादात्म्याचा. ६ पत्ता, 

5 येऱ्हर्वी, ८ इंद्रिये. ९ इंद्रादिकदेवांच्या. १० मार्ग. . 



§ १६९] साक्षात्कार, ARR 

अथवा पितरांची ब॒ते। वाहातीं जयांचीं चित्ते। 
जीवित सरलिया तयांत । पितृत्व वरी ॥ 
कां क्षुद्रदेवतादि भूतें । तिर्येचि ज्यांचा परम दैवते । 
जिहीं अभिंचारिकीं तयांत | sakes 
तयां देहाची जवनिका फिटली। आणि भूतत्वाची प्राप्ति जाहछी। एवं संकल्पव्श Goat | we aa ll 
मग मीचि डोळां देखिला । जिहाँ कानी मीचि ऐकिळा। 
मीचि मनीं भाविला । बानिळा वाचा॥ 
सर्चौगी सवौ ठार्यी । मीचि नमर्कारिळा जिहीं। 
दानपुण्याद्किं जै कांहीं। ते माझियाचि मोहरां ॥ 
जिही मातेचि अध्ययन केले। जे आंतबाहेरी मियांचि घाले। जयांचे जीवित्व जोडळें । मजाचिलागी ॥ 
जे अहंकार वाहत अंगीं । आम्ही हरीचे भूषावयालागीं । जे छोभिये एकचि जरगा । माझेनि लोभे ॥ 
जे माझेनि कामे सकाम । जे माझेनि प्रेम सपेम । 
जे माझिया सुखी सभ्रम । नेणती लोक ॥ 
जयांची जाणतीं मजचि शाखें । मी जोड जयाँचेनि भन्ने । ऐसे जे चेष्टामात्र । भजळे मज ॥ 
ते मरणाऐलीचकडे । मज मिळोनि गेळे फुडँ 
मग मरणी आणिकीकडं । जातील कोवि ॥ 
म्हणोनि मयांजी जे जाहले । ते माझिया सायुज्या आळे । 'जिहीं उपद्चारमिषे दिधले । आपणपे मज ॥ 

ज्ञा.९. ३५५-३६६. 

“नानी जारणमारण कर्म करणार्यांना..२ पडदा. ३ कल्पना केळी. ४ उद्देशाने. ५ अलीकडे, ६ निश्चर्येकरून. ७ माझे भजन करणारे. ८ सेवेच्या निमित्ताने. 
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१७०. देवाशीं ऐक्यतेचीं साधनें. 

तरी बाह्य आणि अंतरा । आपुलिया सवे व्यापारा । 
मज व्यापकाते चीरा । विषय करीं ॥ 
आघवा आंगीं जैसा । वायु मिळोनि आहे आकाशा । - 

तूं सर्वकमी तैसा । मजसीचि अस ॥ 
किंबहुना ages मन। करां माझे एकायतन । 
माझेनि श्रवणे कान । भरूनि घालीं ॥ 

आत्मज्ञाने चोखडीं । संत जे माझां रूपड़ीं। 
तेथ दृष्टी पडो आवडी । कामिनी जैसी ॥ “a 
मी खर्ववस्ताचें चसोटँ । माझी नामें जिये चोखरें । 
तिये जीवा याचया वाटे । वाचेच्िये लावीं ॥ 
हाताचे करणें । कां पायाचे चालणे । | 
ते. होय मजकारणे | तैसे करी ॥ 
आपुला अथवा परावा-| ठायीं उपकरसी पांडवा | 
तेणे यशे होयीं बरवा । याशिक माझा ॥ 
हैं एकैक शिकऊं कायी । पैं सके आपुल्या ठायीं । 
उरुऊनि येर खबैही । मी सेव्याचि करीं ॥ 
तेथ जाऊनि भूतद्वेष । सबेत्र नमचेन माचि येक । 
पेसेनि आश्रय आत्यातिकै । छाहसीं तू माझा ॥ 
मग भरळेया जगाआंत। जाऊनि तिजयाची मात । 
होऊनि ठायीळ एकांत । आम्हां तुम्हां ॥ 
तेव्हां भलातिये अवस्थे'। मी तूर्त तू मातं । ̂  
भोगिसी ऐसे आइंते । वाढेल सुख ॥ 
आणि तिज आडँव्ठकरिते । निमाले अज्ञुना जेथे । 
तैं मीचि म्हणोनि तूं माते । पावसी दोखीं ॥ 
ज्ञती जळींची प्रतिभा | जळनाशीं बिबा । 
येतां गाभागोभा | कांहीं आहे ॥ 

