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सह शीष देवं िव ा  ंिव शंभुवम ्। 

िव  ंनारायण ंदेवम रं परम ंपदम ्॥१॥ 

अनंत िशरांनी यु  असलेला(सव जगदा मक िवराट प, हाच 

महे राचा देह आहे. या तव आ हां िजवांची िशर ही याचीच 

िशरे आहेत. यामुळे तो महे र अनंत िशरानी यु  आहे. 

याच यायाने), अनंत ने ांनी यु  असलेला, सव जगाचे 

सुख या यापासून होते तो िव शंभु, जगदा मक, 

नारायण(जग कारणभूत पंचभूतांम ये रािहलेला), 

व काशक, अ र, सवाचे कारण अस यामुळे े  आिण 

ा यांकडून ा  क न घेतले जाणारे असे जे (महे र); 

याचे यान करावे. ॥१॥ 

िव तः परमाि न य ंिव  ंनारायणन ्ह रम ्। 

िव मेवेद ंपु ष ति द मुपजीवित ॥२॥ 

सव जड वगाहन तो परमा मा उ कृ -िवनाशरिहत 

अस यामुळे िन य, सवा मक अस यामुळे िव , 

जग कारणांत ि थत अस यामुळे नारायण आिण पाप तसेच 

अ ान यांचे हरण करणारा अस यामुळे ह र आहे; तसेच 

अ ्या िदसणारे हे सव त व ्या परमा माच आहे, असे 

यान करावे. तो परमा मा ा िव ावर उपजीिवका 
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करतो( हणजे वतः या यवहाराचा िनवाह हावा हणून 

याचा(िव ाचा) आ य घेतो). ॥२॥ 

पित ंिव याऽऽ मे र शा त िशवम युतम ्। 

नारायण ंमहा ेय ंिव ा मान ंपरायणम ्॥३॥ 

जगाचा पालक अस यामुळे पित, आ माचा(जीवाचा) िनयामक 

अस यामुळे ई र, िनर तर अस यामुळे शा त, परम मंगल 

अस यामुळे िशव, िच वभावापासून युत होत नस यामुळे 

अ युत, नारायण, ेय त वांम ये े  अस यामुळे महा ेय, 

जगाचे उपादानकारण आिण यामुळेच जगाहन अिभ न 

अस यामुळे िव ा मा आिण उ कृ  अस यामुळे परायण 

अशा ई राचे यान करावे. ॥३॥ 

नारायणपरो योितरा मानारायणः परः । 

 नारायणपरं त वं नारायणः परः | 

नारायण परो याता यान ंनारायणः परः ॥४॥ 

पुराणांत नारायण या श दाने जाणला जाणारा जो परमे र 

हाच स य- ानािद वा य ितपािदत त व आहे. तीच 

सव कृ  योित आहे. नारायणच परमा मा आहे. नारायणच 

पर त व आहे. नारायणच सव कृ  आहे. तोच 
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याता(वेदा ताचा अिधकारी), यान( यगा मािवषयक 

वृ ि िवशेष) आिण पा यांचा श  ुआहे अशा नारायणाचे यान 

करावे. ॥४॥ 

य चिकंिच जग सव यत े ूयतेऽिपवा । 

अ तबिह  त सव या य नारायण: ि थत: ॥५॥ 

या वतमान जगांत जे काही निजकचे जगत ्िदसत आहे अथवा 

दूर असलेले जे जगत ् ऎकू येत आहे या सवाला नारायण 

आतून आिण बाहे न यापून रािहला आहे. ( या माणे मुकुट, 

कडे इ. आभूषणांचे उपादानकारण सुवण यांना आतून आिण 

बाहे न यापून राहते या माणे नारायण सव  यापून 

आहे.) ॥५॥ 

अन तम ययंकिव समु े त ंिव शंभुवम ्। 

प कोश तीकाश हदयंचा यधोमुखम ्॥६॥ 

नारायणाचे व प देशप र छेदशू य, िवनाशरिहत, िच ूप, 

सव , समु ा माण अफ़ाट संसाराचे अवसान प आिण 

संसारा या उ प ीचे कारण आहे. या माणे अ दलकमळाचे 

म यिछ  असते या माण अधोमुख असे याचे दय आहे. 

