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ीसमथ रामदास वामीकृत 

साथ आ माराम  

( एकूण समास ५, ओवी सं या १८३) 

समास १ ला 

यागिन पण 

जयास लिटका आळ आला । जो मायागौरीपासूिन जाला । 

जालािच नाही तया अ पाला । प कैच ? ॥१॥ 

(कायारंभी िव निवनाशकाचे मरण कर याचा घात आहे. 

ंथा या उ ेशानुसार येथे िनगुणगणेश व पाचेच नमन 

क न मंगलाचरण केले आहे.) िजचे वेगळे अि त वच मुळी 

दाखिवता येत नाही अशा मायामय गौरीपासून उ प न 

झा याचा या यावर िम याच आरोप करतात; परंतु िववेकपूण 

पहाता जो उ प न होणे श य नाही आिण हणूनच जो सतत 

परिहत आहे याला प - नाव प कोठून बरे असणार? ॥१॥ 

तेथ तवनाचा िवचार । न घड ेिनिवकार  िवकार ॥ 

परी तयास नम कार । भावबळ माझा ॥२॥ 
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िनिवकार व पात कसलाच-नाव पाचाही िवकार संभवत 

नस याने अशा या व पा या तवननमनाचा िवचारच 

अश य; तथािप त मय वा या भावबलाने का होईना याला 

नम कार असो. ॥२॥ 

जयाचेिन वेदशा पुराण । जयाचेिन नाना िन पण ॥ 

जयाचेिन वसुखा लाधण । श द  िनश द ॥३॥ 

या िनिवकार व पा या आधारावरच सगळे चारही वेद, सहा 

शा े, अठरा पुराणे नाना िन पणा या योगे आपले हे 

सुख व प कसे अनुभवावे हे "श दी िनःश द" अथात 

नािशवंत श दातील अिवनाशी भावाथ तेवढा हण 

कर या या मागाने सांगतात, याला माझे नमन असो. ॥३॥ 

ज श दास आकळेना । ज श दावीण सहसा कळेना ॥ 

कळल ऎसही घडेना । िजय े व प  ॥४॥ 

वेदािदकांनाही य  श दाने याचे यथात य वणन करता 

येत नाही; वानुभवी सद्गु या श दांिशवाय सहजी जे 

कळतिह नाही आिण वणानंतरही "हे कळले आहे" असे 

ैतभावाने हणता येत नाही असे हे सव त हेने िवल ण असे 

व प आहे; याला माझे नमन असो. ॥४॥ 
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ऎस सदा सव  संचल । ज ेतका न वच ेअनुमानल ।। 

त जयेचेिन ा  जाल । आप प आपणासी ॥५॥ 

वर विणलेल सव  प रपूण असे आपले िन य िनज व प क  

जे बौि क तका या कस याही कसरतीने जाणता येत नाही; 

ते सद्गु या वानुभवा या या जािणवेमुळे आप यालाही 

अक मात अनुभवता येते ितला नमन असो. ॥५॥ 

नमन ितचीया िनजपदा ं। माया वा देवी शारदा ॥ 

जयेचेिन वतती संवादा । संत माहानुभाव ॥६॥ 

या माया, सर वती, शारदा इ. नावांनी संबोिध या जाणा या 

जािणवे या िनजपदी नम कार असो. या जािणवेने उ फूत 

होऊन सा ा कारी े  संत आ म व पा या सुखसंवादास 

वृ  होतात. ॥६॥ 

आता ंवंदीन सदग्ु वामी । जेथ े'रािहल'े तोिच मी ॥ 

आणी िनवारल  िनजधाम  । पांचिह जेण ॥७॥ 

सवही पंचभौितक सृ ीचे िववेकाने िनवारण क न जे 

आप या िनज व पी सदैव ि थत आहेत आिण जे माझेही 

व व प अस याचे यां या कृपेने मला आकलन झाले आहे; 

या मा या ीसद्गु वाम ना आता वंदन करतो. ॥७॥ 
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तया िनजपदाकड । आनंद ेवृि  वावड े॥ 

पद लाघिलया ंजड े। त ूप होउिन ॥८॥ 

ीसद्गु वाम या कृपेने जाणीव मोह न, वर विणले या 

िनज व पाकडे आनंदाने झेपावते आिण अशा सतता यासाने 

अखेरीस तद् प होऊन तेथेच ि थरावते. ॥८॥ 

वामीकृपेचा लोट आला । मज सरोवरी सामावला ॥ 

पूण जािलया उचंबळला । अनुभव उदग्ार ॥९॥ 

(सद्गु ं या मरणाने सद्गिदत होऊन ीसमथ कृताथ द्

गार काढतात क ) मा या सद्गु ं या वानुभवकृपामृताचा 

जो हा अिनवार ल ढा आला तो मी पी या सरोवरात पूणपणे 

रचवला गेला; इतका क  ते आता काठोकाठ भ न वाह 

लागले आहे. ॥९॥ 

माझ ेसदग्ु कृपेच ेबळ । मजमाज  सांठवल ेतुंबळ ॥ 

तेण बळ वानंदजळ । हेलाऊं लाग े॥१०॥ 

मा या सद्गु ं या कृपामृता या बळाने माझे अंतःकरण इतक 

तुडंुब भरले आहे क , यातील वानंदामृत आता तु यासाठी 

उचंबळू लागले आहे. ॥१०॥ 
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आता नम कारीन राम । जो योिगयांच ेिनजधाम ॥ 

िव ांती पाव ेिव ाम । जय ेठाय  ॥११॥ 

जो यो यांचे-भ ांचे िनजिनरितशय सि चदानंद व प आहे, 

जेथे परमसुखदायी व पानुभवाची िव ांतीही िवराम पावते; 

अशा ीरामरायाला आता मी नम कार करतो. ॥११॥ 

जो नांव पावेगळा । जो य ेमायेहन िनराळा ॥ 

जेथ ेजािणवेची कळा । सवथा न चल े॥१२॥ 

जे नाम पातीत आहे, जे मायेहन अिल  आहे कारण जेथे या 

माये या मीपणा या जािणवेचे साम यही सवथैव िव न जाते 

असे मा या ीराम भूचे स य व प आहे. ॥१२॥ 

जेथ ेभांबावला तक । जेथ ेपांगुळला िववेक ॥ 

तेथ ेश दांच ेकौतुक । किव घड? ॥१३॥ 

जेथे मनाचा तक कंुिठत होतो, जेथे बु ीचा िववेकही लंगडा 

पडतो अशा मनबु ीअगोचर ीराम व पा या बाबतीत 

श दां या नुस या कसरत चे ते काय बरे चालणार? 

जयालागी योगी उदास । वनवासी िफरती तापस ॥ 

नाना साधनी सायास । जयाकारण क रतो ॥१४॥ 
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या या ा ीसाठी योगी साधक अनास  होऊन िनरंजन 

अशा वनात नाना क कारक साधनािदकांनी यु  अशी घोर 

तप या करीत िफरतात ॥१४॥ 

ऎसा सवा मा ीराम । सगुण िनगुण पूणकाम ॥ 

उपमाच नाह  िनरोपम । प जयाच ॥१५॥ 

असा हा ीराम सवाचा केवळ आ माच होय. काय ीने तो 

सगुण आहे तर आ म ीने िनगुण आिण तद् पतेने तर तो 

सगुणिनगुणातीत असा प रपूण आहे. याचे प इतके प रपूण 

अस यामुळेच ते उपमेरिहत आहे. ॥१५॥ 

आता ंवंदीन संत स जन ोत े। ज ेकृपाळू भावाच ेभो े  ॥ 

माझ  वचन पराकृत । सांगेन तयापास  ॥१६॥ 

आता मी कृपाळू संतांना आिण अंतःकरणातील भावाचे 

आकलन करणा या स जन ो यांना वंदन करतो. यांना ही 

माझी मराठी भाषेतील उ फूत वचने मी सांगेन हणतो. 

तयांच ेवणाव े व प । तरी त े व पाचेिच बाप ॥ 

ज वेदांसी सांगवेना प । त ेजयांचेिन गट ॥१७॥ 
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वेदवाणीही जेथे तोकडी पडते या व व पा या त व ानाला 

यांनी ज म िदला आिण यां या कृपेनेच केवळ ते अनुभिवता 

येणे श य होते या संतांचे वणन कोठवर करावे बरे. ॥१७॥ 

आता ंिश या सावधान । ऎक सांगतो गु ान ॥ 

जेण तुझ ेसमाधान । आंगी बाण े॥१८॥ 

िश या ! आतां सावध हो. गु ान गु ान हणून याला 

हणतात ते आता सांगतो, द तेने ऎक. यामुळे तु या ठायी 

पूण समाधान बाणेल. ॥१८॥ 

तुवा ंआशंका नाह  घेतली । परंत ुमज तुझी िचंता लागली ॥ 

का ंज तुझी ांित िफटली । नाह च अ ािप ॥१९॥ 

त ू शंका िवचारली नाहीस हे खरे; परंतु मला तुझी िचंता 

लागली आहे. कारण व प ानािवषय ची तुझी खोटी 

समजूत अजून समूळ िनवारली गे याचे िदसत नाही. ॥१९॥ 

दासबोध च ेसमास  । िनमूळ केल मीपणासी ॥ 

तया िन पणेिह वृ ीसी । पालट िदसेना ॥२०॥ 

'दासबोधा या' (एकवीस समास या) तेरा या समासात मीपण 

कसे िनराधार आहे - हा तु या क पनेचा खेळच तुला कसा 
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नडतो आहे हे प पणे सांिगतले. तरीिह अ ािप तु या ा 

मीपणा या भावनेत बदल झालेला िदसून येत नाही आहे. 

॥२०॥ 

हणोिन न पुसता ंसांगण । घडल िश या तुजकारण ॥ 

आता ंतरी सोय धरण । वणमननाची ॥२१॥ 

हणून, िवचार यािशवाय न सांग याचा िश दंडक 

(नापृ य व यम्) बाजूस सा न हे िश या ! तु या 

िहतासाठी हे सांगणे घडत आहे. बाळा ! आता तरी 

वणमननाची कास धर बरे. ॥२१॥ 

चातकप ी वरीचा वरी । चंचु पस न थबुटा धरी ॥ 

जीवन सकळही अ हेरी । भूमंडळीच ॥२२॥ 

पृ वीवरील जलाचा अ हेर क न, या आततेने चोच पस न 

चातकप ी पावसाचा सू म थबही वाया न दविडता वर या वर 

आ मसात करतो ॥२२॥ 

तैसा श दव षाव होता ं। अस  नेदावी वे ता ॥ 

वणपुट  सामािवता ं। मनन कराव ॥२३॥ 
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तशाच आततेने एकही श द फुकट न दविडतां, सद्

गु मुखांतून होणा या श दवषावाच वण कराव; इतर 

िवषयांचे िचंतन या वेळी िबलकुल अस ूनये. इतकेच न हे तर 

मनना ारे यातील अथही आ मसात करीत जावा. ॥२३॥ 

लागवेग जाणोन श दाचा । आवांका पाहावा मनाचा ॥ 

श दाआंतील गभाचा । सांटावा यावा ॥२४॥ 

(हे मनन कसे करावे) सद्गु ं या येक श दाचा िन पण 

िवषयांशी संबंध काय, तो उ चारतांना यां या मनांत हेतु 

कोणता आहे हे जाणून तो श द जो भाव दशिवतो तो 

आ मसात करावा. ॥२४॥ 

अरे तू ंकोण कोणाचा । कोठून आलासी कचा ॥ 

ऎसा िवचार पूव चा । घेई बापा ॥२५॥ 

बाळा ! त ूआहेस कोण? कोणाचा आहेस? येथे आलास कोठून? 

कसा आलास? इ. ांचा पूव च सांिगतलेला िवचार आता 

तरी नीट क  बघ ू! ॥२५॥ 

अरे तां ज मांतर घेतल । काय मािनतोिस आपुल ॥ 

ऎस तुवा ंिवचा रल । पािहज ेआता ं॥२६॥ 
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'हे माझे' असे मानतोस तर अशी तुझी िकतीतरी ज म 

ज मांतरे झाली आहेत. पूव या ज मांतील संबंध जर आता 

काही रािहला नाही तर या ज मातलाही िकतीसा बरे िटकणार 

आहे? अशा त हेचा िवचार आता त ूकेला पािहजेस. ॥२६॥ 

येथ ेतुझ ेकांह च नाह  । भुलला आहेस काई ॥ 

चुकोनी आलासी, जाई । जेथीचा तेथ ॥२७॥ 

अशा िवचारान तुला पटेल क  येथे 'केवळ तुझेच' असे हणता 

येणारे काहीही नाही; तर मग या या मोहात िवनाकारण का 

बरे गुंतला आहेस? आस या या चुक मुळेच त ू येथे आला 

आहेस. आता ही आस  सोडून आप या मूळ िठकाणी जा 

कसा ! ॥२७॥ 

तू ंसमथाच लेक ं  । अिभमानान घेतला संसा  ॥ 

अिभमान टािकता,ं पैलपा  । पावशील बापा ॥२८॥ 

बाबारे ! परमे रापासून तुझी उ प ी अस याने तूिहं तद् पच 

आहेस. परंतु हे िवस न जीव वाचा अिभमान घेत याने त ू ा 

ज ममृ यु पी भवसागरात अडकला आहेस. हणून हा 

अिभमान सोडताच त ू या या पैलतीराला सहज च पावशील; 

अथात मु  होशील बरे. ॥२८॥ 
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ई रापासून जालािस । परी तू ंतयासी चुकलासी ॥ 

हणोनी ह ेदु ःख भोिगसी । वेगळेपण उ कट ॥२९॥ 

ई रापासून - या यामुळेच तर तुझी उ प ी ! परंतु या 

आिदकारणाला त ूिवसरलास आिण 'मी जीव' हणून वेगळेपणा 

ध न बस याने हे या संसाराचे ती  दुःख त ूभोगतो आहेस. 