अीउएकस्य[न> २ झद्व:.२८वसातिस्थान, ४ सेवकप्रणा.:५ अतिराय::(६ तिस- | 
१9 अतिब्; करणारे; अडथळा. । 
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चें पवन अंबरा । कां कल्लोळ सागरा । 
` मिळतां आडवारा। कोणाचा गा॥ 
म्हणोनि तूं आणि आम्हीं । हँ दिखताहे देहधमी । 
मग ययाच्या विरामीं। मीचि होसी॥ 

ज्ञा. १८. १३९३-१३६७. 

१७१. ऐक्यभक्ति. 

तरि जयांचे चोखरे मानसीं । मी होऊनि असं क्षेत्रसंन्यासी । 
जयां निजेल्यांत॑ उपासी | वैराग्य गा॥ 
जे ज्ञानगंगे नाहाळे | पूणेता जेऊनि धाळे । 
जे शांतीसि झाळे। पच नवे॥ 
जे परिणामा निघाले कोभ! जे घेयंमंडपाचे स्तंभ। 
जे आनंद्समुद्री कुभ। चुबकळोनि भरळे ॥ 
जयां भक्तीची येतुली प्रापि । जे केवल्याते पेरत सर स्हणती। 
जयाचिये लीलेमाजि नीति । जियाली दिसे ॥ 
जे आघवांचि कैरणीं। लेइले शांतीची लेणीं। 
जयांचे चित्त गवसणी | व्यापका मज ॥ 
देसे जे महानुभाव। दैविये प्रकृतीचे दैच। 
जे जाणोनिर्या सर्व । स्वरूप माझे ॥ 
मग वाढतेनि प्रेमे । माते भजती जे महात्मे । 
परि दुजेपण भनोधमें । शिवतले नाहीं ॥ 
ऐेसे मीचि होऊनि पांडवा । करिती माझी सेवा। 
परि नवलावो तो खांगावा। असे आइक ॥ 

ज्ञा. ९. १८८-१९६. 

१ अडचण. २ पलीकडे, ३ इंद्रिय. ४ आच्छादन, पिशवी. 
१३ 
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१७२. अनन्यसाक्षात्कार, 

एवं तो बोले तै स्तवन। तो देखे तै दशैन। 
अद्वया मज गमन। तो चाले तेचि॥ 
तो करी तेतुली पूजा। तो कल्पी तो जप माझा। 
तो निजे तेचि कपिध्वजा । समाधि माझी ॥ 
जसं कनकेसीं कांकणे । असिजे अनन्यपर्णे । 
तो भक्तियोगे येणं । मजसी तैसा ॥ 
डद्कीं कलोळ। कापुरी परिमळ। 
weit उज्ञांळ । अनन्य जैसा ॥ 
किंबहुना तंतूसीं पट | कां मृत्तिकेसीं घट । 
तैसा तो येकवट। मजसी माझा ॥ 
इया अनन्यसिद्धा भक्ति! या आघवाचि इद्यजातीं । 
मज आपणपैया सुमति । द्रष्टयाते जाणे ॥ 

ज्ञा. १८, ११८०-८१५. 

१७३, अंद्ेतजा ग्राति, 
तेथ अश्षान सरोनि जाये। आणि यजिता यजन हैं डाये। 
आत्मसमरसीं न्हाये। अवश्वृथीं जेव्हां ॥...॥ 
जैसा चेइला तो अजुना । म्हणे स्वभोंची हे विचित्र सेना । 
मीचि जाहलो होतां ना । निदवाघशें ॥ 
आतां सेना ते सेना नव्हे। है मीचि एक आघवे । 
ऐसे एकत्वे मानवे । विश्व तया ॥ 
मग ता जीव हे भाष सरे! आत्रह्म परमात्मबोधे भरे । 
ऐसे भजती ज्ञानाध्वरें। एकत्वे येणे ॥ 

ज्ञा. ९. २४४-२४८. 