॥६॥ 
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अधोिन ् यािवत या त ेना यामुप र ित ित । 

वालमालाकुलंभाती िव याऽऽयतनंमहत ्॥७॥ 

ते ग या या खाली आिण नाभी या वर एक वीत अंतरावर 

असत. यांत त हांडाचे आधारभूत आिण काशा या 

परंपरेने यु  असे पर  भासत. ॥७॥ 

संतत िशलािभ त ुल ब याकोशसि नभम ्। 

त या त ेसुिषर सू म ंति म सव िति तम ्॥८॥ 

कमळा या क या माणे ते दयकमळ शरीरांत अधोमुख 

लॊ ंबते. ते सभ वार नाड्यांनी यापलेल आहे. या दयाजवळ 

सू म िछ (सुषु ना नाडीचे नाळ) आहे. यांत हे सव जगत ्

रािहले आहे. ॥८॥ 

त यम य ेमहानि निव ािचिव तोमुखः । 

सोऽ भुि वभजि त नाहारमजरः किवः । 

ितयगू वमधःशायी र मय त यसंतता ॥९॥ 

या सुषु नानाळा या म यभागी अनेक वालांनी यु  आिण 

अनेक मुखांनी संप न असलेला महान अि न राहतो. आप या 

अ भागी आलेले अ न खाणारा, अ नाला िजरिवणारा पण 
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वतः जीण न होणारा, कुशल असा तो वै ानर खाले या 

आहाराचा शरीरांतील सव अवयवांम ये िवभाग करीत 

(अ नरसाला शरीरभर वाटत) राहत . या अ नीचे खाली, वर 

आिण ितरकस पसरणारे िकरण सवतः यापलेले असतात. 

॥९॥ 

संतापयित वंदेहमापादतलम तकः । 

त यम य ेवि िशखा अणीयो वा यवि थतः ॥१०॥ 

पायां या तळ यापासून म तकापयत सव  राहन तो आप या 

देहाला सवदा संत  करतो.(गरम ठेवतो. तो ऊबदारपणाच 

अ नी या अि त वाचे िच ह आहे.) आप या िवशेष कार या 

वालांनी सकल देहाला यापणा या या अ नी या म य एक 

अ नीची वाला आहे. ती अ यंत सू म असून सुषु ना 

नाडी या ारे वर रं ापयत पस न रािहली आहे. ॥१०॥ 

नीलतोयदम य थाि द ु लेखेवभा वरा । 

नीवारशूकव वी िपता भा व यणूपमा ॥११॥ 

जलामुळे नीलवण िदसणा या आकाशाम ये, िव ुतलेखे माण 

ती अि निशखा भायु , सांठ्या या कुसवासारखी 

सू म(पातळ), बाहे न िपवळी िदसणारी आिण िदि यु  
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असत. ितला लौिकक अणूचीच उपमा देता येणे श य आहे. 

॥११॥ 

त याः िशखायाम य ेपरमा मा यवि थतः । 

स  सिशवः सह रः से ः सो रः परमः वराट् ॥१२॥ 

या अि निशखे या म ये जग कारणभूत परमा मा 

िवशेष र या अवि थत आहे. तोच देव, तोच गौ रपित, तोच 

हरी, तोच इं , तोच अ रसं क मायािविश  अ तयामी, तोच 

परम हणजे मायारिहत शु  िच ूप आिण पारतं या या अभावी 

तो वराट् हणजे वयं राजा आहे.(सारांश, या सह शीषािद 

पु षाचे वर सांिगत या माणे यान कराव.) ॥१२॥ 

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