॥२९॥ 

यािगसी सकळ वैभवाला ं।  

आिण िव ाससी मािझया बोला ॥ 

तरी मी घालीन रे तुजला । जेथील तेथ ॥३०॥ 

मी-माझे ा अिभमानजिनत सव लौिकक वैभवाचा याग 

क न, जर मा या श दांवर अंतःकरणपूवक िव ास ठेवशील 

तर तुला मी जेथे या तेथे पोहोचते करीन; अथात व व पी 

िमळवीन. (येथे 'िव ासण' याचा भाव तेह स य मानून 

आचरणात आणणे असा आहे.) ॥३०॥ 

तुझ ेअढळपद गेल । तुज मायेन वेढा ंलािवल ॥ 

त जरी तुझ तुज िदधल । तरी मज काय देसी ? ॥३१॥ 
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तुला व व पाचे िव मरण झाले असून, 'मी-माझे' या मायेत 

त ूगुरफटला गेला आहेस. यामुळे आता तुला अ ा य वाटणारे 

तुझे ते मूळ व प जर पु हा तुला िमळवून िदले तर त ूमला 

काय देशील बरे? ॥३१॥ 

िजतुक काही नासोन जाईल । ज अशा त असेल ॥ 

तुजसमागम न येईल । िततुकच ाव मज ॥३२॥ 

याचे पा तर होत असेल, जे अि थर असेल, जे शा त 

राहाणारे नसेल, मृ युसमयी जे तुजबरोबर येणारे नसेल, 

िततकेच फ  त ूमला देऊन टाक. ॥३२॥ 

मजिह त काय कराव । परी तुजपासून टाकवाव ॥ 

तुंवा ंटािकल तरी याव । तुज समागम ॥३३॥ 

मला तरी तसले ते घेऊन काय करायचे आहे? केवळ 

तु यापासून ते सुटावे हीच माझी इ छा! हणनू जर त ू याचा 

याग केलास तर तुला मजबरोबर व पी यावे, ि थत करावे 

असे हणतो. ॥३३॥ 

अरे भूषण िभ ेच सांिडल े। आिण राजपद ा  जाल ॥ 

तरी तुझ काय ेगेल । सांग बापा ॥३४॥ 
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हे बघ ! िभकेवर जगणारे जीवन सुटून जर तुला अक मात 

रा यपदच ा  होत असेल तर यात तुझे काय नुकसान आहे 

बर ? ॥३४॥ 

नािशवंत िततुकिच देसी । तरी पद ा  िन येस  ॥ 

याम य लालुच करीसी । तरी विहत न घड े॥३५॥ 

हणून हे बघ ! जेवढे काही नािशवंत असेल तेवढे सगळे मला 

देऊन टाक हणजे िनसंदेह तुझे व प तुला ा  होईल. मा  

यात यि कंिचतही लबाडी केलीस अथात या नािशवंताबाबत 

जराही आस  ठेवलीस तर तुझाच तोटा होईल; व प ाि  

होणार नाही हे प के ल ात अस ूदे. ॥३५॥ 

त  िश य हण ेजी िदधल । वामी हणती पद लाधल ॥ 

आता ंतू ंआपुल । कांह  मानू ंनको ॥३६॥ 

ते हा िश य हणाला क , 'महाराज ! आपण मागता ते 

नािशवंत सवही िदले' यावर सद्गु  हणतात क , 'तर मग 

तुला आ मपद लाभले. यापुढे मी-माझे असे त ूकाहीही मान ू

नकोस. ॥३६॥ 

इतुक वामी बोिलल े। आ ा घेऊन िनघाल े॥ 

तंव िश य िवनिवल । िवनीत होउनी ॥३७॥ 
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वरील माणे आ ासून, सद्गु , "बरे तर आता आ ही येतो" 

असे हणून जा यास िनघाले ते हा िश याने न तापूवक 

शरण जाऊन िवनंती केली. ॥३७॥ 

आता ंपुिढलीय ेसमास  । संवाद होईल उभयतांसी ॥ 

तेण वानंदिसंधुिस । भ रत दाट बळ ॥३८॥ 

आता गु िश यांचा जो सुखसंवाद होईल तो पुढ या समासात 

सांग.ू या या वणाने वानंदाचा महासागर उचंबळून गज ू

लागेल. ॥३८॥ 

इित ी आ माराम । रामदासी पूणकाम ॥ 

ऎका सावध, वम । सांिगजेल ॥३९॥ 

या माणे रामदासांना-मुमु ू ंना पूणकाम करणारा अथात 

व प सा ा कार घडिवणारा जो हा आ माराम ंथ यातील 

पिहला समास सांगून झाला. या सा ा काराचे वम आता 

पुढ या समासात सांग यात येईल ते द तेने ऎका. ॥३९॥ 

------------------------------------------------------------------ 

समास २ रा 

मायािन पण 
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ह े सि चदानंदा ! ह े आनंदकंदा ! ह े िनजबोधा परमपु षा 

सदग्ु नाथा ! आपला ि वार जयजयकार असो. ॥१॥ 

( ीगु  तर जा यास िनघाले आिण आपले समाधान तर 

झालेले नाही हणून यांनी थांबून आप याला सव पटवून 

ावे अ यथा आपले क याण होणे अश य आहे ा जािणवेने 

अ यंत ापूवक कळकळीने तो ाथना करीत आहे. ) 

अनंत ांडाऎसी िढसाळ । मायेन रिचल  िवशाळ ॥ 

त तुमच ेकृपेचेिन बळ । िवरत  वानंदडोह  ॥२॥ 

मायािनिमत जी ही िवशाल अनंत ांडे आहेत ती, हे सद्

गु नाथ ! तुम या कृपाकटा बळाने, वानंदा या डोहात जण ू

एखादे िठसूळ मातीचे ढेकूळ पा यात िवरावे या माणे िव न 

जातात, नामशेष होतात. मायेचे हे सव मोहकारक जाळे 

तुम या कृपेने णाधात नाहीसे होते. ॥२॥ 

आता ं वामीन ज कांह  इि छल । त पािहज ेअंिगकारल ॥ 

शरणागत आपुल । समथ उपे ू ंनय े॥३॥ 

आपण मा याकडून या काही यागाची अपे ा केली आहे तो 

कृपा क न पूण करवून घेतली पािहजे. महाराज ! मी 
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आपणास शरण आलो आहे. आपण समथ आहात, माझी उपे ा 

क  नका हो ! 

नािशवंत काय या ंटाकाव । त मज वामीन सांगाव । 

मज दातार कराव । आपणाऎस ॥४॥ 

जे नािशवंत ते मी टाकावयाचे हणजे मी य  काय केले 

पािहजे हे आपणच मला कृपापूवक समजावून ावे. आप या 

अलौिकक दातृ वाने महाराज ! आपण मला आप या सारखेच 

सुखी करावे. ॥४॥ 

ऎकोन िश याच बोलण । वामी हणती सावध होण ॥ 

अवधान देऊन घेण । आनंदपद ॥५॥ 

अशी ही तळमळीची िश यिवनंती ऎकून, स दयतेने सद्गु  

हणतात, "बाळा ! सावध हो. मा यासारखे जर तुला हावयाचे 

असेल तर आता मी जे सांगतो याकडे अंतःकरणापासून ल  

देऊन त ूआपले वानंदपद ओळखून घे." ॥५॥ 

िश या बह मन घाली । आता ंबा कळता रािहली ॥ 

येथ वृि  चंचल केली । तरी बुडसी संदेहसागर  ॥६॥ 
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बाळा ! आता उ छंृखलता सोडून, एका  मनाने मा या 

बोल याकडेच पूण ल  दे. या िन पणाचे मह व ओळख. या 

वेळी जर त ूमन इतर  भटकू िदलेस तर मा  तुझे िनसंदेह 

समाधान होणार नाही आिण यामुळे शंकाकुशंका पी 

मोहसागरात बुडून तुझा नाश होईल. ॥६॥ 

अि नसंग लोहो िपट े। तेण तयाचा मळ तुट े॥ 

मग प रसेस  झगटता ंपालट े। लोखंडपण तयाच ॥७॥ 

अ नीम ये तापवून लाल झाले या क या लोखंडा या 

गो याला घणाने ठोकले असता याचे मिलन व (गंज) 

नािहसे होते; इतके क  नंतर प रसा या नुस या पशानेही 

याचे लोखंड व समूळ जाऊन याचे सुवणात पांतर होते. 

॥७॥ 

तयाचा मळ झडेना । आिण अ यांतर कळेना ॥ 

तर  त सहसा पालटनेा । मृि का प ॥८॥ 

वरील माणे जर या गो याचा मळ झडून गेला नाही तर 

या या आतले शु वही प  होणार नाही. अशा ि थतीत 

प रसा या पशानेही याचे लोखंडपण जाणार नाही. पूववत ्

तो गोळा मृि का व प मिलनच राहणार. ॥८॥ 
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हणउन नािशवंत िततुका मळ । तुंवा ंतजावा अमंगळ ॥ 

तो गेिलया ंतूंच 'केवळ' । आहेस बापा ॥९॥ 

हणून सांगतो क  बाळा । िजतके काही नािशवंत िततके 

सवच मिलन व मिलन व हे के हािह अमंगलच, असे नीट 

उमजून त ू याचा याग कर. हे सव मिलन व गे यावर जे 

उरेल तेच तुझे स य पर व प होय बरे. ॥९॥ 

तरी नािशवंत त ेतू ंजाण माया । माईक जाय ेिवलया ॥ 

त ेमायेचा िवचार ाणसखया । ऎक सांगत  ॥१०॥ 

वर जे नािशवंत वा मिलन हणून सांिगतले तीच माया होय. जे 

माियक ते न  होणारच. ाणस या बाळा ! घाब  नकोस. 

या मायेचा िवचार तुला नीट समजेलसा सांगतो, ऎक. ॥१०॥ 

'अह'ं ऎस ेज फुरण । तिच मायेच ल ण ॥ 

तय ेमायेपासून ि गुण । गुणापासून भूत ॥११॥ 

'मी आहे' असे जे पिहले अ प  भान तेच मायेचे खरे प होय. 

हीच मूळमाया होय. हीच पुढे प  होऊन स व, रज, तम अशी 

ि गुणा मक महामाया झाली. तमोगुणापासून आकाशािद 

पंचमहाभूते माने िनमाण होऊन हीच माया अशा कारे 

(३+५=८) अ धा कृित पाने िव तार पावली आहे. ॥११॥ 
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पृ वी आप तेज वायो आकाश । सृ ी रिचली सावकास ॥ 

येथ य आिण अ य । सकळ माया ॥१२॥ 

आकाश, वायु, तेज, आप आिण पृ वी ा पंचमहाभूतांपासून 

यथावकाश ही सारी सृ ी उ प न झाली; अथात ती 

पंचभौितकच आहे. हणून य चावत ् सव य (पंचभौितक) 

सृ ि  व अ य (गुणमयी) सृ ि  ही या मूळमायेपासून 

अस यामुळे मायामयच - नािशवंत होय. ॥१२॥ 

येक माया द  ठाय  वाटली । कृत  आिण पु ष जाली ॥ 

जैसी द  िदसांची बोली । येकिच परवा ॥१३॥ 

मुळात माया ही एकच; परंतु तीच अ धा कृित पाने व ितला 

अिध ान अशा अहं संक पमय पु ष पाने अथात श  व 

शि मान या दोन यावहा रक पात जण ू िवभागली गेली 

आहे. जसा 'परवा' या श दाने ऒळिखला जाणारा िदवस 

असतो एकच, परंतु भासतो मा  दोन िदवसांची बेरीज हणून. 