१ चकाकी..२ राहतें. ३ ज्ञानरूपी यज्ञाने. 
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१७४, स्वराज्यमास्तीचा आनंद, 
ऐेखी वैराग्याची अंगीं । बाणूनियां चंजांगी । 
राजयोगतुरंगीं । आरूढळा ॥ 
चरि आड पडिले दिठी। सानें थोर हि निवडी । 
ते बंळी विवेकसु्ी । ध्यानाचे खौंडे ॥ 
ऐसेनि संसाररणाआंतु । आंधारा सूर्य तैसा असे जातु । 
मोक्षविजयश्रिये वरेतु । होआवयालागी ॥ 
तेथ आडवावया आले । दोषवेरी जे धोषटिळे । 
त्तयांमाजी पहिले । देहाहैकार ॥...॥ 
तयाचा देहडुगे हा थारा! मोडुनी घेतला तो चीरा । आणि बळ हा दुसरा । मारिला वैरी ॥...॥ 
तो विषयविषाचा अद्यावो । आघवियां दोषांचा रावो । 
परी ध्यानखङ्गाचा घावो । साहेळ कैंचा ॥...॥ 
तो विश्वासे मारितां रिपु । निवर्टूनि घातला द्पुं। 
आणि जयाचा अहा कंपु। तापखांसी ॥...॥ 
तो कामु कोणेचि ठायां । नसे ऐसे केळे पाहा । 
काँ तेचि कधाही । सहजे जाळे ॥ 
सुळाचं तोडणे जसे । होय कां शाखोददेरा । 
कामें नासलेनि नासे । तैसा कोध ॥ 
म्हणौनि कामु वैरी । जाला जेथ ठाँचोरी । 
तेथ सरली वारी । कोधाची ही ॥ 
आणि समर्थु आपुळा खोडी । शिसे चाहवी जैखा होडी । 
तैसा सुँजीनि जो गाढा । परिग्रहो ॥...॥ 

१ कवच. २ संहार करणें, ३ बळकट धरतो. ४ खड्ग, तरवार. ५ बरयिलु, 
चरणारा, भरती. ६ बडविले. ७ ठाव, डोह. ८ वधकरणें. ९ शाखांचा उद्देशानें. 
१० नामशेष, नष्ट. ११ येणेंजाणें. १२ अडंकण, बेडी. १३ पैजेने. १४ उप- 
भोग घेऊन. 
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शिष्यशाखादिविलासँ । मठादिसेद्रेचेनि मिले । 

घातले आहाती फांसे । निःसंगा येणे ॥ 
घररी कुठबपणे सरे । तरि वनीं वन्य होऊनि अवतरे । 

नागवियां ही शरीरें । लागला आहे ॥ 

ऐसा दुजयो जो परिग्रहो । तयाचा फेड्टनि ठावो । 

भवविजयाचा उत्साहो । भोगितसे तो ॥ 

च्ञेथ अमानित्वादि आघवे । शानशुणांचे ज मेळावे । 

ते केवल्यदेशीचे आवे । रावो जेसे आले ॥ 

तेव्हां सम्यक्क्षानाचिया। राणिवा उैगाणूनि तया । 

परिवार होऊनिया । राहत आंगे ॥ 
रार्जबिदी । अवस्थाभेदप्रम्दी । 

कौजत आहे प्रतिपदीं । खुखाचे छोण ॥ 

पुढां बोधोचिये कार्बावरी । विवेक डञ्याची मांदी खारी। 

योगभूमिका आरती करां । येती ज़ैसिया ॥ 

तेथ कऋद्विसिद्धीची अनेगे । बुंदे मिळतीं प्रसंगे । 

1तिये पुष्पवषौ अंगे । नाहतसे तो ॥ 
पेसेनि त्रह्लेक्यासर्सि। स्वराज्य येतां जवळिके । 

झेळंबित आहे हॅरिखं । तिन्ही लोक ॥ 

तेव्हां वैरिया काँ मेत्रिया । तयालि माझे म्हणावया। 

समानता धनंजया । उरेचिही ना ॥ 

ह ना भलेतेणे व्याजे । तो जयाते म्हणे माझे । 

स नोडवेचि कां दुजे । अद्वितीय जाळा ॥ 
ज्ञा. १८. १०४७-१०७४. 

