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�ा�थन  
 

�ीजानेनरानंी िलिहलेलया �ीम�गवदगीृेवरील  टीका�ंसाचे दुसरे नाव, “भावासरदीिपका” असे 
आहे. अहमदनगर िजल्ाृील नेवासे ्ा गावी इ. सन १२९० साली (शका  बाेाश्े बाेो�ेेत त्े  कीका का ली 
जानानेे) जवळजवळ ७०० वष�पपव� अनेक �ोतयांं या उप�ससृीृ केलेलया �वचनानंी ्ा �ंसाची रचना 
झालेली आहे. 
 

“�ीम�गवदगीृा ” हा �ंस संपपणर मानववशंांया िचरंृन ृ�वजानावरील अि�ृीय भाषय आहे असे 
पा�ातय िव�ानाचें देखील मृ असलयाचे आलडस हकसले ्ानंी िलिहले आहे ृे अतयंृ उिचृ आहे. 
 

सवरच �े� वाङमय ृतकालीन सामािजक जीवनाचे दशरन घडवृे, ृसेच आदशर सामािजक जीवनाचा 
मागर दाखिवणयाचेही तयाचे उि�� असृे; आिण सामािजक नीिृृ�वांं या िववचेनिवषयक वाङमयाचे संदभ�ृ 
ृर हे �कष�ने आढळपन येृे. ्ा दि�ने जानेनरीकतय�ंया जीवनकालाृलया सामािजक पिर�ससृीचा िवचार 
करणे सयु�कृक ठरेल. तया काळी, रामदेवराय यादव ्ाचंी राजवट होृी. तयाचंी राजधानी महाराष्ाृलया 
सधयांया औरंगाबाद िजल्ाृ, देविगरी येसे होृी. जानेनरमहाराजानंी, आपलया �ंसांया अखेरीस, “नयायाने 
पोशी िकृीशु रामचं् ु” अशा शबदाृ तयाचा उ�ेख केला आहे. नंृरंया इिृहासावरन सप� होृे की, तयानंृर 
सो�ाच कालावधीृ महाराष्ावर परकीय आ�मण झाले. परंृु तया आधींया काळाृ राजयकारभार 
कायदेशीर व वयव�ससृ चालप  होृा ्ाची �माणे िमळृाृ. यादवांं या राजयवयवससेिवषयीचे आपले मृ 
�ीजानेनरानंी, कदािचत तयावळेी यादवांं या पदरी अनेक िव�ान होृे, हे जाणपन वयकृ केले असलयाची 
शकयृा आहे. िवजानेनर (इ. स. १०७० - ११००) जयाचंी “याजवलकय समकिृ” वरील “िमृाकरी” नामक टीका 
�खयाृ आहे, �ीधर-जयानंी “समकतयसरसार” आिण “भागवृमवरील  टीका” हे �ंस िलिहले, “चृुवरगर 
िचृामिण” क �ृ हेमाि्, संसकक ृ सािहतय शासाचे िववरण, “चं् लोक”, ्ा �ंसाृ करणारे जयदेव, 
सप�कृमुकृाविलचे संपादक व कक षणदेव यादव ्ाचें मं�ी, जलहण आिण संसकक ृ वयाकरण व आयुव�दिवषयक 
�ंस िलिहणारे बोपदेव इतयािद िव�्तनाचंा तयाृ समावशे होृा. इृर िवषयावंरसु�ा शारंगधर िलिखृ, 
“संगीृ रतनाकर” सारखे शासोकृ �बधं िलिहले जाृ होृे. ्ावरन सप� होृे की, धा�मक, कमरकाणड आिण 
कलािवषयक वाङमयाबरोबरच केवळ वाङमयीन सािहतय िनम�ण करणयाकडे लक िदले जाृ होृे. यादवराजे 
िव��ेचे आ�यदाृे होृे आिण कमरकाणड व धा�मक आचार ्ाचे समसरक होृे असे िन�ववादपणे महणृा येृे. 
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परंृु, शासनवयवससा-तया पृनही एखा�ा राजवशंाची शासनवयवससा, सवरच सामािजक �शनाचेंवर-
िवशषेृः िनकक � पिर�ससृीृ जगणाऱया असहायय बहुजनसमाजाचे बाबृीृ, जयानंा आपलया पिर�ससृीृ 
सुधारणा वहावी अशी मागणी करणयाची संधी ृर दपरच पण नुसृी आपली गाऱहाणी माडंणयाचाही मागर नसृो-
अशा लोकावंर इृर समाजाकडपन होणाऱया िविवध अनयायावंर िनयं�ण ठेवणयाृ नेहमीच यशसवी होृ नसे असे 
पुरािवद सागंृाृ. 
 

ही पानरभपमी डोळयासमोर ठेवपन �ीजानेनरानंा तयांं या जीवनांया पिहलया काही वष�ृ सोसावया 
लागलेलया कठोर आप�ीचा िवचार करणे संयु�कृक होईल �ीजानदेवानंा काही वष�, तयाचें माृािपृा, दोन 
बधंप व एक भिगनी ्ांं यासह आिण समाजांया सकृीमुळे माृािपतयानंी घेृलेलया मकतयपदंडरपी 
जलसमाधीनंृर, चौघेही पोरके झाले असृाना, बिहषकक ृाचे क�मय जीवन जगाव े लागले. कारण 
�ीजानेनरांं या विडलानंी-िव�लपंृ ानंी, संनयासा�माचा तयाग करन पुनहा गकहससा�माचा सवीकार 
केलयानंृर झालेली तयाचंी अपतये अशु� आहेृ असा धमरपिंडृानंी िनणरय घेृला होृा. वसृुृः केवळ आपलया 
गुरंची आजा मानणे अपिरहायर झालयामुळेच िव�लपंृ ानंा हे करावे लागले होृे. ृरीही िव�लपंृ ानंी आपलया 
मुलानंा आपलया कक तयामुळे दुःख सोसाव ेलागप नये ्ासाठी �ायि�ृ सागंाव ेअशी धमरपिंडृानंा �ासरना केली 
असृा तयानंी “सवृः जलसमाधी घयावी आिण मुलाचें शुि�करणाचे बाबृीृ पैठणंया धमरपिंडृाचंी आजा 
घयावी”, असा िनणरय िदला. तया�माणे िव�लपंृ  व रखमाबाई यानंी जलसमाधी घेृली. पण पैठणंया 
धमरपिंडृानंी िदलेलया आजाप�ा�माणे आळंदींया समाजाृ मा� ्ा चौघा िनषपाप मुलानंा नयाय िदला गेला 
नाही. अशा पिर�ससृीृ ्ा अलपवयीन, िनराधार चार मुलानंा सवृःंया कुवृी�माणे अृुल �यतन करन 
आपआपली जीवनरेखा िनि�ृ करणे अपिरहायर झाले. जये� बधंप िनवकि�नास यानंी नाससं�दाय सवीकारला. 
सामािजक समृेंया ृ�वावर आधारलेला हा पसं तयाआधींया काही कालापासपन �सकृ झाला होृा आिण ्ा 
मुलाचें पणजोबानंी-ि�बकपंृ ानंी, गोरकनासाचेंकडपन व आजोबा-गोिवदपंृ . ्ानंी व आजी-नीराबाईंनी 
गिहनीनासाचेंकडपन, नाससं�दायाची दीका घेृली होृी. िनवकि�नासांं यानंृर काही वष�नी �ीजानेनरानंी, 
्ा सं�दायाची दीका जये� बधंप िनवकि�नासाचेंकडपन घेृली. आपलया �ंसाृ �ीजानेनरानंी िनवकि�नासाचंा 
उ�ेख पुषकळ िठकाणी “गुर” ्ा शबदाने केला आहे. ्ा सं�दायाृ �वशे केला ृरी �ीजानदेवानंी सवृःंया 
क रृवयाचें बाबृीृ अिधक वयापक दि� ठेवली. िनवकि�नासांं या आजेवरनच �ीजानेनरानंी पुढे, 
“अमकृानुभव”, ्ा आपलया सवृं� �ंसाची रचना केली. 
 