॥१३॥ 

माया ाता ेय ान । माया याता येय यान ॥ 

माया हिच समाधान । योिगयाच ॥१४॥ 
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(मायेची यावहा रक पे दोनच काय पण तीन अथवा 

अिधकही अस ूशकतात हे येथे प  करतात.) ाता, ेय, 

ान अथवा याता, येय, यान इ. ि पुटीला थम 'अहं' 

पणाची मूळ जाणीवच कारण अस याने हा सव मायेचाच 

िव तार होय. त तच कमयो याचे कमतृ ीचे समाधान हेिह 

अनेकिवध अशा मायेचेच प होय. ॥१४॥ 

माया सि चदानंद । माया आनंदाचा कंद ॥ 

माया हेिच िनजबोध । श द प ॥१५॥ 

तसेच ानयो याची 'सि चदानंद, आनंदाचा गाभा, िनजबोध' 

इ. श दान  ओळिखली जाणारी ि थती ही ही जाणीवमयच 

अस याने मायेचेच एक प होय. ॥१५॥ 

आ मा  आिण व प । हिह मायेचिच प ॥ 

प आिण अ प । सकळ माया ॥१६॥ 

इतकच काय; परंतु नाम पातीत अशी आ मा अथवा  

अथवा व प अशा श दांनी लि त केली जाणारी, 

एकमेवाि तीय अव था हीिह वसंवे  अशा या जािणवेन 

यु  - अ यंत सू मतेने का होईना अस याने मायासमच होय. 

अ प असे हणने प सापे च अस याने प अथवा अ प, 
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ैत अथवा अ ैत असे हणणे हा सव मायेचाच िव तार होय. 

॥१६॥ 

जीव िशव आिण ई र । हािह मायेचािच िव तार ॥ 

िव प िव ंभर । अवघी माया ॥१७॥ 

आता उपाधी या दॄ ीने िभ न समज या जाणा या जीव, िशव 

अथवा ई र ा ि थतीही जािणवे याच यूनािधकतेवर 

अवलंबून अस याने, या सव या मायेचाच िव तार होय. 

ता पय या सव िव ाचे भान क न देणारी य िव प 

आिण याचे भरणपोषण करणारी अ य िव ंभर श  ही 

केवळ मायाच होय. ॥१७॥ 

माया मनास चाळक । माया बुधीस यापक ॥ 

माया येक  अनेक । ऎस बोलण ॥१८॥ 

मनास संक प-िवक प पाने चंचल करणारी, बु ीस यापून 

िन य करणारी ही मायाच होय. केवळ एकमेवाि तीय अशा 

पर व पात असे हे अनेक वांचे खेळ दाखिवणारी ही 

मायाच होय. हणूनच हा सव खेळ िम या होय असे संतांचे 

सांगणे आहे. ॥१८॥ 

माया देहास चालवी । माया श दास बोलवी ॥ 
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माया यास दाखवी । ने  रघोिनया ं॥१९॥ 

ही ईशश  माया, ही जाणीव तद् प अशा देहाची हालचाल 

करिवते, वाणीने श द बोलिवते, ने ांवाटे य दाखिवते. 

ता पय, सव इंि यांना त ि षयी े रते. (हा देह मायािनिमत 

अस याने याला तद् प हटले आहे.) 

मायेनिच माया चाल े। मायेनिच माया बोल े॥ 

मायेनिच माया हाल े। वायो प ॥२०॥ 

आता जा त काय सांगावे बरे ! चालणे, बोलणे, हालणे इ. सव 

देह यापार होतात ते ित याच ेरणेने आिण याकरवी होतात 

तो देहही मायािनिमतच. ता पय मायाच मायेकरवी हे सव 

काही करिवते. वायूचे वाहणे हे जसे वायूमुळेच श य होते व 

या यामुळेच कळते; त त माया(१) आप या मायेने(२) ही 

सव माया(३) करते. ॥२०॥ (१ - मूळ जाणीव, २ - श ने, ३ - हे 

सव काय) 

त  िश य हण ेजी ताता । माया चाल े व पस ा ॥ 

अरे ! स ा तेिच त वता ं। माया जाण ॥२१॥ 

सावध असलेला िश य यो य समय  द तेन व रत आ ेप 

घेतो क , "महाराज ! आपण हणता क , मायेला मायेचाच 
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आधार; परंतु शा ात तर मायेला व प स ेचा आधार 

सांिगतला आहे, हे कसे?" यावर सद्गु  प  करतात क , 

"अरे बाबा ! स ा हणजे काय ते सांग पाह. स ा हणजे 

"आहे" पण, हीिह एक श च क  नाही? हे तरी कळले 

कशामुळे मायेमुळेच ना? हणून वर (ओवी ११) 

सांिगत या माणे आहेपणाची जाणीव - ही व प स ा - ही 

मायाच होय." ॥२१॥ 

तरी मायेन े वइ या ( वइ छा) असाव ।  

आिण व पस ेन नसाव ॥ 

मनास आल तैस कराव । ह किव घड?े ॥२२॥ 

वरील खुलासा नीट समजला नस याने िश य परत हणतो 

क , "महाराज ! तर मग याचा अथ माया वे छेने वागते असा 

होतो. व पस े या आधाराने माया नसून ती वतं  ठरते 

आिण ितन वाटेल तो धुडगुस घालावा असे आप या बोल याने 

ठ  पाहाते. हा अनव थ संग कसा श य आहे बरे?" ॥२२॥ 

ख यावरी लिटक चौताळल । लिटक मयादेन रािहल ॥ 

त ेतुंवा ंगभाधान ेदेिखल । ह अघिटत वाता ॥२३॥ 
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िश याच श द पांिड य खोडून काढ यासाठी सद्गु  

उपरोधाने हणतात क , "वाहवा ! बरा ातेपणा दाखिवलास 

बाबा ! स य व पावर मूलतःच िम या असणा या मायेने हणे 

आवरण घातले ! अथवा ती मयादेत वाग ूलागली ! आिण हा 

खेळ पािहला कोणी? तर गभापासून व प ान नसले या त ू

गभा धाने ! खरोखर ही बातमी िवल णच होय !! ॥२३॥ 

(लिटक = मूलतः िम या, खोटे; अघिटत = न घडणारे, 

िवल ण) 

तैसी माया ह नािथिल । आिण व पस ेन चािलली ॥ 

त ेतुंवा ंगभाधान ेदेिखली । ह ेवाता सांगसी ॥२४॥ 

तुला माया हणजे काय तेच अजून कळले नाही आिण मारे 

ावादा या ग पा मारतोस क  माया ही मुळीच िम या 

अस याने वतं  न हे. ती व प स े या आधाराने चालते. 

आता या तु या गभा धा या देखणेपणाला हणावे तरी काय 

बाबा !! ॥२४॥ 

ज जालिच नाह  सवथा । तयावरी िनगुणाची स ा ॥ 

ऎस ेह े ातेपण ेबोलता ं। तुज लाज नाह  ॥२५॥ 

जी माया (या मा सा माया) कधी वेगळेपणाने झालीच नाही, 

पृथक वाने ती कधी (शि शि मतेरभेदः) असणेच श य 
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नाही; ित यावर हणे दुस याची स ा आहे आिण ती ही 

कोणाची तर हणे िनिवकार िनगुण पर ाची !! जी नाही ती 

आहे असे हणतोस आिण जे िनिवकार तेथे स ेचा िवकार 

ितपादन करतोस ! ा तु या ातेपणाची तुला लाज कशी 

वाटत नाही रे? ॥२५॥ 

सकळ माया ऎसिह हणता ं।  

आिण जालीच नाही ऎसिह सांगतां ॥ 

तरी या ंकाय कराव आता ं। सांगा वामी ॥२६॥ 

या भिडमाराने ग धळलेला िश य अगितक होऊन िवचारतो 

क , "गु राजा ! सव काही मायाच होय असे आपणच मागे 

(ओवी १६-१७) सांिगतलेत आिण आता तर हणता आहात क  

ती झालीच नाही ! महाराज, मला हे कोडे काही उमगत नाही. 

मी समजावे तरी काय ते कृपा क न प पणे सांगा. ॥२६॥ 

अरे ! मनास ज ज अनुभिवल । त त माईक नािथल ॥ 

िततुके तुंवा ंटािकल । पािहज े वानुभव ॥२७॥ 

अरे बाबा ! जे जे मनाला कळते, अनुभिवता येते ते ते सवही 

माियक - िम या असे समजून तु याच अनुभवाने मनाला 

समजणारे सव काही त ूसोडले पािहजेस. ॥२७॥ 
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सकळिह माया परी नािथिल । व प  त  नाही रािहली ॥ 

येवं आह ेनाही ह ेबोली । माया जाण ॥२८॥ 

मनाला भासणारे सव काही मायाच होय; परंतु व व पी जेथे 

मनच उरत नाही तेथे ही माया राहाणार कशी बर? हणून ती 

िम या होय. ता पय माया आहे व माया नाही या दो ही 

क पना मायेमुळेच श य अस याने या मायामयच होत. 

(अिनवचनीय माया) ॥२८॥ 

येवं सांगतो त ऎकाव । माईक मायेत जाणाव ॥ 

आता ंमनन कराव । सावध होऊनी ॥२९॥ 

हणून मी सांगतो ते नीट ऎकून समजून घे. माया ही माियक 

आहे हणजे पािहले तर िदसणारी, न पािहले तर नसणारी, 

एवंच अिनवचनीय आहे हे आता प  झाले, तुझा आ ेप 

(ओवी २१) संपला, आता आपण परत मु य िन पणाकडे वळू 

या. नीट सावधतेन मनन कर हं ! ॥२९॥ 

मायेक रता ंमाया िदस े। मायेक रता ंमाया नास े॥ 

मायेक रता ंलाभ अस े। परमाथ व पाचा ॥३०॥ 

(२० या ओवीतला ओघ परत सु  झाला आहे) मायेमुळे हणजे 

मीपणा या जािणवेमुळे माया अथात ही सव या य सृ ी 
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िदसते. ही जाणीव नसता हणजे मायेमुळेच ती न  होते. 

परमसुखमय अशा व व पाची ाि  जी आता हावयाची 

तीही या जािणवे या अभावानच अथात मायेमुळेच एरवी ते तर 

िन य ा च आहे. ॥३०॥ 

माया भविसंधूच ता ं  । माया पाववी पैलता  ॥ 

मायेवीण उ ा ं  । ाणीयास नाह  ॥३१॥ 

या भवसागरात त न जाऊन या या पैलतीराला 

पोहोच यासाठी अथात मु  हो यासाठी ही माया (आप या 

वाची जाणीव) जणु एक नावच होय. या मायेवाचून 

ाणीमा ांचा उ ार होणे श यच नाही. माया केवळ 

बंधना मकच आहे असे न हे तर या ि कोनातून ती 

उपकारकही ठरते. ॥३१॥ (ता ं  = नाव, होडी) 

मायेक रता ंदेव आिण भ  । मायेक रता ं ात ेिवर  ॥ 

मायेक रता ंजीवनमु  । होती वानुभव ॥३२॥ 

या मूळ जािणवेमुळेच सव िनिमती अस याने देवभ ांचा 

ेमसोहळा, ानी व यांची िवर ता इ. सव िविवधतः 

ित यामुळेच संभवते. मायेमुळेच अनुभव येणे श य होत 

अस याने मीपणिवरिहत व पानुभवाने िवलसणारे 

जीव मु िह मायेमुळेच होत असते असे हणावे लागते. ॥३२॥ 
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मायेक रता ंवेद ुित । मायेक रता ंनाना िव पि  ॥ 

मायेक रता होती । मूढ त ेिववेक  ॥३३॥ 

् या ऋष ना वेद ुतीच ान मायेमुळेच - या जािणवेमुळेच - 

उ फूत झाले. ित यामुळेच नानात हेची शा यु पि  

पंिडतांना होऊ शकते. जडबु ी यािह लोकांना या माये या 

कृपेनेच आ माना मिववेक श य होतो. ॥३३॥ (िव पि  = 

यु पि , पारंगतता) 

माया परमाथाच ेअंजन । मायेक रता ंजोड ेिनधान ॥ 

मायेक रता ंसावधान । साधक व प  ॥३४॥ 

या माया पी अंजनाने परमाथ िदस ूलागतो, याचे आकलन 

होते. व व पाचा अमू य गु  ठेवा मायेमुळेच गवसणे श य 

होते. कारण ितला िभऊन परंतु ित याच आधाराने साधक 

व पसुखा या ा ीिवषयी सा ेपी, द  होतो. ॥३४॥ 

(िनधान - गु  ठेवा, अंजन = एरवी जे न िदसणारे ते 

दाखिवणारे औषध) 

मायेक रता ं विहत घड े। मायेक रता ं ांती उड े॥ 

मायके रता ंिवघड े। पंचभान ॥३५॥ 
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'मी जीव' ही िवपरीत भावना मूळ जािणवेने न  होऊन, 

पंचािवषयी या आि त यबु ीची अथात 'मी माझे' या 

आस ची घडी िव कटते, न  होते. या माणे सव बंध 

िनमूल होत अस याने मायेमुळेच विहत साधते हे आता प  

झाले. ॥३५॥ ( ांित = एक असून दुसरेच आहेसे वाटणे) 

मायेवीण ान कैच । माया जीवन सकळ जीवांच े॥ 

मायेवीण साधकांच । काय न चल ॥३६॥ 

जािणवे या अभावी ान कोठले? ािणमा ांचा सव यवहार 

जािणवेवरच आधारलेला अस याने तेच जग याचे खरे साधन 

होय. त तच साधकाचे येयिसि चे काय िस  कर याचे 

कमही या जािणवेिशवाय होणार नाही. ॥३६॥ (जीवन = 

जग याचे साधन) 

मायेवीण परमाथ जोड े। ह ऎस कईच न घड े॥ 

मायेवीण सहसा नातुड े। गुज योिगयांच े॥३७॥ 

माया - जाणीव नसती तर परमाथ ाि  होणे कधीिह श य 

झाले नसते. योगी - वानुभवी यां या अंतःकरणातील िनज 

तृ ीचा श दाने पूणतया गट करता न येणारा, गु  भाविह 

माया नसती तर मुमु ू ंना कधीिह लाभला नसता. ॥३७॥ 
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माया योिगयांची माउली । जेथील तेथ नेऊन घाली ॥ 

कृपाळूपण नािथिल । आपण होय े॥३८॥ 

िहचा उपकार िकती हणून सांगावा बरे ! ऎ यतेचा योग साधु 

इि छणा या आ हा योिगयांची ही केवळ माउलीच होय ! 