१ चिन्ह. २ निःसंगमनुष्याप्रत. ३ मांडलिक, ४ राज्य. ५ अर्पून, ६ राज- 

मागी. ७ जामरत् स्वप्न सुषुत्यादि सुदर स्रिया. ८ निंबलोण. ९ सोन्याची कांठी. 

१० hata ११ गर्दी, १२ जणुकाही, १३ ससुदाव. १४ उचं- 

बळर्णे. १५ हषौनें. १६ प्राप्त होत नाहीं, सांपडत नाहाँ. 

be 

col. 
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१७५. आत्मानुभवाचा पट्टाभिषेक, 

तयावरी जैत रे जेत। म्हणोनि ध्यानाचे निशांण वाजत 
दिसे तन्मयाचे झळकत । एकछत्र ॥ 
पाठीं समाधीश्चियेचा अशिखा । आत्मानुभवराज्यसुखा । 
पट्टाभिषेक देखा । समरस जाहला ॥ | 

ज्ञा. ९. २१७-२१८, 

१७६. देवभक्तांचा आत्यंतिक संयोग, 

अगा पूर्वापर सागर । यया नामासीचि सिनार । 
येर आघवे ते नीरै । एक जसं ॥ 
तैसा श्रीकृष्ण पार्थ ऐेसं । हे आंगाचिपासी दिखे । 
मग संवादीं जी नसे । कांहींच भेद ॥ 
पैं द्षेणाहूनि चोखँ । दोन्हीं होतीं सन्सुखे। 
तेथ येराँ येरे देखे । आपणपे जसं ॥ 
तैसा देवेसीं पडुखुत । आपणणें देवीं देखत । 
पांडबैसीं देखे अनंत | आपणपे पार्थौ ॥ 
देव देवाभक्ताळागीं । जिये विवर देखे आंगीं । 
येरैही तियाचि भागीं । दोन्ही देखे ॥ 
आणिक कांहींचि नाही । म्हणौनि करिती काई । 
दोघे येकपणे पाहीँ । नांदताती ॥ 
आतां भेद जरी मोडे । तरी प्रश्नोत्तर कां घडे । 
ना भेद्चि तरी जोडे। सवादसुख कां ॥ 
ऐेसँ बोळतां डुजेपणे । संवादी द्वैत गिळणे । 
ते आइकिळे बोळणे । दोघांचे मियां ॥ 

१ नगारा. ३ वेगळेपणा. ३ पाणी. ४ छिद्र. ५ दुसरा, अर्जुन, 
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उद्याने दोन्ही आरसे । वोडवालियां सरिस । 
कोण कोणा पाहातसे । कब्पावे पां ॥ 
कां दीपान्समुख । ठेविलिया दीपक । 
कोण कोणा आर्थिंक । कोण जाणे ॥ 
ना ना अकांपुढें अके । उदयलिया आणिक । 
कोण म्हणे प्रकाशक । प्रकादय कवण ॥ 
है नि्घोरू जातां फुडे । निघोरासि ठक पडे । 
ते दोघे जाले येवढे । संवादें सारिसं ॥ 
जी मिळतां दोन्ही उदर्के । माझि लवण वारूं ठाके । 
कीं तयांसीदही निमिखं । तैचिं होय ॥ 
तैसे श्रीकृष्ण अजुन दोन्ही । सवादले ते मनीं । 
धरितां मजही वानी । तेचि होतसे ॥ 
ऐसे म्हणे ना मोटकं । तंव हिरोनि सार्विकें । 
आठव नेळा नेणो के । खजयपणाचा॥ 
tata sa Kea | aa aa ait ATH | 
स्तंभस्वदात जिके । एकला कंप ॥ 
अद्वयानंदस्पश्री । दिठी रसमय जाली असे । 
ते अश्रु नव्हती जैसे । द्रवत्वचि ॥ 
नेणों काय न माय पोटीं । काय नेणों गुंपे कंठीं । 
चार्गथौ पडत मिठी । उससाचिया ॥ 
किंबहूना सात्विकां आठा । चाचर॑ मांडितां उंमेठां । 
संजय जाहलासे चोहँटा । संवादसुखाचा ॥ 

ज्ञा. १८ १९८९-१६०७, 

१ घासून. २ पुढें ठेवणें. रे सारखें, एकासमोर एक. ४ इच्छा करणारा, 
५ स्तब्धता. ६ क्षणांत. ५ प्रकार. ८ उभारे. ९ संकोचे. १० शब्दा्थास्म. 
११ श्वासोश्चास. १२ बोबडी वळली असतां. १३ आतिशय. १४ चवाठा, 
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५, उपसंहार. 
१७७, जेथें देवभक्तांचा सेयोग आहे तेथे विजय 

ठेवलेलाच आहे. 