िव�लपंृ  व तयाचें कुटंुबीय ही सवर मंडळी िवचारवंृ  होृी, परंृु ृतकालीन समाज अजानाृ बुडालेला 
होृा. एका संशोधकाने िलिहले आहे, “बहुजनसमाज हा ृर बोलपन चालपन मपढ व अजानी होृा. पशुृुलय 
जीवन कंठणयापलीकडे तयाला दुसरी गिृ नवहृी. तयांया िठकाणी जी सोडीबहुृ धमर��ा होृी, िृला उ� 
िवचाराचंी बठैक कधी लाभलीच नाही. महणपन अजानाने, भीृीने िकवा सवासरबुि�ने मंगळाई, जोखाई, महसोबा, 
बिहरोबा इतयािद देवृाचंी भ�कृ करणयापलीकडे िृची मजल गेली नाही.” भारृीय समाज नेहमीच एखा�ा 
िपरॅिमडसारखा रािहला आहे. तयांया बहुृाशं भागावर अंधःकाराचे सा�ाजय-परंृु अगदी िशखराजवळंया 
संकुिचृ भागावर मा� कमी-जासृ �माणाृ िदवय �काश! वसृुृः ृतकालीन सुिशिकृ पिंडृसमपहावर हा 
�काश आपलया सवर समाजबाधंवाचेंपय�ृ पोचवणयाची नैिृक व सामािजक जबाबदारी असृे परंृु, 
�ीजानेनरांं या कालाृलया िव�ान �े� मंडळीना तयाची जाणीव ृरी नवहृी िकवा तयानंी ृी बुदधयाच टाळली 
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होृी. जानेनरमामलीनी आपलया लेखनाृ ्ा सवासरसाधप, कमरकाणडाचे अवासृव सृोम माजवणाऱया आिण 
िदशाभपल झालेलया कंटकावंर अतयंृ ृी�ण वागबाणानंी �हार करृाना िलिहले आहे की, कमरकाणडाचे मह�व 
वाढवणयाृ अशा लोकाचें एकमेव उि�� सवृःसाठी अिधकािधक ऐिहक सुख िमळवृ राहणे एवढेच असृे. 
 

“जैसी ेाधंणी ेससो् िनकी   क्िन्ा मोले िाकी   
्ैसा भोगासाठी अिाााकी   धािड्ी धमुर ॥ (अ. २-२५४) 
 
महणौिन हा राथ�   दुबुरिि दाख सारथात  
््ां ाादाादे्ातं तमनी ासा ॥” (अ. २-२५५) 
 
“्ो जा जा बोला त त ा् अजानिि फुललेत  
््ािे रुण् जे फळलेत त्े अजान गा ॥” (अ. १३-८४२) 

 
आृा दोन पैलपं वर िवचार करणे आवशयक आहे– 

 
(१) �ीजानेनरमहाराजांं या अधययनांया व संशोधनांया के�ाचा पिरघ िकृी िवशाल असावा; 
(२) टीका�ंस िलिहणयासाठी तयानंी भगवदगीृेचीच िनवड का केली असावी? 
 
�ीजानेनरमहाराजांं या अधययन व संशोधनकाय�ंया के�ाचा िवचार केलयास असे आढळपन येृे की, 

गीृेृील ृ�वजानावर तयांं या पपवरवृ� महान आचाय�नी केलेलया �दीघर िववचेनाचे समुिचृ, सप�म अधययन 
तयानंी केले होृे हे सपयर�काशाइृके सवंच आहे. तयानंी सवृःच भाषयकाराचेंकडपन आपण मागरदशरन घेृलयाचे 
िनवदेन केले आहे. �मुख उपिनषदाचंा जसा तयानंी सखोल अभयास केला होृा, ृसेच बादरायणाचें ��सप� 
(ि�सृपपवर) आिण वयासाचें महाभारृ ्ाचेंवर िचृन केले होृे, रामानुज (१००७-११३७), िनबाकर  (सुमारे 
११६२), मधवाचायर (११९७-१२७५) ्ांं या �ंसामंधील िविश�ा�ैृ, �ैृा�ैृ आिण शु�ा�ैृ ्ा दशरनांं या व 
ृ�वजानांया मपलभपृ  िस�ांृ ाचे अधययन केले होृे. �ीयोगवािस�, गौडपादकािरका, कािशमराृला 
शवैसं�दाय व दिकणेृला नाससं�दाय ्ावंर सागंोपागं िवचार केला होृा. 
 

्ा �दीघर, सप�म व ृौलिनक अधययनावर सवृं�बुि�ने िचृन करन �ीजानेनरानंी आपली सवृःची 
भपिमका िनि�ृ केली होृी. उदाहरणासर, ृुलनातमक दि�ने पािहलयास २१८ संदभ�पैकी ६८ जागी 
आ�शकंराचाय�चे मृ �ीजानेनरानंी मानय केले नाही व ६८ जागी आपले सवृं� मृ �ससािपृ केले आहे. 
जानेनरी िलिहणयास �ारंभ करणयाआधीच आपले सवृःचे िस�ांृ  �ीजानदेवानंी ठरिवले होृे. आिण ृे 
िवस कृृ, सप�म व समुिचृ अधययनानंृर काढलेले िस�ांृ  प�ृशीरपणे सव�ना समजावपन देणयाचा िनणरय 
तयानंी घेृला व तयासाठी सवर ृ�वजानाचे सार असलेली �ीम�गवदगीृा  िनवडली. कारणे दोन आहेृ–
(१) भगवदगीृा हे अिखल जगाृलया िचरंृन ृ�वजानाचे सारभपृ  अि�ृीय शास आहे; (२) �ीजानेनरांं या 
कौटुिबक जीवनावर ृतकालीन अजानी समाजाने, अनयायाने कठोर आघाृ केले होृे, ृसे ृी� दुःख 
कुणालाही सोसणे भाग पडप  नये ्ासाठी सामािजक-समृेची यसाृथय जाणीव, अजाण व पढृमपखर समाजाला 
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करन देणयासाठी �ीम�गवदगीृेृले  ृ�वजान सहज समजेल अशा�कारे लोकानंा सागंणयाचे तयानंी 
ठरिवले. समृादि� हा ्ा ृ�वजानाचा गाभा आहे. �ीजानदेव नववया अधयायाृ िलिहृाृ– 
 

“रेी ेा्ा ेंका राड ध्ंत तनाण्ी साना्ां थोेां कडसणी क्ंत  
एकसेे आनंदािे आाा्ंत तहो् जगात॥त(अ. ९-२०२) 
महणौिन कुळ जाि् ाणरत तहे आघाेिि गा अकाेणत  
एथ अजुरना माझारणत तसाथरक एकत॥” (अ. ९-४५६) 

 
�ीजानेनरमहाराजानंी सामािजक-समृेचे मह�व िवशद केले, इृकेच नवहे, ृर �तयेक वयकृीला तया 

समृेंया पाृळीवरन सवृःंया अकय कलयाणासाठी �यतन करणयाचे पपणर सवाृंंय आहे हा संदेश 
भोवृालंया सगळया लोकाचेंपय�ृ पोचिवणयांया महान काय�ला �ारंभ केला. तयाकिरृा तयानंी महाराष्ाृ व 
इृर �ांृ ाृ �वास केला आिण िठकिठकाणी �वचने व की रृने करन लोकसं�ह केला. अशा ृऱहेंया 
�वासाृ, नेवासे येसे मु�ाम असृाना तयानंी �ीजानेनरी ्ा महान �ंसाची रचना केली. भारृाृील उदा� 
वयकृीचे वैिशष� आहे की, सवृःला जे काही अमौिलक जानधन �ापृ झाले ृे केवळ आपलयापुरृेच न ठेवृा 
ृे सव�ना उपलबध करन देणे हे आपले क रृवय आहे असे तयानंी मानले; आिण िकतयेक वष�नंृर अशा सोर 
वयकृीचीच गणना संृमािलकेृ होृे. सवरसामानय जनृेला आकलन होईल असे भाषेचे माधयम आवशयक 
असलयाने �ीजानेनरमामलीनी संसकक ृ भाषेऐवजी मराठी भाषा सवीकारली. अभगं, ओवया, िनतयपाठ आिद 
कावये साधया व कुणालाही सहज समजेल अशा सोपया शबदाृ रचपन ृ�वजानाची िशकवण सवरसाधारण 
समाजांया आटोकयाृ आणपन िदली. तयाच हे पृने, सवृःचे ृ�वजानिवषयक सवर दि�कोन एकि�ृ सवरपाने 
सवयंपपणर अशा, “अमकृानुभव”, ्ा �ंसाृ िलिहले. लोकसं�हाचे मह�व जाणपन तयानंी, महानुभावपसंीयानंी 
सामािजक सुधारणेसाठी केलेलया यशसवी �यतनाचें अनुकरण केले व पढंरपपरंया वारकरी मेळावयाृ भाग 
घेणयास �ारंभ केला. लोकसं�ह करणे हे �ीजानेनरानंी आपलया जीवनाचे एक �मुख उि�� मानले होृे. 
सामािजक दि�कोनाृ समृा-ृ�वाचा अनादर होम लागला महणजे तया समाजावर परकीय, राजकीय िकवा 
सासंकक िृक आ�मण सोपे होणयाची शकयृा वाढृे, ्ाचा साकीदार, इिृहास आहे. समृा-ृ�वाचा �चार ही 
आपलया देशांया सवृं�ृेची ढाल आहे आिण ्ासंबधंी जया �े� संृमािलकेने वळेोवळेी महतकायर केले तयाृ 
�ीजानदेव मेरमिण आहेृ. तयांं या िशकवणीमुळे जनृेंया वकि�वर इ� पिरणाम होम लागलयाचे �तयंृर 
नंृरंया इिृहास खंडाृ आढळपन येृे. 
 