िह याच कृपेने व प ाि  श य होते. ही न  झा यावाचून 

व प ाि  नाही आिण िहला न  कर याचा येक य न 

िहचेच - मीपणाचे - बळ वाढिवत असतो. हणून 

( व प ाि साठी) कृपाळूपणान ही वतःच नाहीशी होऊन 

साधकाचा िववेकमाग मोकळा क न देते. ॥३८॥ (नािथली = 

नाहीशी, िम या) 

सकळ मायेच व प जाल । यांत तुझिह व प आल ॥ 

ह इतुकिह आपुल । नको मानू ंसवथा ॥३९॥ 

या माणे हे मायेचे वणन झाले. यातच तुझेही प - तुझे 

मीपण - आले. तु या यानात आलेच असेल क , हे सव शा त 

िटकणारे नाही. हणून आता त ू याला आपले कधीच मान ू

नकोस. ॥३९॥ 

आता ंसांगत  तुज खूण । तुंवा ंनािशवंत केल मदापण ॥ 

आता ंकरीसी आळकेपण । तरी मज श द नाह  ॥४०॥ 
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आता वम सांगतो ते नीट ऎक. वचन िद या माणे हे सव 

नािशवंत मला अपण कर या या िमषाने, त ू पूव च टािकले 

आहेस. आता याचा जरासा सु ा अिभलाष धरशील तर मग 

मा  तुला व प ाि  क न दे यािवषयी मी जबाबदार 

राहणार नाही हे यानात ठेव. ॥४०॥ (आळकेपण = अिभलाष) 

संग िततुका नािशवंत । िनःसंग श द अशा त ॥ 

हणोिन संगिनःसंगातीत । होउनी राह े॥४१॥ 

शारी रक वा मानिसक कसलेिह साहचय नािशवंतच होय. 

िनःसंग हा श दही शा त नाही. हणून त ूआता संग आिण 

िनःसंग या दोह पासून अिल  राहा, यांचा अिभलाष ध  

नकोस. ॥४१॥ (संग = साहचय) 

आता ंपुढील िन पण । आदर कराव वण ॥ 

संगातीत होइजेल त ेखूण । सांिगजेल पुढ ॥४२॥ 

संगातीत हायचे कसे याचे वम आता पुढ या समासात 

सांग.ू ते ापूवक ल  देऊन वण कर. ॥४२॥ 

इित ीआ माराम । रामदास  िव ामधाम ॥ 

योगी पावती िव ाम । जय ेठाई ॥४३॥ 
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या माणे रामदा यांचे - मुमु ूचें - केवळ माहेरघरच असले या 

या आ माराम ंथाचा दुसरा समास सांगून झाला. येथे 

यो यांना सु ा पूण समाधान लाभेल. ॥४३॥ (िव ामधाम = 

िव ांतीचे माहेरघर, िव ाम = पूण समाधान, तृि ) 

समास दुसरा संपूण 

------------------------------------------------------------------------ 

समास ३ रा 

िन पण 

संग िततुका नािशवंत । सांडून राहाव िनवांत ॥ 

येकपणाचािह अंत । जािलया ंसमाधान ॥१॥ 

(दुस या समासातील ४२ या ओवीत हट या माणे संगातीत 

हो याचा माग सांगतात.) जे हढा हणून संग आहे - याची 

याची मनाला ओढ लागते - तो सव माियक अथवा नािशवंत 

अस याने याचा याग क न शांत राहावे. अशा कारे 

एकांताचा अनुभव घेता घेता या एकटेपणा या जािणवेचािह 

लय झाला हणजे शा त समाधान ा  होते. ॥१॥ (बा संग 

हािह मनामुळेच होत अस याने याचे िनराळे वणन येथे 

केलेले नाही आहे.) 
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येकपणाचा उमस । कािढता,ं ि पुटी सावकास ॥ 

होत आह,े हणोनी यास । येकपणाचा नसो ॥२॥ 

या एक वाचा केवळ 'अहं' या ययाचा जो आवेग असतो 

याचे मु ाम िनराकरण क  गेले असता, कता, काय व ि या 

अशी ि पुटी नकळत उ प न होते. ता पय मी पणा काढू गेले 

असता उलट मी पणच वाढत जाते. हणून उ म माग हणजे 

मीपणा या वृ ीचा यासच लाग ू नये. ितची जाणीवच होऊ 

नये. ॥२॥ (उमस = आवेग, फूित; सावकास = स अवकाश = 

काही काळाने, सहजच, नकळत) 

तो मी आ मा ऎसा हेत ु। ह नािशवंत टाक  तू ं॥ 

उ मनी अव थेचा ांत ु। त व प तुझ ॥३॥ 

िश य हणतो, "याला उपाय हणजे अहं ाि म - तो आ मा 

मीच होय - ही जाणीव". तर याला सद्गु  सांगतात, "ही ही 

जाणीवच अस याने नािशवंतच होय. ती सु ा त ू सोडली 

पािहजेस. वा या अनुभवा या वेळी, अ यंत सू म का 

होईना, जाणीव ही असतेच, ित यावाचून अनुभव येणेच श य 

नाही. ितचािह िनःशेष लय झा यावर जी िनरालंब, मनातीत, 

अवणनीय अशी परमशांत ि थती उरते, तेच तुझे स य व प 

होय. ॥३॥ (हेत ू= जाणीव, उ मनी = मनातीत, ांत = ि थती) 
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ऎसा जो अनुभव जाला । तोही नािशवंताम य आला ॥ 

अनुभवावेगळा रािहला । तो तू ंआ मा ॥४॥ 

एवढेच न हे तर या मनातीत िनरितशय शा तीचािह जो 

अनुभव येतो तो अथातच जािणवे या सू मतम 

अि त वामुळेच, जािणवे यािह जािणवेनेच. हा िकतीिह 

सुखमय वाटत असला तरी तोही नािशवंतच होय. । हा 

अनुभवाचा रसा वादिह याला समजला तो अनुभवातीत असा 

आ मा होय आिण तूच तो आहेस. ॥४॥ 

हिह न घड ेबोलण । आता ंपा हेरा िकती देण ॥ 

वेद शा  पुराण । तिह नासोिन जाती ॥५॥ 

बाळा ! या अनुभवातीत आ मरामाची ओळख श दांनी ती 

िकती क न देऊ बर । वेद, शा े, पुराण, जी या या 

वणनाक रताचा अि त वात आली, तीही शेवटी, याचे वणन 

करता करता थकून ग प बसली. यांनािह या व पाचे 

य  वणन श दांनी पूणतया करता आले नाही. ॥५॥ 

(पा हेरा = शाि दक ओळख) 

ंथमा  िजतुका बोिलला । आ मा यावेगळा रािहला ॥ 

य ेमायेचा पश जाला । नाह च तयासी ॥६॥ 
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अ याि मक ंथ िजतके काही या व पाबाबत सांगतात त 

सव केवळ दोषमा च होय. शाखाचं याया माणे 

आ म व प याहन वेगळे रहाते. अस या वणनाने ते य  

दाखिवता येत नसून केवळ लि त मा  होते. ता पय ंथांची 

ही शाि दक माया, ते मायातीत अस याने याला पश ूशकत 

नाही. ॥६॥ ( पश करणे = हेच ते हणून बोट ठेवून य  

दाखिवणे) 

व प िनमळ आिण िनघ ट । व प सेवटचा सेवट ॥ 

िजकड ेपहाव ितकड ेनीट । स मुखिच आह े॥७॥ 

व प मलरिहत - जािणवेला न कळणारे - असले तरी ते 

प रपूण घनदाट आहे. सव या य यवहाराचा शेवट 

जािणवेत होतो व या जािणवेचािह शेवट - अंत झा याने 

अनुभवातीत असा अनुभव येतो. या माणे संहारणीने हणजे 

यितरेकाने याचा एकदा सा ा कार झा यानंतर उभारणीने 

हणजे अ वयाने पाह जाता िजकडे ितकडे सव  सवदा तेच ते 

एकमेव भरलेले आहे हे य  प  होते. ॥७॥ (अहं फूित 

हाच मल, िनघ ट = घनदाट, ओत ोत, प रपूण स मुख होणे = 

प  होणे) 

ज बह दुरीचा दुरी । ज ेिनकटिच जवळ  अंतर  ॥ 
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दुरी आिण अ यांतर  । संदेहिच नाह  ॥८॥ 

या व पाचे अि त व इतके प रपूण आहे क  अ यंत दूरवर 

वा अितशय जवळिह तेच ते अस याची जाणीव प  होते; 

इतकेच काय तर या जािणवेचेिह व प मूलतः तेच ते 

अस याने जेथे जेथे आतबाहेर, कुठेिह पाह तेथे तेथे एकमेव 

केवळ याचाच सा ा कार िन संदेहाने होत असतो. 

मीपणाचा मळ गे यावर ही जाणीव इतक  मृदु, सू मतम 

पारदशक होते क  आतबाहेर येक अणूरेणूतून याचाच 

सा ा कार होतो; इतका क  आपणही पूणतः तेच ते 

अस याचा िनःशंक वानुभव येतो. ॥८॥ 

ज सकळांपरीस मोठ । जेथ ह सकळही आटे॥ 

अक मात येकसर तुट े। मूळ मायेच ॥९॥ 

सव  एकमेव याचच दशन होत अस याने, मग 'मी तो सव' 

अशी नेहमीची सकळपणाची - अनेक वाची - िभ न भावनािह 

नाश पावते. दुसरे हणून दाखिवता येणारे काहीच नाहे हे 

आता पट याने एक वाची जाणीविह शेवटी िव न जाते. 

यामुळे मायचे मूळ अशी जी अहं य वृ ि  तीही अक मात 

िव न जाते. ॥९॥ (आटे = िवरते) 

ज ेसकळाहन मृद क वळे । ज सकळांहन अ यंत जवळे ॥ 
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ज सकळांम य, परी िनराळ । अिल पण ॥१०॥ 

जर व पाचा अनुभवच इतका सू मतर, स नमय, क वळा, 

लुसलुशीत, हवाहवासा, सुखद वाटतो; तर ते व प याहन 

िकती तरी सू मतम, आ हादायक असेल बरे ! या 

वानुभवाहनिह ते अितशय जवळ आहे, इतके क  ते य  

आपणच आहोत ! या सकळ सृ ीम येिह तेच ते आहे; परंतु या 

सकळपणाचा, अनेक वा या भावनेचा मा  याला पश होत 

नाही. अथात अनेक वापासून ते अिल  आहे. ॥१०॥ (मृद = 

स नमय, सू म, सुखद) 

ज हाल ेना चाल े। ज ेबोल ेना डोल े॥ 

आवघ आपणिच संचल । येकल येकटिच त ॥११॥ 

'येथे आहे, तेथे नाही' अशी ि थती नसलेले, प रपूण असे ते 

व प अस याने यात यि कंचतिह हालचाल संभवत नाही. 

यात दुसरेपणाची भावनाच नस याने सांगणे - वागणेिह 

घडत नाही. सव  तेच ते एकमेव, एक विह िगळून, 

या यातच त मयतेने समरसून िवरजत आहे. ॥११॥ (संचले 

= प रपूण समरसले) 

ज आकाशासबा  भरल । आिण आकाश जेथ मुराल ॥ 

आकाश मुरोिनया उरल । येकिजनसी आपण ॥१२॥ 
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पंचमहाभूतात अती सू म हणूनच सवात यापक असे जे 

आकाशत व, या यािह अंतबा , याहनिह अ यंत सू म असे 

ते व प भरलेले आहे. आकाशही जेथे आकाश वाने - 

वेगळेपणाने राह शकत नाही असे हे व प अस याने, सव  

केवळ तेच ते एकटे एकच िवराजमान आहे. ॥१२॥ 

ज जळे ना ढळे । अि नम य न जळे ॥ 

ज ेचळ याम य, परी न कळे । उदक  बुडेना ॥१३॥ 

वाय ूचलनवलन करतो; पण यातले अि त व मा  जे व प, 

ते काही चळतवळत नाही. अ नी इतरांस जाळून वतःिह 

िवझतो; परंतु यातले व पभूत अि त व मा  जळत-िवझत 

नाही. जलात असूनही ते अि त व व प जलमय होत नाही. 