यया बोला संजयो म्हणे। जी येरयेरांचे मी नेणे । 
परि आयुष्य तेथे जिणे। हे फुडे कोंगा॥ 
चंद्र तेथें चंद्रिका । दंभ तेथें अंबिका । 
खंत तेथे विवेका । असणे कीं जी॥ 
रावो तेर्थे कटक । सौजन्य तेथे सोइरीक। 
चन्हि तेथे दाहक । सामथ्ये कीं ॥ 
दया तेथे घर्म। धर्म तेथे सुखागम । 
खुखीं पुरुषोत्तम । असे जैखा ॥ 
वसंत तेथ वने। वन तेथ सुमने । 
खुमनीं पाछिंगनं । सारंगांचीं ॥ 
गुरू तेथ ज्ञान । झानीं आत्मदशन । 
दर्शनी समाघान । आथि जैसे ॥ 
भाग्य तेथ विलास | सुख तेथ उल्लास। 
है अखो तेथ प्रकाश | सूर्य जेथे ॥ 
तैसे सकळ पुरुषार्थ । जेणे स्वामी कां सनाथ । 
तो श्रीकृष्णरावो जेथ । तेथ लक्ष्मी ॥ 
आणि आपलोने कांतेसी । ते जगदंबा जयापासीं । 
अणिमादिकी काय दासी । नव्हती तयांत ॥ 
कृष्ण विजयस्वरूप निजांगे। तो राहिला असे जेणे भार्ग । 
तै जय लागवेगे । तेथेचि आहे ॥ 
विजयी नामे अज्ञुन विख्यात । विजयस्वरूप श्रीकृष्णनाथ । 
भ्रियेसी विजय निश्चित । तेथेचि असे ॥ 

१ जगणें. २ निश्चर्येकरून. ३ समुदाय. ४ भ्रमरांर्ची. 
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तयाघिये देशाच्या झाडीं । कल्पतरूतँ होडी । 
न जिणावें कां येवर्ढी | मायबाप असतां ॥ 
ते पाघाणही आघवे! चितारत्नं कां नोहे । 
तिये भूमिके कां न याचें! सुवर्णत्व ॥ 
तयाचिया गांवींचिया । नदी अम्ट॒ते वाहाविया। 
नवळू काय राया । विचारी पां ॥ 
तयाचे बिसाट शब्द । सुखे म्हणों येती वेद। 
सदेह खश्चिदानंद्। कां नोहावे ते॥ 
पैं स्वगोपवर्ग दोन्हीं । इये पदे तया अधीनीं। 
कृष्ण बाप जननी। कमळा जया ॥ 
म्हणौनि जिया बाहीं उभा। तो लक्ष्मीयेचा वलभा । 
तेथ सवे सिद्धी स्वयंभा | येर मी नेणें॥ 
आणि समुद्राचा मेघ । उपयोगें तयाहूनि चांग । 
सैसा पार्थी आजि लागे । आहे तये ॥ 

कनकत्वदीक्षागुरु । लोहा परीस होय कीरु । 
परि जगा पोसिता व्यवहार । तेचि जाणे ॥ 
येथ गुरुत्वा येतसे उणं । ऐस झणे कोणी म्हणे । 
चन्हि प्रकाश दीपपणे । प्रकाशी आपुला ॥ 
तैसा देवाचिया शाक्ती । पार्थ देवासीच बहुतीं । 
परी माने श्ये स्तुती। गौरव असे ॥ 
आणि पुत्रे मी सर्वशुणीं । जिणाचा हे बाप शिराणी। 
करी, ते शाङ्गेपाणों। फळा आली ॥ 
किंबहुना पेसा तृुपा । पार्थ जाळासे छृष्णळुपा । 
तो जयाकडे साक्षेपा । रोती आहे ॥ 