मपळ गीृेची रचना आटोपशीर आिण प�ृशीर आहे; ृरीही तया �ंसांया सप�म अभयासकानंा तयाृली 
गपढ ृ�व ेसमजपन घेणयाृ बऱयाच अडचणी येम लागलया होतया; आिण तयामुळे िनरिनराळया िवचारसरणींया 
आचाय�नी आपआपलया समजुृी�माणे अिभ�ाय �सृुृ केले होृे. �ीजानेनराचें सवृःचे िव�ेषण, काही �े� 
पपवरवृ�यांं या सपि�करणापेका िनराळे होृे. तयानंी िचि�लासवादी पपणर�ैृावर केलेलया िववचेनाचा अभयास 
केला महणजे �ीम�गवदगीृेृील – 
 

“सारभू ा्ेु ा्नैकं भाामव््मीी ा्त  
अिाभक्ं िाभक ा्ेु ्जजानं िािि साि�ाकमत॥” (अ. १८-�ो. २०) 



 
अनु�मिणका 

 
्ा साि�वक जानाची कलपना येृे. 
 

सुमारे २०० वष�पासपन पा�ातय िव�ान भगवदगीृेचा अभयास करीृ आहेृ. मानवांया इहलोकावरील 
जीवनकालाृले �शन व तयानंृरचे िविधिलिखृ ्ािवषयी कु पृहल, िवचारवंृ  वयकृीना नेहमीच सवर� वाटृ 
रािहले आहे. तयािवषयी �ीकक षणानी अतयंृ �ासािदक शलैीृ िदलेलया उ�रानंी साहिजकच आक�षृ केले; 
परंृु िृसलया काही अतयंृ िचिकतसक वकि�ंया अभयासकानंा भारृीय ृ�वजानावरील िविवध दि�कोनाचें 
आकलन करणे िृृकेच गुंृागुंृीचे वाटप  लागले; िजृके पपवरवृ� भारृीय ृ�वव�ेयाचें वादंग समजपन घेणे 
वाटृ होृे. अशा पिर�ससृीृ, ्ा देशाृलया अभयासकानंाही, जानेनरीृ िवशद केलेली सप�ीकरणे समजपन 
घेणयाृ �शन पडप  लागले ृर काही आ�यर नाही. कारण जानेनरीृली ृाि�वक चच� काही िठकाणी अवघड 
आहे व सुमारे ३० िप�ापंपव� िकवा ७०० वष�पपव�, �ीजानेनरकालीन मराठी भाषा, अव�चीन कालाृील 
अभयासकानंा सहज समजणयासारखी नाही. तयाचबरोबर, वाढतया सामािजक �ांृ ीमुळे भारृांया अधया�तमक 
व सासंकक िृक परंपरेिवषयी, िवशषेृः भारृीय समाजाला सगळया सृरावंर समृा देणाऱया परंपरेिवषयी, 
देशवािसयानंा अिधक �माणाृ िजजासा वाटणे अपिरहायर आहे. ्ा दि�ने जानेनरीचे िवशषे मह�व आहे. 
 

्ाच कारणासाठी महाराष् राजय सािहतय आिण संसकक ृी मंडळाने हा �ंस �कािशृ करणयाचा िनणरय 
घेृला ्ाचे मी मनःपपवरक सवागृ करृो. 
 

िवदुषी �ंसकृ�ने ्ा �ंसाृ �ीजानेनरमहाराजानंी �ीम�गवदगीृेृील  ृ�व�णालीवर केलेले 
िववचेन मा�मक आिण सरल शलैीृ �सृुृ केले आहे. जयानंा भारृीय ृ�वजानांया मपलभपृ  गपढ िस�ानृाचा 
अभयास करणयाची संधी िमळालेली नसेल तयानंादेखील हा िवषय समजावा ्ा हे पृने िहदप, जैन, बौ�, 
इसलामी आिण ि�सृीधम�य संृमहातमयांं या चिर�ाृील मािहृी देमन, ृसेच सामानय वाचकालादेखील 
तयांया जीवन�मांृ  येणाऱया िनरिनराळया अनुभवाचें दाखले देमन, ओघवृी व रसाळ भाषेृ िव�ेषण केले 
आहे आिण �ाचीन भारृीय दाशरिनक िस�ानृाची �संगवशात सोडकयाृ मािहृी िदली आहे. िवषय गंभीर व 
काही �माणाृ रक असपनही हे िव�ेषण उ�ोधक  झाले आहे. तयाचंा हा उप�म िनःसंशय, सृुतय व �शसंनीय 
आहे. मला िवनास वाटृो की, अधयातमाची गोडी असणाऱयानंा ्ा �ंसांया वाचनाने िनि�ृ लाभ होईल. एका 
जाणतया समीककाने िलिहलेच आहे की, �ीजानेनरमहाराजांं या �भावामुळे महाराष् सामािजक व धा�मक 
के�ाृ अतयंृ संप� झाला. व रृमानकालीन व भिवषयकालीन मराठी वाचकानंा तया संप�ृेची जाणीव देणयाचे 
सतकायर या �ंसाकडपन होम शकेल. 

 
“महाराष् संसकक ृीची िविवध वैिशष�े ही जानेनरांं या मानस सरोवराृ बहरलेली सुवणरकमळे होृ. 

महाराष्ांया आंृरजीवनाची जानहवी �ीजानेनरीने रेखाटलेलया िवशाल पा�ा पृन वाहृ आली आहे.” 
 

“महाराष्ाचे सवाृंंय�ेम महाराष्ांया भ�कृयोगाचे वैिशष�े, महाराष्ाचा नामिन� भागवृधमर, 
महाराष्ाची कणखर िृिृका, महाराष्ाचे सवावलंबन, महाराष्ीय आचाराृले �खर बुि��ाधानय हे सवर 
सासंकक िृक िवशषे �ीजानेनरांं या जीवनाचे, जीवनकाय�चे व तयांं या �िृभािवलासाचेही ठळक, िवशषे 
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वयाव रृक गुणधमर आहेृ.” 
 

“�ीजानेनरी ही महाराष्ीय संसकक ृीची ऐिृहािसक गंगो�ी व �ीजानेनर हेच महाराष्ाचे परमपपजय 
िप कृृीसर होृ.”– (�ी. धंु. गो. िवनोद, पं. महादेवशासी जोशीिलिखृ “जानेनरी-�विेशका” ची �सृावना). 
 

सौ. शलैजादेवी विहनीसाहेबाचें ्ा उप�माब�ल व महाराष् राजय सािहतय आिण संसकक ृी मंडळाचे, 
्ा �ंसाचे �काशन करणयाचा िनणरय घेृलयाब�ल मी हा�दक अिभनंदन करृो व सौ. शलैजादेवी विहनीसाहेब 
आपले हे अतयंृ उपयुकृ लेखनकायर दीघरकाल चालप  ठेवृील अशी आशा करृो. 
 

�ीम�गवदगीृेृ  भगवंृ ानंी महटलेच आहे– 
 

अध ा्े् ा् ि ् इमं धम य् संाादमाा्ोःत  
जान्जान ा्नाहिमपः स्ािमि् मा मि्ःत॥त(अ. १८-�ो. ७०) 

 
मानव जाृीची ही िचरंृन िपपासा आहे. 

 
शंके द्ाल शम� 
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FOREWORD 
 

‘Bhavartha Deepika’, which is an alternative name of the Tika written by Dnyaneshwar on 
Shrimadbhagavadgita is a series of expositions made by him before an audience at Nevase in 
Ahmednagar District of Maharashtra in 1290 AD i.e. about seven hundred years ago (शका  बाेाश्े 

बाेो�ेे   ्े कीका का ली जानानेे). It is justly regarded as an unequalled commentary on Gita which is 
regarded even by Western critical scholarship as part of all humanity’s perennial philosophy, as 
so aptly concluded by Aldous Huxley. 