याच माणे पृ वी वा या िवकारी पदाथातही तेच असते परंतु 

याला - या अि त वाला ध का लागत नाही. ता पय, सविह 

पंचमहाभूतात हे अि त व व प ओत ोत भरलेले असूनही 

यां या गुणांपासून पूणपणे अिल  आहे. ॥१३॥ (चळ याम य 

= िवकारी पदाथात) 

जयास कोणीच नेईना । चो ं  जाता चोरवेना ॥ 

क पांत जाला तरी वचेना । अनुमा  ॥१४॥ 



          ।। साथ ीआ माराम ।।                    39 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

केवळ अि त वमय असे व प अस याने, यास कोणीच 

नेऊ वा चो  शकत नाही; कारण क यात व तूत व व तू या 

अभावातिह अि त व हे असतेच. यामुळे क पांती महा लयात 

सवाचािह नाश झाला तरी या अि त वात अणुमा िह कमी 

अिधक होणे श य नाही. ॥१४॥ 

ज ानच  लि ल नव जाय े। जेथ ेआकार भ मोनी जाय े 

सांिगतल ेत ेसाकार होय े। हणोिन सांगण ेन घड े॥१५॥ 

ान पी डोळा इतर सव पाह शकेल पण याचे वतःचे 

अि त व मा  याला उमगत नाही. कारण येथे प आिण 

याचे ान, ही दो ही िश लक रहात नाहीत. याच वणन 

हणून करता येते ते सव साकार अथात नािशवंत होय. 

ता पय, या अिवनाशी िनराकार व पाचे य  वणन 

पूणपणे करता येत नाही. ॥१५॥ 

ऎस जरी न बोलाव । तरी या ंकाय ेकराव ॥ 

न बोलता ंकळाव । तुज कैस ? ॥१६॥ 

िनिवकार िनगुण अशा आ म व पाबाबत बोलताना मला 

अशी सुकृतदशनी पर परिवरोधी वाटणारी भाषा बोलावी 

लागते. पण काय करणार? जर बोललोच नाही तर तुला तरी 

याचे आकलन कसे बरे होणार? ॥१६॥ 
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अरे बोलण िततुके वेथ जात ।  

परी बोलता ंबोलता ंअनुभवा येत े॥ 

अनुभव सोिडता,ं त । आपणिच होईज े॥१७॥ 

अरे बाळा ! शाि दक बोलण हे अपूण व नािशवंत आहे हे खरेच; 

परंतु अशी चचा करता करताच या श दामागचा माझा भाव 

अक मात तु या अनुभवाला येऊ शकेल आिण मग या 

अनुभवाला सोड यावर जो अनुभव उरेल तेच आपले 

स य व प होय. ॥१७॥ 

माया प मळू तयाच । शोधीन हणता समाधान कैच ॥ 

'मज लाभ झाला'या सुखाच । मूळ तुट े॥१८॥ 

कारण क  या अनुभवाचे पिह मायामयच असणार. अनुभव, 

अनुभा य, अनुभिवता अशी ि पुटी तेथे उ प न होत अस याने 

या अनुभवा या मागे लाग यात - या या संशोधनात - शा त 

समाधान कसे िमळणार बरे? हणून िनरपे , शा त 

समाधाना या ा ीसाठी वरील ि पुटीमय अनुभा य सुखाचे 

मूळ तोडलेच पािहजे, याचािह याग केला पािहजे. ॥१८॥ 

(मूळ तोडणे = नाश करणे) 

'अहं ाि म' हा गाथा । आला देहबुधीिचया माथा । 
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देहबुधीन परमाथा । कानक ड ेहोईज े॥१९॥ 

'मी  आहे' हा अनुभव; जरी याचे िकतीिह गोडवे गाइले तरी 

मीपणावरच आधा रत अस याने, तेथे हा अ यंत सू म असा 

जाणीवमय महाकारणदेहिह आहेच. कशीिह झाली तरी ही 

देहबु ीच - अहंकारच - या 'अहं' काराने ख या व प ा ीस 

मा  मुकावे लागते. ॥१९॥ (कानक डे होणे = मुकावे लागणे) 

देहबुधी ह ेटाकावी । हेिह मायेची उठाठेवी ॥ 

हणोनी काय अंगीकारावी ? । अंगीका ं  नय े॥२०॥ 

या अहंकारास टाक याची धडपड हािह या अहंकाराचाच एक 

भाग. ता पय, उपाय क  गे यास अपायच होणे श य. कारण 

हा सव मायेचाच खेळ होय. आता जर त ूअसे हणशील क  

अहंबु ी सोडूच नये तर असे मा  न हे. िह या आहारी कधीिह 

न जाणेच यो य होय. ॥२०॥ 

माये या बळ ान । मायेक रता ंसमाधान ॥ 

मायािच ग वी, आिण बंधन । तोडी, तेही माया ॥२१॥ 

पूव च (समास २।३६) सांिगत या माणे या माये या कृपेनेच 

 होणे श य आहे आिण ाना त समाधानिह अथातच 



          ।। साथ ीआ माराम ।।                    42 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

ित यामुळेच होणार. हणून बंधनात (मी-माझे) गुंतिवणारी 

मायाच आिण बंधन तोडणारीिह (मी ) मायाच. ॥२१॥ 

माया आपणास आपण ग वी । आपणास आपण वेढा ंलावी  

ाणी दुखवती जीव  । अिभमान क िन ॥२२॥ 

पूव  (समास २।२०) सांिगत यानुसार मायाच मायेकरवी सव 

काही करीत असते. ही माया (मम व) वतःस गुंतवून घेते व 

मम वानेच हळूहळू मम वाचे वेढे वाढत जातात. असे असून 

'मी ब  झालो' अशा त हेचे दुःख जे सव ा यांना होते यास 

कारण या मम वाचा अिभमान ते घेतात हेच होय. ॥२२॥ 

जैसा सारीपाट खेळती । सारी येका या मागोन आिणती ॥ 

खेळ  बैसता वांटून घेती । आपु याला ॥२३॥ 

सारीपाटाचा खेळ खेळताना कोणा या तरी स गट्या मागून 

आणून येक िभडू 'मा या ा' हणून वाटून घेऊन, नंतर 

खेळावयास बसतात. ॥२३॥ 

नसतािच अिभमान माया ं। सारी मरता परम वेथा ॥ 

डाव येता ंसुख वाथा । दोघेिह पिडल े॥२४॥ 



          ।। साथ ीआ माराम ।।                    43 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

या 'मा याच' स गट्या असा खोटा अिभमान ध न (खेळाडू) 

खेळात स गटी मे याने फार दुःखी होतात, िकंवा िजंकून 

हषाने फुलतात. इतकेच न हे तर आपाप या डावा या वेळेस 

स गटी िजंकावी हणून इरेस पडतात. ॥२४॥ 

फांसयास द ेद े हणती । येक त ेिचरडी येती ॥ 

ोधा ंपेट या घेती । जीव येकमेकाचा ॥२५॥ 

(ते खेळाडू) इरेस पडून, िजंक यास पािहजे असलेले दान 

िनज व फा यांकडे मागतात. ते न पडले तर िचडतात. इषने 

संत  होऊन कधी कधी एकमेकांचा जीवही घेतात. ता पय 

या मुळातच आप या नाहीत, या स गट्या आप याच आहेत 

असा खोटाच अिभमान घेत याने यांना सुखदुःख , 

िचडाचीड, हाणामारी इ. सव भोगावे लागते. ॥२५॥ 

तैशा क या पु  आिण नारी । वांटून घेत या सारी ॥ 

अिभमान वाहाती िशर  । देहपांग पंचाचा ॥२६॥ 

याच माणे या संसारखेळातील, माये या स गट्याच जशा 

अशा ी, पु , क या इ. 'मा या मा या' हणून (खोटा 

अिभमान ध न), यांची जबाबदारी वीका न या 

यवहारातले सुखदुःख बहतेकजण भोगीत असतात. ॥२६॥ 

(देहपांग = सुखदुःखािद भोग) 
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येवं इतुक  वेढा लािवली । त ेमाया खेळे येकली ॥ 

त ेमायेनच वा रली । पािहज ेमाया ॥२७॥ 

या माणे सवजण या ममतेत - मायेत गुरफटले गेले आहेत. 

पंचाचा हा सव खेळ ती मायाच एकटी खेळत आहे; असा 

िववेक क न, ितचे (अहंममतेचे) िनराकारण मायेनेच 

(अहं ाि म जािणवेनेच) केले पािहजे. ित या एका 

अिव काराचे िनमूलन ित याच दुस या अिव काराने, 

काट्यानेच काटा काढतात या माणे केले पािहजे. ॥२७॥ 

त ेमाया तोिडता ंआधीक जड े। हणोनी ध रती त ेवेड े॥ 

ध रता सोिडता ंत ेनातुड े। वम कळ यावांचुिन ॥२८॥ 

हे मम व (माया) तोडू जाता, 'मी तोडली' असे मी पण (मायाच) 

वाढत जाते, उपायाचा अपायच होतो. ता पय, मायेचा अंगीकार 

वा याग करणे हे ितचे वम ( प) कळ यावाचून श य नाही. 

असे जरी असले तरी जे िह यातच (मायेतच) जा त जा त 

गुरफटत जातील ते वेडेच होत. ॥२८॥ 

जैस च िवहच ेउगवण । बाहेर येउनी आंत जाण ॥ 

का ंभीतर  जाउनी येण । अक मात बाहेरी ॥२९॥ 
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या माणे च यूहाला फोडावयाचे अस यास बाहे न आत 

जाणे व आतून बाहेर येणे अशा च ाकारच फे या िवल ण 

गतीने करा या लागतात. ॥२९॥ 

का ं या कोबाडीयां या कडीया । गुंतगु ंतोनी उगवा या ॥ 

तैसी जाण ह ेमाया । गुंतोिन उगवावी ॥३०॥ 

या माणे कड्यां या गुंताव यातील कड्या परत परत 

एकमेकांत गुंतवून सोडवा या लागतात, याच माणे या 

मायेतून सुट यासाठी ित यात आधी गुंतणे ज र आहे. 

ता पय, मायेचे वम कळ यासाठी ितचा अनुभव घेणे आव यक 

आहे. ॥३०॥ 

माया झािडता ंकैसी झाडावी । तोडून कैसी टाकावी ॥ 

येथ िवचार पाहावी । नािथलीच ह े॥३१॥ 

माया हा काही एखादा पदाथ न हे क  ितला झाडून दूर सारता 

येईल िकंवा तोडून फोडून टाकून देता येईल. हे श य नाही 

कारण 'माया आपुली क पना' हणून िववेकाने ित याकडे 

पािहले तर मा  ही िवतळून जाईल, न असलेली अशीच 

आढळेल. ॥३१॥ (नािथली = न असणारी, िम या) 

बह नाटक  ह ेमाया । मीपण न जाय ेिवलया ॥ 
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िववेक पाहता ंदेह  या । ठावोिच नाह  ॥३२॥ 

ही माया अितशय लाघवी आहे. अहंकाराने य न क निह 

ितचा नाश होणार नाही. कारण अहंकार (मीपण) हीिह मायाच 

! मा  िववेकाने पािहले असता आप या देहात मीपण नावा या 

एकाही व तूचा (मायेचा) ठाविठकाणा सापडत नाही. 'या मा 

सा माया !' जी नाही ितचा मागमूस तरी कसा लावावा बरे ! 

॥३२॥ 

वम हिच माया माईक । याचा करावा िववेक ॥ 

िववेक केिलया,ं अनेक । येक  मुरे ॥३३॥ 

माया ही माियकमा  आहे. क पना ही के हािह का पिनकच 

होय. हेच ितचे वम होय. आ माना मािववेकाने अनेकिवध 

भासणारी ही माया एक वात अथात व पात िवलीन होते. 

॥३३॥ 

येक  अनेक आटल । येकपण अनेकासव गेल ॥ 

उपरी ज िनःसंग उरल । तिच व प तुझ ॥३४॥ 

एक व व अनेक व ा क पना पर परसापे  होत. जेथे 

क पनाच िवराम पावली तेथे हे अनेक व व ते यात मुरते ते 

एक विह िश लक उरत नाही. 'क पनेने क पना सरे !' अहं 
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या क पनेचा मूळ िववेकिह जे हा झालेला नसतो ते हा जे 

िनःसंग िनिवकार असे उरते तेच तुझे व प होय. ॥३४॥ 

तुझ े व प तुजिच न कळे । त जया साधन आकळे ॥ 

त साधन ऎक, सोहळे । भोिगसी वानंदाच े॥३५॥ 

असे नुसते हट याने काही तुला व पाचे आकलन झाले 

नाही, खरे ना हे? बाबा रे ! याला साधन पािहजे. या 

साधनाने व प ा ी या वानंदाचे सोहळे त ूभोग ूशकशील 

ते साधन सांगतो, ऎक ! ॥३५॥ 

इित ीआ माराम । सांगेल पुढील साधनवम ॥ 

जेण िभ न वाचा म । तुटोन जाय ॥३६॥ 

या माणे या आ माराम ंथाचा ितसरा समास सांगून झाला. 