१ पैनेर्ने. २ भलते, अव्यवास्थंत. ३ स्वगे व मोक्ष, ४ लक्ष्मी. ५ संबंघ. 
६ आवड, इच्छा, ७ दक्षतापूर्वक, 
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तोचि गा विजयासि ठावो । येथ तुज कोण संदेहो । 
तेथ नये तरी वायो । विज्ञयोचि होय ॥ ` 
म्हणौनि जेथ श्री श्रीमंत | जेथ तो पंड्चा खुत। 
तेथ विजध समस्त । अभ्युद्य तेथ ॥ 
जरी व्यासाचेनि साचें । धिरे मन तुमचे । 
तरी या बोलाचे । धुवंचि माना ॥ 
जेथ तो श्रीवळुभ । जेथ भक्तकदेब । 
तेथ सुख आणि लाभ । मंगळाचा ॥ 
या बोळा आन होये | तरी व्यासाचा अंके न चाहे । 
पेसे गाजोनि बाहे । डाभिळी तेणै॥ 

ज्ञा. १८. १६३२-१६१९. 

१७८, इंश्वराचें प्रसाददान, 
आतां विश्वात्मके देवें । येणे वाग्यज्ञे तोषावे । 
तोषोनि मज द्यावे । पसायदान है ॥ 
जे खळाची व्यंकटी सांडो । तया सत्कर्मी रति चाढो। 
भूतां परस्परे पडो । मैत्र जीवांचे ॥ 
दुरिताचे तिमिर जावो । विश्व स्वधमैसयें पाहो। 
जो जे बांछऊील तो ते लाहो । प्राणिजात ॥ 
वर्षेत सकळमंगळीं । इंश्वरनिष्टांची मांदियाळी । 
अनवरत भूतळीं । भेटो तयां भूतां ॥ 
sat कल्पतरूंचे ऑरव । चेतना चिंतामणीचे ग्राव | 
बोळते जे अणेव। पीयूषाचे॥ 

१ खोटा. २ सत्यत्व, अढळत्व. २ शिष्यत्व, अंकितपण. ४ प्रसादाचे दान. 
५ वक्रदृष्टी. ६ पातकार्चे. ७ अंधार. ८ समुदाय. ९ निरंतर, अखंड. 
१० चालत्या. ११ अंकुर.. १२ सजीव. 
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चंद्वमे जे अलांछन । मार्तेड जञे तापहीन । 
ते सर्वाही सदा सजन । सोयरे होतु ॥ 
किंबहुना सर्वसुखी । पूणे होऊनि तिहीं लोकीं । 
भजिजो आदिपुरुषीं। अखंडित ॥ 
आणि ग्रंथोपजीविये । विशेषं लोकीं इये। 
दृष्टादष्टविजये । होआवे जी॥ 
येथ म्हणे भ्रीविश्वेशरावो | हा होइल दानपसावो । 
येणं वरं ज्ञानदेवो । सुखिया जाळा ॥ 

ज्ञा. १८. १७९४-१८०२ 

१७९, एकनाथसंशोधन, 
शके पंघराशौ साहोत्तरीं । तारणनाम संवत्सरी । 
येकाजनादेने अत्याद्रीं । गीताश्ञानेश्वरीप्रति शुद्ध केली ॥ 
अथ पूर्वीच अतिशुद्ध । परी पाठांतरीं शुद्ध अबद्ध । 
तो शोधूनियां एवंविध । प्रति शुद्ध लिद्ध ज्ञानेश्वरी ॥ 
नमो ज्ञानेश्वरा निष्कलंका । जयाची गीतेची वाचिना रीका । 
ज्ञान होय लोकां । अतिमाविकां ग्रथार्थियां ॥ 
बहुकाळ पेणो गोमटी । भाद्रपदमास कपिलाषष्ठी । 
प्रतिष्ठानी गोदातरीं । लेखनकामाठी संपूण जाहाली ॥ 
ज्ञानेश्वरीपाँठी । जो आवी करील मऱ्हाटी । 
तेणे अमृताचे ताटी । जाण नरोटी ठेविली ॥ 

१ कळंकरहित २ दानप्रसाद. ३ मागाहून, अगर पाठांत. 
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