 
All great literature, not only reflects aspects of contemporary social life but aims at 

furnishing a dependable guide of social conduct. This holds good, particularly, in respect of work 
manifestly devoted to analysis of social ethics. Accordingly, a brief reference to some details of 
the period in which Dnyaneshwari’s author lived may prove useful. At that time, Ramdeorai 
Yadav was ruling over his Kingdom, from his Capital at Devagiri (in present Aurangabad District) 
in Maharashtra. Dnyaneshwarmaharaj had mentioned, at the end of his work, “Ramachandru 
King rules according to justice “न्ा्ाना रोशी िी्ीशु ेामिं�ु”. As later history disclosed, an 
invasion of Maharashtra was imminent-yet we have this testimony that public administration was 
being carried on then according to principles of law and order. Perhaps, while attributing this 
quality to Yadav political rule, Dnyaneshwarmaharaj might have had in mind an illustrious group of 
learned men adorning the Yadav Court like Vidyaneshwar (1070-1100 AD) - who wrote his 
famous Mitakshari - a commentary on Yadnyavalkyasmriti, Shridhar (1150-1200) -who wrote 
Smrityarthasara and commentary on Bhagavatam, Hemadri-the author of Chaturvarga 
Chintamani, Jayadev - who wrote Chandraloka (an analysis of Sanskrit rhetorics), Bopadeva - 
who wrote on Sanskrit grammar and on topics of Ayurveda and Jalhana-who was the compiler of 
‘Suktimuktavali and a minister of Krishnadeva Yadav’. Scientific treatises were written on other 
subjects as well e.g. Sangeet Ratnakar written by Sharangdhara. Thus, there was a lot of 
attention being paid to religious ritualistic literature and performing arts, besides purely literary 
topics. It could be said that the Yadav rulers were, doubtless, patrons of learning and supported 
conformity with religious and ritual procedures. 
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But a public administration, particularly under dynastic rule, does not always succeed in 
measuring, controlling and guiding social undercurrents, especially those affecting the bulk of the 
people, who, living undertrodden and non privile were in no position to voice their grievances; 
much less to assert a demand for a better life. 

 
It is in this background that one may now look at the very unusual family life lived and 

suffered by Shri. Dnyaneshwar-for sometime along with his parents, two brothers and sister, and 
after a compulsory demise of his parents, only with his two brothers and sister-all three having 
become orphans, ostracized by surrounding society as they were regarded impure, being 
offsprings of the Sanyasi who had reverted to married life by breaking vows of celibacy etc. 
Dnyaneshwara’s father-Vithalpant beseeched learned priests at Alandi in Pune District for a 
prescription for purification. He was told to enter into a Jalasamadhi and as for a degree of 
purification of his four young children, he was informed that they should approach priests at 
Paithan-and it so happened that whereas Dnyaneshwara’s parents got the penalty of voluntary 
drowning, the second part of the decree, obtained at that price at Alandi could never be 
implemented because the certificate given by the priests in Paithan was never implemented in 
Alandi. 

 
It was in these tragic circumstances that everyone of the four children had to determine 

his or her locus of life at his or her own volition and initiative. Nivrittinatha took to 
Nathasampradaya which had already come into existence and was a movement of some strength 
based on a doctrine of social equality. In fact, Dnyaneshwara’s great-grand-father, Trimbakpant 
and grand-father, Govidpant, were followers of this Sampradaya, according to recent research. 
Dnyaneshwar too joined it in due course-but with a slightly different outlook. He treated 
Nivrittinatha-his elder brother, as his Guru and wrote at his instance, his independent work, 
“Amritanubhava”. 

 
Vithalpant and his family were a set of thiners, but the outlook on life entertained by what 

may be called ‘masses’ was teeped in ignorance. As observed by an analyst, 
 
“बहुजनसमाज हा ृर बोलपन चालपन मपढ व अजानी होृा. पशुृुलय जीवन कंठणयापलीकडे तयाला 

दुसरी गिृ नवहृी. तयाचे िठकाणी जी सोडीबहुृ धमर��ा होृी, िृला उ� िवचाराचंी बठैक कधी लाभलीच 
नाही. महणपन अजानाने, भीृीने िकवा सवासरबुि�ने मंगळाई, जोखाई, महसोबा, बिहरोबा इतयािद देवृाचंी भ�कृ 
करणयापलीकडे िृची मजल गेली नाही.” 
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Indian society has always remained like a vast pyramid, most of which was covered with 
darkness, but its top illuminated to varying extent, from time to time. The contemporary 
priesthood had possessed a moral and social responsibility of spreading light but it was either not 
conscious of it or had deliberately ignored it. 

 
Dnyaneshwarmaharaj has shot some of his sharpest arrows at such misguided ritualists 

who had only one objective in life viz. that of achieving material pleasures by promoting a 
ritualistic approach in society— 

 
“जैसी ेाधंणी ेससो् िनकीत तक्िन्ा मोले िाकीत  
्ैसा भोगासाठी अिाााकीत तधािड्ी धमुरत॥त(c. 2-254) 
 
महणौिन हा राथ�त तदुबुरिि दाख सारथात  
््ां ाादाादे्ातं तमनी ासात॥” (c. 2-255) 
 
“्ो जा जा बोला त त ा् अजानिि फुललेत  
््ािे रुण् जे फळलेत त्े अजान गात॥” (c. 13-842) 

 
At this stage, two relevant questions may be dealt with-(l) what was the compass of 

studies made by Dnyaneshwarmaharaj; and (2) why did he select Shrimadbhagavadgita for his 
commentary? 

 
That he had studied earlier views about Gita doctrines is absolutely clear. In fact, he has 

explicitly stated that he had consulted Bhasyakaras or Chief-commentators on Gita. That he had 
very carefully studied all principal Upanishads is equally clear. Thus, it can be safely stated that 
he had pondered over Badarayana Brahmasutras (centuries before Christ) perused Vyasa’s 
Mahabharata, examined views of Adyashankaracharya (788-820 AD), Ramanuja (1017-1137 
AD); Nimbarka (C 1162 AD), Madhavacharya (1197-1275 AD). These views contained exposure 
of vishshtadvaita, Dvaitadvaita and Shudhadvaita views on fundamental philosophy. There are 
also good reasons to believe that he took into account Yogavasistha, Gaudapadakarika, 
Shaivism as prevalent in Kashmir as well as doctrines of Nathapanth in the South. 

 
But he had his own independent and original analysis of all that he read and pondered 

over. Thus, for example, it has been found that out of 218 instances of comparable views of 
Adyashankaracharya and Dnyaneshwara, Dnyaneshwara has not accepted his great predecessor’s 
interpretation in as many as 68 instances; and differed further in 68 others. It appears that his 
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conclusions had assumed their final shape, well before he wrote Dnyaneshwari. This is another 
way of saying that his choice had settled itself on Shrimadbhagavadgita because he was 
convinced that thereby he could express, systematically, the entire body of his own well-formed 
conclusions-as already seen. Ignorance, resulting social injustice and other evil consequences had 
conditioned Dnyaneshwarmaharaja’s family life; and these developments must have left an 
indelible print on his mind. The Gita emphatically preached the doctrine of equality. As pointedly 
observed in Dnyaneshwari, 

 
“रेी ेा्ा ेंका राड ध्ंत तनाण्ी साना्ां थोेां कडसणी क्ंत  
एकसेे आनंदािे आाा्ंत तहो् जगात॥त(c. 9-202) 
 
महणौिन कुळ जाि् ाणरत तहे आघाेिि गा अकाेणत  
एथ अजुरना माझारणत तसाथरक एकत॥” (c. 9-456) 

 
He advocated not only the importance of social equality but prominently declared that an 

individual was free to promote his or her own welfare on the basis of that permanently equal 
status for all. Subject to these principles, what followed was a significant programme for carrying 
this message to all those around him. With this he travelled widely not only in Maharashtra but 
outside its boundaries. It was in the course of his halt at Nevase, that his great commentary was 
recorded. One must remember that it is characteristic of progressive minds in India, whom 
grateful generations later on referred to as saints, that they firmly belived that whatever they had 
learnt as valuable was really public property and should, accordingly, be made easily accessible 
to the public. This explains why Sanskrit as a medium of exposition was given up by 
Dnyaneshwaramaharaj in favour of Marathi language for helping people to grasp his views. This 
also emplains his construction of lyrical poetry or Abhang verses-as also his decision to make a 
self-contained independent statement of his philosophical views in a work like ‘Amritanubhava’. 
It would further enable us to understand how he utilised results of an earlier Mahanubhava 
movement towards social reforms and an accepted convention of “वारकरी” pilgrimage to 
Pandharpur. ‘Lokasangraha’ became his principal objective. When the importance of the factor of 
social equality starts getting eroded the scope for foreign intervention in political cultural fields 
increases correspondignly. History stands witness to this phenomenon. Acute sense of equality is 
the shield of our freedom. Among those great saints who worked hard for promoting social 
equality, Shri. Dnyaneshwaramaharaj can easily be counted as an effective pioneer. 
Maharashtra has profited from his teachings time and again. 
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While Gita’s text was conveniently small and very systematically arranged, those who 
undertook a serious study had encountered great difficulty in understanding some of its 
subtleties. These difficulties had reflected themselves in consequent diversities among 
explanations rendered by preceding Acharyas. His own interpretation was, as already noted, 
somewhat different from that of some leading authorities. It is a rewarding exercise to discover 
how Dnyaneshwaramaharaja’s Chidvilasavadi Purnadvaita analysis is Gita brings out of the truth 
of the Gita view : 

 
“सारभू ा्ेु ा्नैकं भाामव््मीी ा्त  
अिाभक्ं िाभक ा्ेु ्जजानं िािि साि�ाकमत॥” (c. 18-20) 

 
The Gita has been under serious study of Western scholarship for nearly 200 years past. 