यायोगे िभन वाचा म न  होईल ते साधन आता पुढ या 

समासात सांग यात येईल. ॥३६॥ 

समास ितसरा संपूण 

--------------------------------------------------------------------- 

समास ४ था 

साधनिन पण 
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ज सकळ साधनांच सार । जेण पािवज पैलपार ॥ 

जेण साधन ेअपार । साधक त ेसीध जाल े॥१॥ 

(ितस या समासातील ३६ या ओवीत हट या माणे आता 

मु य साधन सांगतात) सविह साधनात े  असे जे साधन 

क  या या योगाने भवसागर िनि तपणे त न जाता येतो 

आिण यामुळे अगिणत साधक आजपावेतो िस  हणजेच 

मु  झालेही आहेत, ते साधन सांगतो, ऎक. ॥१॥ 

त ह ेजाण रे वण । कराव ेअ या मिन पण ॥ 

मनन क रता ंसमाधान । िनज यास पावती ॥२॥ 

ते साधन हणजे अ या मिन पणाचे अ यादराने, 

अंतःकरणपूवक वण करावे. याचे मन नािहसे होईतो मनन 

करणे अथात शोध घेणे आिण अशा वेळी जी उ मनी ि थती 

होते ती िनिद यासाने (सतत अ यासाने) ढ करणे हेच होय. 

यामुळेच समाधान ाि  होते. ॥२॥ 

संत स जन महानुभाव  । परमाथचचा करीत जावी ॥ 

हईगई सवथा न करावी । ातेपणक नी ॥३॥ 

संत स जन अशा े , वानुभ यां या संगतीत आदराने 

अ या मचचा िन य वण करीत जावी. 'मी ाता आहे' या 
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केवळ शाि दक अशा शा िभमानाने वणाची कधीिह 

टाळाटाळ क  नये. ॥३॥ (महानुभावी = महाअनुभवी, 

वानुभवी) 

परमाथ उठाठेवी क रता ं। लाभिच आह ेत वता ं॥ 

िदवसंिदवस शुधता । वृ ीस होय ेनीच नवी ॥४॥ 

अशा परमाथ चचचा िन य यासंग केला असता, 

िदवसानुिदवस वृ ी शु , िनमल होत जाते. हाच मु यतः 

अस या चचचा लाभ होय. ॥४॥ (उठाठेवी = यासंग, नीच नवी 

= िन यनूतन) 

वण आिण मनन । या ऎस नाह  साधन ॥ 

हणोनी ह िन य नूतन । केल पािहज े॥५॥ 

अंतःकरणपूवक वणमनन यासारखे साधन नाही. नकळतच 

मिलन होणारी वृ ि  यामुळे व रत िनमल होते. हणून हे 

वणमननाचे साधन िन यनेमाने केले पािहजे. 

नािव यािवषयी जी उ सुकता असते तस या आदराने हे केले 

पािहजे. रोज तेच ते असे समजून कंटाळता कामा नये. ॥५॥ 

जैस े ंथ  बोिलल । तैसिच वय पािहज ेजाल ॥ 

येथ ि ये या माथा ंआल । िनि ताथ ॥६॥ 
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वणात ंथातील जसे िन पण आपण ऎकतो, तसेच आपण 

वतः झाले पािहजे. ते िन पण अंगी बाणले पाहीजे. तसे 

हो यासाठी ि येची हणजे साधनांची वा य नांची 

आव यकता िन संशय आहेच आहे. ॥६॥ 

ज े ंथी जो िवचार । वृ ी होय ेतदाकार ॥ 

हणोनी िन पण सार । भि  ान वैरा य ॥७॥ 

ंथातील िन पणाने ो यांची वृ ि  सं का रत होत होत, 

तदाकार बनत असते, हणून िवषयांचे वणना मक लौिकक 

सािह य कामाचे नसून, भि ान वैरा यवधक े  

अ या मिन पणाचे ंथच वण करीत जावे. ॥७॥ 

तो िश य हण े वामी सवथा । स य करावी ित ा ॥ 

नािशवंत घेऊन, साधना ं। वरपड न कराव ॥८॥ 

त च िश याने न तेने हटकले क , "महाराज ! आपण सव 

जाणतच आहात. मागील आपली ित ा (१।३५-३६) आपण 

स य करावी. मजकडून अपेि लेले नािशवंत सव घेऊन, आता 

मला साधना या कचाटीत कृपा क न अडकव ूनका." ॥८॥ 

अरे िश या िचत ाव । नािशवंत तूंवा वोळखाव ॥ 

सांधन न लग ेकराव । ित ाच आह े॥९॥ 
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अरे बाळा ! नीट ल पूवक ऎक. साधन करावे लागणार नाही. 

माझी ती ित ा मला मा यच आहे ! परंतु यासाठी त ू

नािशवंताला नीट ओळखले पािहजेस. नुस या श दाने 

'नािशवंत' िदले (१।३६) असे बोलून भागणार नाही, तर त ू

य  सोडले पािहजेस. ॥९॥ (चीत = िच ) 

ित ा करावी माण । ऎस बोलतो हा कोण ॥ 

नािशवंत केल ेमदापण । यािहम य तो आला ॥१०॥ 

बाबारे ! ' ित ा खरी करावी' असे बोलणारा हा आता कोण 

उरला आहे बर? जरे सविह नािशवंत त ूमला अपण केलेस तर 

यात पूव च (२-३९) सांिगत या माणे, हे बोलणारा तूिह 

आलासच. ॥१०॥ 

तू ं हणसी ज िदधल । तरी देयास कोण उरल ॥ 

ज ेउरल त झुरल । मजकड े॥११॥ 

आतािह जे 'नािशवंत आपणास िदले' असे त ू हणतोस यातून 

ते देणारा हा तुझा 'मी' िनराळा कसा उरला बरे? जे उरले असे 

वाटेल ते सव जािणवे या ांतात अस याने, नािशवंतच असून, 

ते तर मदापण झालेले आहे. ता पय, आता हे बोलणारा कोणी 

िश लक उरतच नाही. ॥११॥ 



          ।। साथ ीआ माराम ।।                    52 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

तू ंनािशवंताम य आलासी । आपणास कां रे चो रसी ॥ 

नािशवंत देता चकचक सी । फट रे पढतमूखा ! ॥१२॥ 

या माणे त ूतर नािशवंतातच आलास; तर मग हे सव नािशवंत 

देताना वतःला - तु या मी ला - का बरे असे लपवून ठेवतोस? 

ित ा क निह तु यासह सव नािशवंत दे यास आता का 

असा कचरतोस? पूव  (२-४०) नीट समजिवले असताही 

एखा ा पढतमूखा माणे वागतोस? िध कार असो तुझा ! 

॥१२॥ (चकचकण = कचरणे, का कू करणे) 

िश य िवचा न बोल े। वामी कांह च नाह  उरल ॥ 

अरे 'नाह ' बोलणिह आल । नािशवंताम य ॥१३॥ 

या भिडमाराने अंतमुख होऊन, जरासा िवचार क न िश य 

कबूल करतो क , "महाराज ! आपले हणने मला पटले. 

नािशवंत ते सव िद यावर बाक  खरोखर काहीच (ते देणारा 

मी सु ा) उरले नाही. " ही नाहीपणाची जाणीव (हे शू य व) 

घालिव यासाठी सद्गु  व रतच उद्गारले क  "अरे शहा या 

! काहीच उरले नाही हे बोलणेिह नािशवंताम येच आले क  रे 

!" ॥१३॥ 

आह े हणता ं ा कांह  । नाह  श द गेला तोही ॥ 
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नाह  नाह  हणता ंकांह  । उपजल क  ॥१४॥ 

'उरले आहे' असे वाटले तर ते मला िदले पािहजेस, नसेल तर 

'नाही' हा श दिह या नािशवंतासव अगोदरच िदला गेलेला 

आहे ! 'नाही, काहीच उरले नाही' असे आता हणताना काही 

तरी राहतेच क  रे ! आिण ते हणजे 'नाहीच नाही' असे 

वाटणारी जी ही नाहीपणाची - शू य वाची जाणीव, ितचा 

जाणणारा कोणीतरी. ॥१४॥ 

येथ सु याचा िनरास आला । आ मा सदोिदत संचला ॥ 

पाह  जाता ंसाधकाला । ठाविच नाह  ॥१५॥ 

या माणे शू य वाचा जाणता हा असतोच या खुलाशाने 

शू य वाचे िनराकरण झाले. शू य हे खरोखरी शू य नसते हे 

प  झाले. िश याला अगोदरच 'मीही नाही' हे पटलेले आहे. 

शू य वाचा िनरास तर झालाच आिण आ म व प तर 

सदोिदत सव  िवराजमान अस याचे पूव च (३-७ते१४) प  

झालेले अस याने, आता 'हा साधक' असे वेगळेपणाने 

दाखिव याला वावच उरला नाही. ॥१५॥ 

अिभ न ाता तोिच मा य । साधक सा य होतां ध य ॥ 

वेगळेपण ेवृि सू य । पावती ाणी ॥१६॥ 
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हणून वेगळेपण सोडून जो व पी पूणपणे एकवटला तोच 

खरा ानी होय. साधकपणाचे िभ न व जाऊन जो सा यच - 

व पच होईल तोच खरोखर ध य होय. ता पय, जो वतःला 

िवस न केवळ व पच होईल तोच खरा ! अ यथा वर (१४) 

सांिगत या माणे वेगळेपणाने राह जाता 'काही नाही' या 

शू य वा या भावनेत मा  तो अडकून पडेल, फसेल. ॥१६॥ 

वेगळेपण पाह  जाता ं। मो  न जोड ेसवथा ॥ 

'आ मािह िदसेसा नाह ' मता- । वरपड ेहोती ाणी ॥१७॥ 

अशा रतीने िभ न वाने साधन क  गेले तर मो  - ऎ यता 

के हािह ा  होणार नाही; परंतु शू य वात मा  फसावे 

लागेल. आ मा हा काही य पदाथ न हे हणून वेगळेपणे 

याची ाि  के हािह श य नाही. परंतु यामुळेच असे फसलेले 

लोक आ मा वगैरे काही नाही असे शू यमताचे अ ाहासाने 

ितपादन करतात. ॥१७॥ 

आपुिलया डोळा ज देिखल । त पंचभूतांम य आल ॥ 

ऎस जाणोनी ढ ध रल । त ेनाडल े ाणी ॥१८ 

(अथवा काहीजण काश, िबंदु, नाद, णव, साि व इ. 

अंत यालाच - आ याि मक खुणांनाच व प मानून 

बसतात. हणून प  सांगतात क ,) जे ान ीला कळते - 
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याचे हणून दशन होते ते सव पंचभौितकच होय. मग ते अती 

सू म त मा ामय का असेना. ते काही शा त व प न हे. 

असे असूनही तेच व प (अंितम स य) हणून जे अ ाहासाने 

मानतात, ते पूणपणे बुडाले, फसले असेच हणावे लागते. 