Problems of man’s life on earth and of his destiny thereafter have attracted intellectuals of all 
ages and climes. Shri. Krishna’s answer to these problems, setforth so elegantly, naturally 
attracted attention, when East met West. But some very critical minds in Western countries got 
bogged down and tied themselves in knots on facing what seemed to them in that synthesis of 
philosophical views which was embodied in Gita, exactly as there appeared to be a never ending 
debate among competing interpretations of their Indian predecessors. In these circumstances, it 
was no wonder that, in course of time, Indian scholarship could locate problems in understanding 
views expounded in Dnyaneshwari. Apart from doctrinal difficulties, nearly 30 generations or 
seven centuries had removed modern Marathi reading public from the language employed by 
Dnyaneshwarmaharaj. At the same time, progressive democratic evolution had made and would 
continue to make a persistent demand for an increasingly wider appreciation of India’s spiritual 
and cultural legacy-particularly, that part of it which gave equal status to all sections and parts of 
Indian society. Importance of Dnyaneshwari’s role in this process cannot be minimised. 

 
It is for this specific reason that I welcome Maharashtra Rajya Sahitya and Sanskritik 

Mandala’s decision to publish this volume. The learned authoress has explained doctrines of 
Shrimad-Bhagavadgita as commented upon by Dnyaneshwarmaharaj, in simple and very elegant 
style, understandable, easily, by those who have not had the advantage of intensive coaching in 
obstruse texts of Indian philosophy. She has taken instances from the lives of great Hindu, Jain, 
Buddhist, Christian and Muslim Saints to illustrate her points. The homely atmosphere of her 
exposition is praiseworthy. I am sure that those interested would profit by their reading of this 
work, for it has been correctly observed by a perceptive critic that Maharashtra region has been 
greatly enriched by Dnyaneshwarmaharaj’s influence of its religious and social life— 
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“महाराष् संसकक ृीची िविवध वैिशष�े ही जानेनरांं या मानस सरोवराृ बहरलेली सुवणरकमळे होृ. 
महाराष्ांया आंृरजीवनाची जानहवी �ीजानेनरीने रेखाटलेलया पा�ा पृन वाहृ आली आहे.” 
 
“महाराष्ाचे सवाृंंय�ेम महाराष्ांया भ�कृयोगाचे जान वैिशष�े, महाराष्ाचा नामिन� 
भागवृधमर, महाराष्ाची कणखर िृिृका, महाराष्ाचे सवावलंबन, महाराष्ीय आचाराृले �खर 
बुि��ाधानय हे सवर सासंकक िृक िवशषे �ीजानेनरांं या जीवनाचे, जीवनकाय�चे व तयांं या 
�िृभािवलासाचेही ठळक िवशषे वयाव रृक गुणधमर आहेृ.” 
 
“�ीजानेनरी ही महाराष्ीय संसकक ृीची ऐिृहािसक गंगो�ी व �ीजानेनर हेच महाराष्ाचे परमपपजय 
िप कृृीसर होृ.” 
 
I congratulate Smt. Shailajadevi Vahinisaheb Pratinidhi for her excellent presentation as 

also Maharashtra Rajya Sahitya and Sanskritik Mandala for its decision to publish it. I wish the 
learned authoress a long span of such highly useful literary activity-for has not the Lord 

 
अध ा्े् ा् ि ् इमं धम य् संाादमाा्ोःत  
जान्जान ा्नाहिमपःतस्ािमि  ्मा मि्ःत॥त(c. 18-70) 

 
This is an eternal quest of mankind. 
 

S. D. Sharma 
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साा ग ्... 
 

�ीमंृ सौ. शलैजादेवी �िृिनिध यानंी िलिहलेलया ‘�ीजानेनरी मुकृिचृन’ या �ंसाची काही �करणे 
मी वाचपन पािहली. गीृेंया वा जानेनरींया �तयेक अधयायावर एक एक �करण आहे. सौ. राणीसाहेबानंा 
जानेनरीची गोडी का लागली? कोणी आवड िनम�ण केली? तयानंी जानेनरीचे वाचन कोणाजवळ केले? 
अस�ची िनि�ृी तयानंी कशी केली? अशा �शनाचंी उ�रे शोधणयापेका जानेनरी जवळ बाळगणे, मामली�माणे 
िृंयावर �ेम करणे, िृचा आसवाद िृंया कुशीृ िशरन घेणे, ही आवड सृृ जोपासणे या बाबीनाच मह�व 
�ावयास हव.े ‘बहुृ सुकक ृाचंी जोडी’ असलयािशवाय असली आवड िनम�ण होृ नाही, झाली ृर िटकृ नाही. 
मुलाला आईची व आईला मुलाची जशी ओढ असृे ृशी �तययास आलयािशवाय जानेनरीृ मन रमृ नाही. 
मग साृश ेवष�पपव�ची भाषा दुब�ध व अवघड वाटप  लागृे. 
 

पण पपवरसुकक ृाचा धागा बळकट असला की, सवर अडचणी दपर होृाृ. एकदा मामलीशी िभडलयावर 
मग ‘सृनमुखािचये भेटी’ कधी पानहा सबकृो का? अशीच धारणा वाचकांं या मनाृ हे मुकृिचृन वाचपन होृे. 
बोलपन-चालपन हे िचृन आहे आिण ृेही मुकृ. तयाला कसली बधंने नाहीृ. ‘बोली अरपाचच रप दावीन । 
अृी�न्य परी भोगवीन । इंि्याकंरवी  ’ ही मामलीची �िृजा आहे. ही धयानाृ धरन लेिखकेने जानेनरीचे 
वाचन, मनन, िचृन केले आहे. येसे अस�ची, पाठभेदाची, वयाकरणाची िचिकतसा नाही. आहे ृो केवळ 
भावसपशर आिण जानेनरीृ हाच मह�वाचा आहे. जानेनरी कशी वाचावी? ृर एकनासानंी सािंगृले आहे. 
‘भाव धरिनया ंवाची जानेनरी’ भाव हाच जानेनरी समजावपन घेणयाचा मागर आहे आिण ृो लेिखकेस गवसला 
आहे असे वाटृे. 
 

सौ. राणीसाहेबानंी हे मुकृिचृन कशासाठी साकार केले? सुमारे नम हजार ओवयावंरील हे िनरपण 
तयानंी िलहपन का काढले? जानेनरीचा असर सागंणारे �ंस मराठीृ अनेक आहेृ. साखरे, दाडेंकर, बा. अ. 
िभडे इतयादींया सासर जानेनरी लोकादरास पा� झालेलया आहेृ. मग लेिखकेचा हा खटाटोप कशासाठी? 
याचे उ�र ‘सवानृः सुखाय’-सवृःंया आनंदासाठी, समाधानासाठी; एवढेच आहे. नेपोिलयनवर युरोपीय 
भाषांृ  सुमारे एक लाखावर पुसृके आहेृ. नेपोिलयनचे गुण सोर पण ृो मह�वाकाकंी व स�ािपपासप होृा. 
उलट मामली सवर जगाला आनंदाचे भोजन देणारी, ��िव�ेचा सुकाळ करणारी, आतमजान िवशद करन, 
‘जच जच भेटे भपृ  । चृ  चृ मािनजे भगवंृ  ।’ महणणारी, खळाचंी दु�बुि� न� वहावी, सव�ना सतकम�ृ �ेम वाटाव,े 
सवर िवनाने सवधमरसपय�ची पहाट अनुभवावी, दुिरृाचंा िृिमर न� वहावा, अशा हे पृने �ेिरृ झालेले जानेनर 
सवर भागयवंृ ानंा ि�य होृील याृ काय संशय?’ 
 

सौ. राणीसाहेबाचंी भाषा सुलभ, �ासािदक व �स� आहे. बोलपन-चालपन तयाचें हे मुकृिचृन आहे. 
�कट िचृन महणप या. हे साधृाना तयानंी जानेनरीमधील बोधाचा धागा न सोडृा इृरही बाबीचा उ�ेख केला 
आहे. कधी तया उपिनषदांृ ील कसाचंा संदभर देृाृ; कधी कक षणमप�ृ, रमणमह�ष, सतयदेवानंद इतयादीचे 
दाखले देृाृ. कधी संभाषणातमक रप तयांं या लेखनास येृे. यामुळे तयांं या मुकृिचृनास एक�कारचा 
िजवंृ पणा आलेला आहे. सोपा िवषय अवघड व �कल� करन सागंणयाृ िव�ानानंा धनयृा वाटृे पण तयानंा 
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जानेनराचंा जीवनहे पृच समजलेला नाही असे आढळृे. जानेनरानंी जे गु् वा गुपृ होृे ृे �कट केले. 
जगाृील जान, खरे आतमजान लोप पावले होृे. पण मामलीचा सपशर गीृेला झाला आिण सवर� आतमजानाची 
पहाट उजाडली. असाच अनुभव या मुकृिचृनांया वाचनाने होृो. महणपन मी मराठी वाचकांं यावृीने या 
मुकृिचृनाचे हा�दक सवागृ करृो. सी-शप्ासंाठी मुकृ केलेलया जानेनरांं या ृ�वजानावर एका सीने 
मुकृिचृन �कट करावे, याृील औिचतय समजावपन घयावयास हव.े 
 

वासृिवकपणे पाहाृा जानेनरी हा �ंस िव��ेंया, वयासंगांया �दशरनासाठी नाही. तयाृील 
परृ�वाचा सपशर सोडा जरी धयानी आला ृरी पुरे. एक ओवी जरी अनुभपिृृ उृरली ृरी खपप झाले. 
जानेनरीृ काही िठकाणी िववरण कठीण आहे. काही ओवयाचंा असर जाणतयानंाही लागृ नाही. पण लेिखकेस 
असा अडचणीचा �संग आलेला िदसृ नाही. ृी आतमानंदांया ृुषारांृ  कृपृ आहे. असा एक मला नेहमीच 
आवडणारा �संग लेिखकेने कसा सुबोध केला आहे तयाचा िनद�श करन हे सवागृ संपिवृो. आपला उपदेश 
ऐकप न अजुरन आपणास येमन िमळेल की काय? याची िचृा भगवान कक षणानंा सहावया अधयायाृ लागलेली 
आहे. अजुरन हा अजुरन राहावा, असे कक षणानंा का वाटृे? लेिखका िलिहृे– 
 

‘मी जर ही ��िव�ा अिधक उघड करन सािंगृली ृर हा माझा परमभकृ माझयाृ िवरन जाईल. 
मी देव, हा माझा लाडका भकृ ही भाषाच संपेल. याचे अजुरनपण संपेल, हा कक षणरपच झाला ृर ृोड भरन 
मी कुणाशी बोलप? कुणाला गाढ आिलगन देम? डोळे भरन पाहाव े असे मला कोण आहे? मनाृ न 
मावणयासारखे सुंदर िवचार आले ृर ृे कुणाला सागंप? हा माझयाशी एकरप झाला ृर या सखयसुखास दोघेही 
पारखे होम.... मोकसुखाची द� आमंया या �ेमास लागेल. महणपन बोलणयाृ सोडा आडपडदा असलेला 
बरा.’ 
 

अशी रमय ससळे या मुकृिचृनाृ अनेक आहेृ. जानाृ अ�ै� पण �ेमभोगाृ �ैृ अशी मौज 
जानेनरािद संृानंी दाखिवली आहे. महणपनच ृुकोबासंारखे संृ महणृाृ, ‘मी भकृ पृं देव, ऐसच करी गा’ या 
अवीट माधुय�चा आसवाद आबालवक�ानंा सुलभृेने घेृा यावा महणपन हे मुकृिचृन जानेनर�ेमी वाचकानंा 
उपयुकृ व मागरदशरक वाटेल याृ शकंा नाही. लेिखकेवर �ीजानेनरमामलीची पपणर कक पा होवो अशी �ासरना 
आहे. 
 
३, सामदा सोसा., ९८/१, �भाृ रोड, पुणे-४. 
िद. ९ जुलै, १९८८ 
 

– �. न. जोशी 
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ाािकासं िानंि्— 
 

महाराष् राजय सािहतय आिण संसकक ृी मंडळाृफ�  हा �ंस �कािशृ होृ आहे. भागय असे की, आपले 
उप राष्पृी, डॉ. �ी. शकंर दयाल शम� याचंा शुभाशीव�दही तयाला लाभला आहे. मराठी वाचकांं या हाृी हा 
�ंस देृाना मला फार आनंद वाटृो आहे. 
 

पण तयाचा असर माझया अनिधकाराची मला पपणर जाणीव नाही असा मा� नाही. 
 

पुनरावक�ीचा दोष पतकरनिह मी महणृे आहे की, कोलहापपरंया मिै�णीसाठी िदलेली ही �वचने 
पुणयांया मिै�णीसाठी मी िलहायला सुरवाृ केली. पण हे काम आपलया शकृीबाहेरचे आहे असे वाटपन ृे 
लेखन बाजपस सारन ठेवले. �ा. गं. िव. कुलकण� आिण �ा. म. अ. कुलकण� या दोघानंी ृे वाचपन �ोतसाहन 
िदले आिण अठरा अधयाय िलहपन घेृले. ्ा िलिहलेलया �वचना पृन �ंस ृयार झाला आिण महाराष् राजय 
सािहतय आिण संसकक ृी मंडळाने तयाचे �काशन केले. 
 

१९७० साली एि�ल मिहनयाृ �वचनास सुरवाृ झाली. आमही सवरजणीनी पिहलयाच िदवशी ठरिवले 
होृे की, “्ा वाचनाने आपले जीवन अंृब�् शु�, संुदर होृ गेले पािहजे आिण ृसे झाले ृरच आपण 
जानेनरी वाचली असे महणृा येईल.” 

 
बारा वष�नी जेवहा आमही आतमशोधन करन पािहले ृेवहा वाटले की, ्ा वाचना पृन आनंद ृर 

िमळालाच आहे पण आपलया जीवनासंबधंींया दि�कोनाृ आमपला� बदल होृो आहे. जीवनांया 
समु्मंसना पृन उठणारे राग-�ेषाचें काळकप ट �ाशन करन अमकृाचा लाभ करन देणयाचे महतकायर हा �ंस 
करृो आहे. 

 
आमहा सवरजणीना हा सुखद अनुभव आला. 
 
मनाृ आले की, आपलयाला लाभलेलया आनंदाचा हा �साद सव�ना वाटावा. 
 
आज िशकणाची �ारे सव�ना खुली झाली आहेृ. बहुजनसमाज सुिशिकृ होृो आहे. अंगंया 
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क रृबगारीने पुढे येृो आहे. िसया, मुली उ�मो�म उ� िशकणाचा लाभ घेृ आहेृ अशावळेी जानेनरी िचृन-
मननाने मनावर होणाऱया शु� संसकाराचंीही जोड िमळाली ृर जगाकडे व जीवनाकडे पहाणयाचा एक िनकोप, 
उदा� दि�कोन तयांं या िठकाणी ृयार होईल आिण �ापृ जीवन धनयृेचे, कक ृासरृेचे होमन सव�भपृ ी भगवंृ  
पहाणयाची यु�कृ तयांं या हाृी येईल. 
 

हा �ंस िव�ान मंडळीना मानय झाला ृर आनंद आहेच; पण ृो सवरसामानय माणसांं या घरापय�ृ 
पोचपन तयानंा ि�य झाला, मनन-िचृनाचा िवषय झाला, ृर मी कक ृासर होईन. 
 

आपलयाला िमळालेलया आनंदाचा �साद सव�ना वाटावा ्ा िवन� भपिमके पृन ्ा �ंसाचा �पचं केला 
आहे. सहदय वाचक �ेमाने ्ा �सादाचा सवीकार करृील अशी अशा करृे. 
 