॥१८॥ (डोळा = अंत ि ) 

जो पंचभूतांचा दास । तयास मायेम य वास ॥ 

भोगी नीच न या सावकास । पुनरावृ ी ॥१९॥ 

मग जे केवळ पंचभौितक यांचे, या पंचाचे दास झाले 

असतील; तर यांचे जीवन केवळ मायामयच होय. यामुळे 

यांना िन य नवी पुनराव ृ ी भोगावीच लागणार. यांना 

ज ममरण परंपरा वा सुखदुःखािद ं े सुटणार नाहीत. ॥१९॥ 

त  िश य िवनंती केली । हण ेआशंका उदभ्वली ॥ 

पंचभूतांची सेवा केली । बहतेक  ॥२०॥ 

पंचभौितकांची ही िनंदा ऎकून िश याने िवनंती पृ छा केली 

क , "महाराज ! मला एक शंका आली आहे. कृपया ितचे 

समाधान करावे. बहतेकांनी पंचमहाभूतांचीच - देवदेवतांचीच 

सेवा उपासना केलेली आहे, आिण - ॥२०॥ 

सकळ सृ ीम य ेजन । साधु संत आिण स जन ॥ 
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क रती भूतांच ेभजन । धातुपाषाणमूत  ॥२१॥ 

आजपावेतो जे साध,ू संत, स जन या जगात झाले यांनी तर 

या देवदेवतां या धातुपाषाणािदक मूत ं चेच हणजेच जड 

( य) पंचभौितकांचे भजनपूजन केलेले आहे. इतकेच न हे 

तर - ॥२१॥ 

ज ेकोणी िन यमु  जाल े। तेह  धातुपूजन केल ॥ 

तरी त ेपुनरावृ ी पावल े। िकंवा नाह  ? ॥२२॥ 

जे जीव मु  हणून िस  आहेत यांनीही पंचमहाभूतांचीच 

उपासना केलेली आहे. आपण तर पंचमहाभूतांची उपासना 

करणा यांना पुनराव ृ ी घडते (१९) असे हणता; तर मग ा 

महापु षांना पुनराव ृ ी घडली क  मो  िमळाला? ॥२२॥ 

ऎसा िश याचा अंतभाव । जाणॊिन आनंदला गु राव ॥ 

हण ेसी िच हा अनुभव । पावेल आता ं॥२३॥ 

िश या या मनातील भाव ऒळखून, उपासनेिवषयी याचे ेम 

जाणून; सद्गु  आनंिदत झाले. शु क ानाचा उपयोग तो 

काय? सू माहंकार घालिव यासाठी समपणासारखे साधन 

दुसरे नस याने िश याची ओढ बघून यांना िव ास वाटला 

क , हा आता लवकरच वानुभवा ढ होऊ शकेल. ॥२३॥ 
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ऎस िवचा िनया मन  । कृपा  याहाळूिन ॥ 

िश या ती सुवचन  । वामी बोलत ेजाल े॥२४॥ 

असा िवचार क न, आप या कृताथ करणा या कृपा ीने 

िश याला अवलोकून, ीसद्गु  ेमळवाणीने या याशी पुढे 

बोल ूलागले. ॥२४॥ 

ाणी देह सोडून जाती । परी वासना मक शरीर उरती ॥ 

तेण पुनरावृ ी भोिगती । वासना उरिलया ॥२५॥ 

ा यांचे जीव थूलदेह सोड यानंतरिह, वासना उर याने 

सू म देहाने असतात; व या अतृ  वासनां या तृ ीसाठी 

पुनरिप यो य तो थूलदेह ते धारण करतात. या माणे 

थूलातून सू म व यातून परत थूल अशा यां या 

पुनराव ृ ी, वासनेमुळे होतच असतात. ॥२५॥ 

मूळ या थूलदेहाच । िलंगदेह वासना मक साच ॥ 

राहाण तया िलंगदेहाच । अ ानदेह  ॥२६॥ 

या माणे थूलदेहाला - या य शरीराला - कारण हा 

वासनामय िलंगदेहच - अ य सू म शरीर - होय. हे दो ही 

आकारा मक असतात. वासना अ ानामुळे संभवते; हणून 
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या सू म देहाच राह याचे िठकाण याच कारण - अ ान पी 

देह हणजेच कारणशरीर होय. ॥२६॥ 

कारण देह तोिच अ ान । आिण 'तो मी आ मा' ऎस ान ॥ 

तया नांव माहाकारण- । देह बोिलज े॥२७॥ 

जे अ ान तोच कारणदेह आिण 'तो आ मा मीच आहे' असे जे 

ान हणजे जे अ ान पी कारणाचेिह कारण, यालाच 

महाकारणदेह असे हणतात. हे दो ही वृ या मक असतात. 

॥२७॥ ( ान आिण अ ान । दो ही वृ ि प समान ॥ --- 

दासबोध) 

तरी मनाचा थारा तुटला । हणज ेभविसंधु आटला ॥ 

ाणी िनि ताथ सुटला । पुनरावृ ीपासुनी ॥२८॥ 

ान व अ ान या वृ ीच अस याने, वृ ीला आधारभूत जे मन 

तेच जर नािहसे झाले तर परत वृ ि  उ प न होणार नाहीत 

आिण अथातच मग पुनराव ृ ीपासून तो सुटला - मु  झाला हे 

िनि त होय. ॥२८॥ (मनाचा थारा = मनाचा आधार) 

हिच जाण भ च फळ । जेण तुट ेसंसारमूळ ॥ 

िनःसंग आिण िनमळ । आ मा होईज वय ॥२९॥ 
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ममतेरिहत िनःसंग व मीपणािवरिहत िनमल असे आ म व प 

वतः आपणच आहोत असे अनुभवणे हेच त ू िवचारले या 

(ओवी २० ते २२) भ चे फळ होय. या भजनपूजनामुळे 

ज ममरण पी संसृतीचे मूळ जो अहंकार तोच न  होतो. 

॥२९॥ 

संगातीत हिणज ेमो  । तेथ ेकैच देखण ेल  ॥ 

ल  आिण अल  । या दोह स ठाव नाह  ॥३०॥ 

'मी - माझे' या ओढीतून सुटण, संगातीत होणे, हणजेच मो  

होय. जेथे 'मी' च नाही तेथे तो ल य ते कसले ठेवणार वा 

पाहाणार ते काय? ता पय, य जे ल य व याचा अल य - 

अ  ा या दो ह सिह या मु व पी वावच नाही. ॥३०॥ 

आ मा हणोनी देखणीयास िमठी ।  

घाल ूजाता ंमो ाची तुटी ॥ 

हणोिनया उठाउठी । आ मिनवेदन कराव ॥३१॥ 

असे अस याने आ मा हणून जर अंतखुणांनाच (ओवी १८) 

मानले तर य व ा हे दो ही तेथे अस याने मो  अश य 

होतो हे आता प च झाले. हणून ही सव मतमतांतरे सोडून 
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लगबगीने आ मिनवेदन करावे. अथात मीपण िनःशेष नाहीसे 

करावे. ॥३१॥ (देखण - अत य (Mystic signs) 

ा  जाल ेअ ैत ान । अिभ नपण ज ेिव ान ॥ 

तिच जाण आ मिनवेदन । जेथ ेमी-तूंपण नाह  ॥३२॥ 

'मी तेच आहे' (अहं ाि म) असे अ ैत ान ा  झा यावर, 

'मी' व 'ते' हे अितसू म िभ न विह जाऊन एक वाचा अनुभव 

आला हणजे ानाचे िव ान झाले, यालाच आ मिनवेदन असे 

हणतात. येथे मीपण (ते समिपत झा याने) व त ूपण ( ा 

मीपणच नस याने) दो हीिह अस ूशकत नाहीत. ॥३२॥ ( ान 

होणे - जाणीव होणे. िव ान होण - अनुभव येणे) 

ऎसी ि थती जया पु षाची । तया पुनरावृ ी कची ॥ 

जाणोिन भि  केली, दासाची ।  

आवडी देवास अ यंत ॥३३॥ 

याला अशी आ मिनवेिदत ि थती ा  झाली याला 

पुनराव ृ ी ती कोठली? त ू यां याबाबत िवचारले होतेस (ओवी 

२०-२२) यांनी 'मी तोच आहे" या भावनेने भि  केली हणून 

ते मु च होत. अशा ानी भ ांची ी भूस अ यंत आवडी 

ीित असते. ॥३३॥ 
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पूव  दास व होत केल । याच वामी व ा  जाल ॥ 

आिण तयाच मह व रि ल । तरी थोर उपकार क  ॥३४॥ 

वानुभविह असाच आहे. याच भावनेने मीसु ा पूव  दा य व 

- पांचभौितकाची सेवा केली हणून तर आज वािम व व प 

ि थतीचा अिधकार पा  झालेले िदसते आहे. हणून जर या 

भ चे माहा य आ ही राखले तर यात िबघडले कुठे? 

एकतर कृत ता व दुसरा तु हा साधकांवर मागदशनाचा 

उपकार अनायासे होतोच क  !! 

आता ंअसो ह बोलण । नािशवंताचा िवचार घेण ॥ 

आिण मजपाशी सांगण े। अनुभव आपुला ॥३५॥ 

बर, हे बोलणे आतां राह दे. त ूनािशवंताबाबत नीट िवचार कर 

आिण ते सविह त ूटाकले आहेस िकंवा नाही याचा िनवाडा घे. 

नीट िवचार क न तुझा अनुभव त ूमला सांग. ॥३५॥ 

आता ंपुिढलीय ेसमास  । िश य सांगेल अनुभवासी ॥ 

ढ क िनया तयासी । सांगती वामी ॥३६॥ 

आता पुढ या समासात, िश य िवचार क न आपला अनुभव 

सांगेल. तो ऎकून, ढतेसाठी सद्गु  आणखीही िववेचन 

करतील. ॥३६॥ 
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इित ीआ माराम । रामदास  पूणकाम ॥ 

ऎका सावध वम । आ म ानाच ॥३७॥ 

या माणे रामदा यांना - मुमु ू ंना पूणकाम करणारा, व प 

सा ा कार घडिवणारा - जो आ माराम ंथ यातील चवथा 

समास सांगून झाला. आ म ानाचे वम, जे आता पुढे 

सांग यात येईल, ते ल पूवक ऎका. ॥३७॥ 

समास ४ था संपूण 

---------------------------------------------------------------------- 

समास ५ वा 

वानुभविन पण 

जय जयाजी वामी सव रा । आ हा ंअनाथांिचया माहेरा  

साथक जाल जी दातारा । तुम या कॄपाकटा  ॥१॥ 

(चव या समासातील ३५-३६ ओ यांत हट या माणे कृताथ 

झालेला िश य ीगु चरणी आता वानुभव िनवेदन करीत 

आहे.) हे अनंतकोटी ांडनायका, सद्गु नाथा ! वामीराजा 

! मायबापा ! आपला जयजयकार असो. िभ न वा या 

भावनेमुळे अनाथ झाले या आ हा जीवांचे आपण य  
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माहेरच - पूण िव ांतीचे आ य थानच आहात ! आप या 

कृपावलोकनाने, हे ानदातारा ! मी ध य झालो आहे. मा या 

जीिवताचे साथक झाले. ॥१॥ 

या मनाचेिन संगित । ज म घेतल ेपुनरावृ ी ॥ 

माया माईक असोन, ांती । वरपडा जाल  होत  ॥२॥ 

महाराज ! या मना या संगतीने, या या ऒढीने आजपावेतो 

अनेक क  हो ज म घेतले ! िमन पी (मी - माझे) ही माया 

केवळ माझीच क पना असूनिह, ही खरी असून मला 

बंधनकारक आहे या ांतीने मी भुललो के हो होतो ! ॥२॥ 

जी मी मानवी िकंकर । येकायेक  जाल  िव ंभर ॥ 

संदेह तुटला थोर । यातायातीचा ॥३॥ 

दयाळा ! केवढे आ य हे ! िकंकत यमूढ असा एक तु छ 

मानवी जीव मनाचा दास होतो मी आजपावेतो ! परंतु आप या 

कृपेने त णीच िव िह यापुढे तु छ असा िव यापी, 

महानाहनिह महान, पर  परमे र व प झालो क  हो ! 

पूण वािवषयीचा माझा सव संदेह आता पार नाहीसा झाला व 

यामुळे सव कार या ासाचा घोरिह कायमचा िमटला. ॥३॥ 

(यातायात = ास) 
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मी संसार हन सुटल  । पैलपार पावल  ॥ 

मीच सकळ िव तारल  । सवाभूत  ॥४॥ 

वािमराजा ! दुरित म अशा ज ममरणा या या संसृतीपासून 

मी आता कायमचाच मु  झालो. िचंते या या दु तर 

महासागराला ओलांडून - पार क न - आता मी सुखी झालो; 

कारण सव चराचरात व पतः मीच यापून अस याचा 

िवल ण अनुभव आप या कृपेने मला आला आहे. ॥४॥ 

मी क न अकता । मी परेहन पता ॥ 

मजम य वाता । मीपणाची नाह  ॥५॥ 

गु नाथा ! 'मी' जािणवेचािह जाणता आहे असा अनुभव 

आ याने, तनमनाने हे सव कम करीत असूनही, व पतः मी 

अकताच आहे ! मी हा आ माराम इतका प रपूण आहे क ,..... 

पण काय क ? येथे मीपणाची तर वाताच - मागमूसिह - नािह, 

यामुळे हा वानुभव आता महाराज ! आप याला सांग ूतरी 

कसा हो? ॥५॥ 

ऎस ज िनजबीज । गाळीव मीपणाचा फंुज ॥ 

तो मुरिलया ंसहज । सीधिच आिदअंती ॥६॥ 
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सव अनथाचे बीज जो 'मीच ' असा अितसू म ानगंड 

तोही आता आप या कृपेने दयाळा, िनशेःष िव न गेला. 