– सौ. शलैजादााी �ि्िनिध 
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  �ी   

 
अथ ध्ानमत  

 
शानृाकारं भजुगशयनं पदमनाभ ंसुरेश ं
िवनाधारं गगनसदश ंमेघवणर शुभाङगम । 
ल�मीकानृं कमलनयनं योिगिभधयिनगमय ं
वनदे िवषणुं भवभयहरं सवरलोकैकनासम   
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  �ी   

 
गी्ा ध्ानमत  

 
ॐ पास�य �िृबोिधृा ंभगवृा नारायणेन सवयं 
वयासेन �िसृा ंपुराणमुिनना मधयेमहाभारृम । 
अ�ैृामकृव�षणी भगवृीम�ादशाधयाियनीम 
अमबतवामनुसंदधािम भगवदगीृे भव�ेिषणीम   १   
 
नमोसृु ृे वयास िवशालबु�े फु�ारिवनदायृप�ने� । 
येन तवया भारृृैलपपणरः �जवािलृो जानमयः �दीपः   २   
 
�प�पािरजाृाय ृो�व�ैेकपाणये । 
जानमु्ाय कक षणाय गीृामकृ दुहे नमः   ३   
 
सव�पिनषदो गावो दोगधा गोपालननदनः । 
पास� वतसः सुधीभ�कृा दुगधं गीृामकृं महत   ४   
 
वसुदेवसुृं देव ंकंसचाणपरमदरनम । 
देवकीपरमाननदं कक षणं वनदे जगदगुरम   ५   
 
भीषम्ोणृटा जय्सजला गानधारनीलोतपला । 
शलय�ाहवृी कक पेन वहनी कण�न वलेाकुला । 
अनतसामिवकणरघोरमकरा दुय�धनाव�ृनी । 
सो�ीण� खलु पाणडवै रणनदी कैव रृकः केशवः   ६   
 
पाराशयरवचः सरोजममलं गीृासरगनधोतकटं 
नानाखयानककेसरं हिरकसा स�ासनावािसृम । 
लोके स�नषटपदैरहरहः पेपीयमानं मुदा 
भपया�ारृपङकजं  किलमल�धविंस नः �ेयसे   ७   
 
मपकं करोिृ वाचालं पगुंं लङघयृे िगिरम । 
यतकक पा ृमहं वनदे परमाननदमाधवम   ८   
 
यं ��ा वरणच्र्मरृः सृुनव�नृ िदवयैः सृवैः 
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वदैेः साङगपद�मोपिनषदैग�य�नृ यं सामगाः । 
धयानाव�ससृृदगृेन मनसा पशय�नृ यं योिगनो 
यसयानृं न िवदुः सुरासुरगणा देवाय ृसमै नमः   ९   
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  �ी   

 
कृरा �साद 

 
भाव धरोिनया वाची जानेनरी । 

कक पा किर हिर ृयावरी   १   
 

सवमुखे आपण सागें ृो �ीिवषणु । 
�ीगीृा हा �शनु अजुरनेशी   २   

 
ृेिच जानेनरी वाचे वदृा साचे । 

भय किळकाळाचे नाही ृया   ३   
 

एका जनादरनी संशय साडंोनी । 
दढ धरी मनी जानेनरी   ४   
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॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् रिहला 

 

अजुरनिाेाद्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

धकृराष् उवाच– 
 

धमरीा ा् कु ीा ा् समाा्ा ्ु्ुतसाःत  
मामकाः राणडाााैा िकमकुार् संज्त॥त१त॥ 

 
संजय उवाच– 

 
दृा  ्ु राडंाानीकं व्ूू ं दु्�धनस्दात  
आिा्रमुरसंगम् ेाजा ािनम�ाीतत॥त२त॥ 
 
रश्ै् ां राणडुरु्ाणामािा्र मह्ी िमूमत  
व्ूू ां �ुरदरु ा्ण ्ा िशे ा्ण धीम्ात॥त३त॥ 
 
अ् शूेा महाेाासा भीमाजुरनसमा ्ुिधत  
्ु्ुधानो िाेाका �ुरदा महाेथःत॥त४त॥ 
 
धृपका ्ुाािक्ानः कािशेाजा ाी्रााात  
रु िजतकुकन्भोजा शबै्ा नेरु�ाःत॥त५त॥ 
 
्ुधामन्ुा िा�ान् उ�मौजाा ाी्रााात  
सौभ�ो �ौरदा्ाा सार एां महाेथाःत॥त६त॥ 
 
असमाकं ्ु िािशपा ा् ्ाि�बोध ि�जो�मत  
ना्का मम सैन्स् संजाथय ्ान�ाीिम ा्त॥त७त॥ 
 
भााा भीेमा कणरा कृरा सिम्ीज्ःत  
अनतथामा िाकणरा सौमदि�स्थैा ित॥त८त॥ 
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अन ा् ि बहाः शूेा मदथ� त्क्जीिा्ाःत  
नानाशस�हेणाः सा� ्ुििाशाेदाःत॥त९त॥ 
 
अर्�प्ं ्दसमाकं बलं भीेमािभेिी्मत  
र्�प्ं कतादमा ा्ेां बलं भीमािभेिी्मत॥त१०त॥ 
 
अ्नाेु ि सा�ेु ्थाभागमाकसथ्ाःत  
भीेममााािभेीन्ु भान्ः सार एां िहत॥त११त॥ 
 
्स् संजन्ा हेर कु ाृिः िर्ामहःत  
तसहनादं िान�ो�ःै श� दधमौ �्ारााात॥त१२त॥ 
 
््ः श�ाा भा्रा रणाानकगोमुखाःत  
सहसैााभ्हन्न् स शबदस्ुमुलोलभातत॥त१३त॥ 
 
््ः ना्ैहर्ै् ुरक ा् महि् स्नदना कसथ्ौत  
माधाः राणडााैा िदव्ौ श�ौ �दधम्ुःत॥त१४त॥ 
 
रा�िजन् ंहेीका शो दााद� ंधनंज्ःत  
रौण्ं दधमौ महाश� भीमकम� ाृकोदेःत॥त१५त॥ 
 
अनन्िाज्ं ेाजा कंु्ीरु्ो ्ुिधि�ेःत  
नकुलः सहदााा सुघोेमिणरुेरकौत॥त१६त॥ 
 
काश्ा रेमाेाासः िशखणडी ि महाेथःत  
धृप�ुमनो िाेाका सात्िकाारेािज्ःत॥त१७त॥ 
 
�ुरदो �ौरदा्ाा सारशः रृिथाीर ा्त  
सौभ�ा महाबाहुः श�ानदधमुः रृथक रृथकत॥त१८त॥ 
 
स घोेो धा र्ेाेषाणा ंहद्ािन व्दाे्तत  
नभा रृिथाी िैा ्ुमुलो व्नुनाद्ात॥त१९त॥ 
 
अथ व्ाकसथ्ाा दृा  धा र्ेाेषाा किरधाजःत  
�ाृ�ा शससंरा ा् धनु �म् राणडाःत॥त२०त॥ 
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हेीका शं ्दा ााक्िमदमाह महीर ा्त  
अजुरन उवाच– 

 
सान्ो भ्ोमरध ा् ेथं सथार् मालच्ु्त॥त२१त॥ 
 
्ाादा्ाि�ेीीालहं ्ोिुकामानाकसथ्ाा   
कैमर्ा सह ्ोिव्मकसमा ेणसमु�मात॥त२२त॥ 
 
्ोतस्मानानााीालहं ् ए ा्ल् समाग्ाःत  
धा र्ेाेषस् दुबुरिा ्ुरिा  ि�्ििकीेराःत॥त२३त॥ 
 

संजय उवाच– 
 

एामुक्ो हेीका शो गुडाका शान भाे्त  
सान्ो भ्ोमरध ा् सथारि्ताा ेथो�ममत॥त२४त॥ 
 
भीेम�ोण�मुख्ः सा�ेां ि महीिी्ामत  
उााि राथर रश्ै् ाा समाा्ानकु्िनि्त॥त२५त॥ 

 
््ारश्त कसथ्ाा राथरः िर्ृनथ िर्ामहाात  
आिा्�ा मा्ुलान्ा्ृा रु्ानरौ्ानसखीस्थात॥त२६त॥ 
 
नशुेाा सुहदाैा सान्ो भ्ोेिरत  
्ानसमीी् स कौन ा््ः सा�नबनधूनाकसथ्ाात॥त२७त॥ 
 
कृर्ा रे्ा ललिापो िाेीदि�दम�ाीतत  

 
अजुरन उवाच– 

 
द ाृमं  साजनं कृेण ्ु्ुतसंु समुरकसथ्मत॥त२८त॥ 
 
सीदकन् मम गा्ािण मुखं ि रिेशुे्ि्त  
ाारथुा शेी ाे मा ेोमहेरा जा् ा्त॥त२९त॥ 
 
गाणडीां संस ा् हस्ात ताकिैा रिेद� ा्त  
न ि शकनोम्ासथा्ंु ्म्ीा ि मा मनःत॥त३०त॥ 
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िनिम�ािन ि राािम िारेी्ािन का शात  
न ि �ा्ोनुरश्ि् हताा साजनमाहाात॥त३१त॥ 
 
न का�ा  िाज् ंकृेण न ि ेाज्ं सुखािन ित  
तक नो ेाज ा्न गोताद तक भोगैज�िा ा्न ाात॥त३२त॥ 
 
ा्ेामथ� कािङी्ं नो ेाज्ं भोगाः सुखािन ित  
् इमालाकसथ्ा ्ुिा  �ाणासंत्कताा धनािन ित॥त३३त॥ 
 
आिा्�ः िर्ेः रु्ास्थैा ि िर्ामहाःत  
मा्ुलाः नशुेाः रौ्ाः श्ालाः संबकनधनस्थात॥त३४त॥ 
 