यामुळे या अहंकार ांती या पूव चे, िनरितशय, िनिवक प, 

िनिवकार असे जे आ म व प ते आता जसे या तसेच अ ु ण, 

िवलसत आहे. ॥६॥ (गाळीव = गाळलेला, अितसू म) 

ऎसा िश याचा संक प ु। जाणोिन बोल ेभव रप ु॥ 

संसारसप भ नदप ु। केला जेण ॥७॥ 

संसृ ितमूळ जो 'अहं' पी सप याचा गव न  करणारे, यास 

नामोहरम करणारे, ज ममृ युचे क र वैरीच जणु असे ीसद्

गु नाथ आप या कॄताथ िश याचा वरील माणे अंतभाव 

जाणून, शंसेने ध योद्गार काढू लागले. ॥७॥ 

ज वामी य ् दई होत । त िश यासी बाणल अविचत ॥ 

जैस साम य परीसात । लोहो आंगी बाण े॥८॥ 

या माणे प रसा या साम यान तु छ लोखंडास सुवणाचे 

िद य व येते याच माणे या ीसद्गु या अमृतमय 

वचना या अंतः पशाने यां यात िन य िवराजमान 

असलेला िनजिनरितशय शांती या केवल वाचा अवणनीय 

भाव अक मात ् िश या या दयात उिदत झाला, मृतीत 
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जागृत झाला. आपण तेच आहोत याची सनातन संवेदना 

जागृत होऊन ठसावली. ॥८॥ 

वामीपरीसाचा पश होता ं।  

िश य परीसिच जाला त वता ं॥ 

गु िश याची ऎ यता । जाली वानुभव ॥९॥ 

प रसामुळे लोखंडास सुवण व येते खरे; परंतु प रस व मा  

यास ा  होत नाही. तसे येथे नसून, सद्गु पी प रसा या 

अंतः पशाने िश यिह प रसच, सद्गु पच झाला. 

वानुभवै याने गु िश य दोघेिह व प  त वतः एक पच, 

अिभ नच झाले. ॥९॥ 

गुज वामी या दईच । िश यास वम तयाच ॥ 

ा  जाल योिगयांच । िनजबीज ॥१०॥ 

श दाने कधीिह गट न करता येणारा केवल वाचा सद्

गु या ठायी िवलसणारा अि तीय भाव, याचे वम 

उमज याने, िश यास अक मात ा  झाला. ऎ यतेचा योग 

साधणा या यो यांचे जे अ यंत गहन असे व पभूतच 

कैव यपद ते आता यास ा  झाले, आपण तेच आहोत हे 

पूणपणे ( या या मन ) ठसले. ॥१०॥ 
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बहता ज मां या सेवट  । जाली व पेस  भेटी ॥ 

येका भावाथासाठ  । पर  जोडल ॥११॥ 

यामुळे आता पुनज म संपलाच. पवू या अनेक ज मा या 

शेवटी अथात या ज मी िश यास व प ाि  झाली आिण तीही 

एका भावबळानेच केवळ ! 'त वमिस' या सद्गु वचनावर 

अंतःकरणपूवक ा-भाव ठेव याने यास सि चदानंद 

पर पदाची ाि  होऊ शकली. तो वतःच ते अस याचा 

जगावेगळा अनुभव आला. ॥११॥ 

जो वेदशा ांचा गभ । िनगुण परमा मा वयंभ ॥ 

तयाचा येकसरा ंलाभ । जाला सदभ्ाव ॥१२॥ 

सव वेदशा ांची वृ ि  यां या अंतरीचा गु भाव असे जे 

वयंपूण िनगुण िनरितशयानंद परमा मा व प; ते गट 

कर यासाठीच असते. तरीिह यां या (वेदां या) केवळ 

अ यासाने याची (परमा याची) ाि  मा  होत नाही. सद्

गु वचनांवर असले या े या भावबळाने मा  याची ाि  

पूणपणे-पूण ऎ याने या िश यास झाली. ॥१२॥ (येकसरां - 

एकसराने, अखंड, पूणपणे.) 

ज े ािदकांच माहेर । अनंत सुखाच ेभांडार ॥ 
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जेण ेहा दुगम संसार । सुख प होय े॥१३॥ 

असे हे सि चदानंद पर व प, सृ ीचे िनयामक असे सव 

े  ा आिद देवतांचेिह िव ांतीचे केवळ माहेरघरच होय. 

सुखा या भावनेलािह ज म देणारे असे हे अिवनाशी, अवीट 

वा मसुखाचे भांडारच होय. एरवी दुरित म वाटणारा हा 

संसृतीचा महासागर, या व पा या ाि मुळे सुखपूवक 

णात त न जाता येतो. ॥१३॥ 

ऎस जयास ान जाल । तयाच बंधन तुटल ॥ 

येरा ंनसोनीच जडल । स ढ अिववेक ॥१४॥ 

असा याला व पसा ा कार झाला याचे सव बंधन तुटल, 

तो मु  झाला. हे बंधन वा तिवक नसून केवळ का पिनकच 

अस याने, खरे पाहता कोणालाच ते नाही. परंतु अ ानाने 'मी 

जीव मज बंधन' या अिववेका या ांतीने, या जीवांनी 

आप याला संसारात ढ बांधून घेतले आहे. ॥१४॥ 

संदेह हेिचं बंधन । िनशेष तुटला तिच ान ॥ 

िनःसदंेही समाधान । होय ेआपैस ॥१५॥ 

आप या वािवषयी ढ िव ास नसणे हेच खरे बंधन होय; 

कारण यामुळेच पुढे मी-ममता-संसार ही बंधपरंपरा िनमाण 



          ।। साथ ीआ माराम ।।                    69 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

होते. हा अिव ास पूणपणे न  होणे हेच खरे ान होय. नुसते 

शाि दक ान तृि कारक नसते. ता पय, ीगु कृपेने हा 

िव ास ढ बाणला क  मग साहिजकच या िनजिनरितशय 

तृ ीचे समाधान ा  होते. ॥१५॥ 

ाणीयास माया सुटेना । अिभमान ि पुटी तुटेना ॥ 

वृि  व प  फुटेना । फूित प ॥१६॥ 

सद्गु ं या 'त वमिस' या अमृतवचनांवर ढिव ास एवढेच 

मो ाचे सोपे कारण असूनही काय करावे पहा! या िजवांना 'मी 

- माझे' ही आस  सुटत नाही. मी कता या अिभमानामुळे 

कता, कम, ि या ही ि पुटी व अथातच पुढील सविह अनथ 

परंपरा काही के या यांना सोडवत नाही. ता पय, यांची वृ ि  

या अिभमानाने मिलन झा यानेच व व पाकडे 

फूित पाने ती झेपाव ूशकत नाही. ॥१६॥ 

ज ेमायाजाळ  पिडल । त ेई रासी चुकल े॥ 

त े ाणी सांपडल े। वासनाबंधनी ॥१७॥ 

जे जीव या अहंममता पी माये या जा यात सापडले ते 

अथातच यात जा त जा तच गुरफटत गेले. उ रो र 

नवन या वासनां या बंधनांनी जखडतच गेले. यामुळे ते 
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आप या ईश वापासून - आ म व पापासून जणु युत हणजे 

पितत झाले, आप या िनबध व पाला िवसरले. ॥१७॥ 

जयाच दैव उदेल । तयास ान ा  जाल ॥ 

तयाच बंधन तुटल । िनःसंगपण ॥१८॥ 

याचे दैव - िद य वाची जाणीव उदयाला येते अथात हे सव 

दुःख भोग यासाठी काही आपण नसून आपण कॊणीतरी 

महान असायला पािहजे व ते आपण कोण ही िज ासा या या 

ठायी जागृत होते तो ित या तृ ीसाठी ीगु ं ना शरण जातो व 

यां या कृपेने तो खरा कोण याचे ज जान याला ा  होते. या 

ानाचाही संग सुट यावर, पणूपणे मीपणािवरिहत झा यावर 

याचे सव बंधन आपोआपच न  होते. ॥१८॥ (िद यते इित 

देवः, त य कारणं दैवम्) 

सवसा ी तुया अव था । तयेचािह तू ंजाणता ॥ 

हणोनी तुज िनःसंगता । सहजिच आली ॥१९॥ 

सामा यतः जाणीव तीन कारची िदसून येते. १) जागृत, 

ानमय २) व न, मूढ व (शू य व) मय ३) सुषु  - 

अ ानमय. या ित ही कार या जािणवेला जाणणारी जी 

शु स वमय जाणीव ती चवथी हणून ितला तुया असे 

हणतात. ही सव काही जाणते हणून सवसाि णी असते. ही 
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अशी आहे असे जाणणारा तूच वतः अस याने तुला - तु या 

व पाला िनःसंगता साहिजकच आहे आिण हणूनच आता 

तुला कसलेच बंधन उरले नाही. ॥१९॥ 

आपणासी तू ंजाणसी । तरी ही न हेसी ॥ 

तूंपणाची कायेसी । मात व प  ॥२०॥ 

आता त ू वतःला िनःसंग आ माराम हणून ओळखलेस; तरी 

पण हे जाणणारा तुझा तूपणा (मी पण) काही तो आ माराम 

न हे ! तु या या आ म व पी या जाण या तूपणाची - तु या 

जाण या मीपणाची मात बरी ती काय? ॥२०॥ 

जाणता आिण व त ु। दोनी िनमा या उवरीत ु॥ 

तूंपणाची मात ु। सहजिच वाव ॥२१॥ 

जाणणारा आिण जाणली जाणारी पर व तु - ेय व प - या 

दोहीचिह थम वेगळेसे वाटणारे भान मावळ यानंतर, जे 

जािणवेतीत असे िनरितशय िनिवक प िश लक रहाते तेथे या 

तूपणाचे तु या मीपणाचे अि त व यि कंिचतही नाही हे 

ओघानेच सहज प  होते. ॥२१॥ 

आता ंअसो श दपा हाळ । तुझ तुटल ज ममूळ ॥ 

का ंज नािशवंत सकळ । मदापण केल ॥२२॥ 
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आतां श दवडंबर पुरे झाल । मीपणासु ा सविह नािशवंत, 

मला अपण कर या या िमषाने, त ूिनःशेष टािकलेस. यामुळे 

आता पुनज माचे कारण संपले, आता त ूमु  झालास. ॥२२॥ 

ज ज जाणोिन टािकल । त त नािशवंत, रािहल ॥ 

तुझ ेतुज ा  जाल । अ ईपद ॥२३॥ 

आ  जे जे काही तु या जािणवेत आले ते ते सगळे 

नािशवंतच असे समजून याचा त ूखरोखरच याग केलास. 

आता रािहले ते केवळ सवातीत अिवनाशी िनिवक प असे 

व पच फ  ते तूच अस याने, मा या वचना माणे तुला 

आता ते ा च झालेले आहे. ॥२३॥ 

ऎस बोल ेमो पाणी । ऎकोन िश य लोटांगणी ॥ 

िनःसंदेह व पिमळण  । दोघ ेयेकिच जाल े॥२४॥ 

मो  देणे हे केवळ यां याच हाती आहे, यां या 

कृपाकटा ानेच केवळ वानुभव ाि  होऊ शकते असे 

वानुभवस ाट सद्गु महाराज आप या सि छ याची 

िनज ाि  बघून स नतेने वरील माणे (ओवी २३) उद्गारते 

झाले. हे ऎकताच तो कृताथ िश य न-मनपूवक सद्

गु चरणावर पडला, लोटला. सापे  अशा िश य व व गु व 

या दो ही उपाधी आता संप यामुळे व व पी दोघेिह केवळ 
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एकच झाले ! या दोघांचाही वानुभव आता िनःसंिद धपणे 

एकच ठरला. ॥२४॥ 

ऎसा कृपाळु वामीराव । आिदपु ष देवािधदेव ॥ 

िश यास िनजपद  ठाव । ऎ य प िदधला ॥२५॥ 

असे अहेतुक (स. १/१९) कॄपाळु ीसद्गु नाथ, क  जे य  

सि चदानंद पर व पच होत, यांनी या िश याला याचे 

िश य व - लघु व घालवून वा मपदी व व पी अखंड 

अिभ नतेने आसरा िदला. ता पय, आपली आ मि थित 

यासिह बाणवून िदली. ॥२५॥ 

जो िश य वामीस शरण गेला । आिण संदेहावेगळा जाला  

तेण ज म साथक केला । जो देवांसी दु लभु ॥२६॥ 

या माणे जो िश य सद्गु ं ना शरण जाऊन, यां या कृपेने 

व पािवषयी िनःशंक झाला यानेच केवळ हा देवदुलभ 

मानव ज म, मो ा ीमुळे साथक केला असे हणावे लागेल. 

॥२६॥ 

ंथ संपता ं तुितउ र । बोलताती अपार ॥ 

परी अथासी कारण, येर । येरा चाड नाह  ॥२७॥ 
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िश ढीनुसार ंथाचे शेवटी महा यवणन इ. पु कळ 

तुितवचने असतात. सद्गु  ीसमथ हणतात क  या 

तुतीचा उपयोग तो िकती? खरे िहत ंथातील भावाथ 

बाण यानेच होणार. याचे िववरण तर पूव च झालेले आहे; 

हणून आता शाि दक पा हाळाची गरज नाही. ॥२७॥ 

इित ी आ माराम । रामदास  पूणकाम ॥ 

िनःसंदेह जाल अंतयाम । सदग्ु चरण  ॥२८॥ 

या माणे रामदा यांना - मुमु ू ंना पूणकाम करणा या ा ी 

आ माराम ंथातील शेवटचा ५ वा समास सांगून झाला. 

िन संदेहाने िनमल झालेले अंतःकरण ीसमथसद्

गु नाथचरणी समिपत झाले, व पि थत झाले. ॥२८॥ 

समास ५ वा संपूण 

॥ ीसदग्ु नाथापणम त ु॥ 

---------------------------------------------------------------- 