ए्ा� हन्ुिमचचािम घन्ोलिर मधुसूदनत  
अिर ्ैलोक्ेाज्स् हा्ोः तक नु महीकृ ा्त॥त३५त॥ 
 
िनहत् धा र्ेाेषा�ः का �ीि्ः स्ाानादरनत  
रारमााा� ा्दसमाा हताै्ाना््ाि्नःत॥त३६त॥ 
 
्समा�ाह� ा् ंहन्ंु धा र्ेाेषाा साबाधंााात  
साजनं िह कथं हताा सुिखनः स्ाम माधात॥त३७त॥ 
 
्�प ा् ा् न रश्कन् लोभोरह्िा्सःत  
कुली्कृ्ं दोें िम्�ोहा ि रा्कम ॥त३८त॥ 
 
कथं न जा्मसमािभः रारादसमाि�ाव््ुमत  
कुली्कृ्ं दोें �रश्ििजरनादरनत॥त३९त॥ 
 
कुली ा् �णश्कन् कुलधम�ः सना्नाःत  
धम� नपा कुलं कृतसनंमधम�लिभभात्ु्त॥त४०त॥ 
 
अधम�िभाातकृेण �दुे्कन् कुलिस्ःत  
सीेु दुपासु ााेण�् जा् ा् ाणरसंकेःत॥त४१त॥ 
 
संकेो नेका्ाै कुलघनाना ंकुलस् ित  
र्कन् िर्ेो �ाेा ंलुप्िरणडोदकि�्ाःत॥त४२त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
दोेै ाे्ैः कुलघनाना ंाणरसंकेकाेकैःत  
उतसा�न ा् जाि्धम�ः कुलधम�ा शान्ाःत॥त४३त॥ 
 
उतस�कुलधम�णां मनुे्ाणां जनादरनत  
नेका  िन््ं ाासो भा्ीत्नुशु�ुमत॥त४४त॥ 
 
अहो ब् महतरारं क्ुय व्ािस्ा ा्मत  
्�ाज्सुखलोभान हन्ंु साजनमु�्ाःत॥त४५त॥ 
 
्िद माम�्ीकाेमशसं शसराण्ःत  
धा र्ेाेषा ेणा हन्ुस्नमा ीाम्ें भाातत॥त४६त॥ 

 
संजय उवाच– 

 
एामुकताालजुरनः संख ा् ेथोरसथ उरािाशतत  
िासृज् सशें िारं शोकसंिागनमानसःत॥त४७त॥ 

 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “अजुरनिवषादयोगो नाम” �समोऽधयायः   १   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
  



 
अनु�मिणका 

 
मालू्ाई 
 

आपण पुणयांया मिै�णीनी अपार �ेम िदले आहे. परवा परवा ृर भेटलो पण वाटृे आपली ओळख 
अनंृकाळाची जुनी आहे. असेही सहज मनाृ येमन गेले की, आपण सवरजणीनी कोणया एका गृजनमी एकाच 
गुरमामलींया पायाशी बसपन अधयातमाचा �ीगणेशा िगरवला असेल काय? 
 

कोण जाणे? 
 

पण एवढे खरे की अशाच एका सुखद चच�ंया �संगी जानेनरीब�ल बोलृाना आपण ठरिवले की 
कोलहापपरला सखीमेळावयाृ जानेनरीब�ल जे बोलले जाईल ृे मी आपलयाला िलहपन पाठवाव.े अधपन मधपन 
पाठवृ रािहले, आपण भेटलो की चच� करीृ रािहलो, आनंद लुटृ रािहलो. 

 
परवाची बठैक वगेळयाच रंगाने रंगली. िवषय होृा पाृंजल योगसप�ाचंा. माझया मनाने नुकृीच या 

िन�याकडे झेप घेृली होृी की तया सप�ाचंा असर समजावपन घयावयाचा, िनकराचा �यतन करावयाचा. मग 
पामण ृास तया प�ृीने रोज धयानाचा अभयास सुर केला होृा. बठैक जमप लागली. आनंद िमळप लागला 
होृा. 

 
तयाच वळेी आपण सवरजणी पुणयास भेटला. वकि�िनरोध महणजे काय? तयाचे मह�व काय? अभयास 

करृा करृा ृो अभयास सोपा कसा वाटप  लागृो आिण योगसप�ांं या आधाराने जानेनरीचा असर कसा सप� 
होम लागृो यावर आपण बोलृ रािहलो. 

 
मग मा� आपलयाला रहावनेा. आपण महटले, “हे कोलहटकर आमंया मामंजीचे िम�. वरचेवर घरी 

यावयाचे. तयांं या चच� चालायंया. पण आमचे िृकडे कुठले लक? पण एकदा मनाृ आले आपण तयानंा 
काही ृरी �ाव.े महणपन मी तयानंा र्ाकाची एक माळ िदली.” 

 
पुढंया खेपेस कोलहटकर महणाले, “सपनबाईंनी र्ाकाची माळ िदली. आृा जप केला पािहजे महणपन 

जप करृो.” पाृंजल योगसप�ांं या भाषयकारांं या ्ा उदगाराृ सपनबाईंचे कौृुक होृे. पण आमहाला ही 
हकीकृ ऐकणाऱयानंा मा� हे वाकय तयांं या सोरपणाची साक आहे असेच वाटले. 

 
योगसप�ावंरील चच� संपलयावर आपण महटले, “माझया बधंपंनी हे पुसृक मला ृीन वष�पपव�च िदले पण 

मला ृे काही कळेना. दोन-ृीनदा �यतन केला. पण काही उमजेनाच. आृा ्ा चच�नंृर वाटृे आहे की, 
पुसृक कळेल की आपलयाला.” 

 
जानेनरीब�लही ृसेच घडृे. �ंस मोठा, भाषा मराठी खरी पण ृी साृश ेवष�पपव�ची आिण आशय 

बु�ींया पलीकडे नादंणारा. इृकया संकटानंा ृोड देमन जानेनरी वाचणयांया भानगडीृ कोण पडणार? 



 
अनु�मिणका 

तयांृ पन एकदा का चुकप न आपण िृंया पजंाृ सापडलो ृर मा� संपले! “सुिटका नाही.” आपण �ंसांया मागे 
न लागृा �ंसच आपलया मागे लागृो. इृर वडे पतकरले पण हे देविपसे, �ंसिपसे अंगाृ िशरले की 
पचंमहाभपृ ापेंकाही जबर! इृकी िवलकण ओढ लागृे की मामलीची कमळाृ सापडलेलया भुगंयाची आवडृी 
उपमा आपलयाला लागप पडृे. �ाण गेला ृरी ृे कोमल बधं ृोडावसेे वाटृ नाहीृ. कळो न कळो आपण 
वाचृच रहाृो; डोलृच रहाृो आिण मग एकेका ओवीचे दार उघडृे. 

 
“ये ना आृ” असे महणृ ओवी खुणावृ रहाृे. जरा अंगचोरपणा करावा ृर ृी सखी हाृ धरन 

ओढपन घेमन जाृे आिण तया आृलया वैभवाने आपण आनंदाृ बुडपन जाृो. �यतनपपवरक तया दारा पृन बाहेर 
पडले ृरी हाृास लागलेले कनोजी अ�र हाृ धुृला ृरी आपला सहवास सोडृ नाही, ृसेच काहीसे 
घडृे. पिरचय वाढेल ृसृसे एकेक दालन आपलयाला खुले होईल या आशवेर जगायचे असे आपण महणप 
लागृो. 

 
ृेवहा महणृ काय होृे की इसे जे बोलणे चालृे ृे जसेंया ृसे जरी िलहपन पाठवृा आले नाही ृरी 

जसे सुचेल, जसे जमेल, ृसृसे िलहपन पाठवृ जाईन. 
 
कालच गुरवार होृा. सो�ा भिगनी जमलया होतया. तयानंा महटले, “आपले माझयावर िकृी उपकार 

आहेृ! आज गुरवार, ृर मंगळवारपासपन तयाची ृयारी सुर असृे. िववकेानंदाचें �ंस पािहले जाृाृ, 
रामकक षण परमहंसाचें चिर� वरचेवर वाचले जाृे, पाृंजल योगसप�ाशंी झटापट चालृे, इं�जी वाचनाृला 
कोणृा भाग लागप पडेल याचा िवचार होृो, जुनया कवींया रचनेची उजळणी होृे आिण मग गुरवार उजाडला 
की एकच धादंल उडृे. आजचा िवषय उ�माृ उ�म कसा रंगवृा येईल यांयाच िचृनाृ संधयाकाळ होृे. 
आपण ऐकायला बसृा आिण सवरजणी गीृेचे धयान महणपन गीृेचे तया िदवशीचे �ोक वाचप लागृो. कधी चार, 
कधी दोन, कधी साृ-आठसु�ा आपण घेृो आिण मग मामलींया ओवयानंा सुरवाृ करृो. आ पृन आनंदाचे 
उधाण येृे. आपली दाद िमळृे. तयामुळे सागंायला उलहासच उलहास वाटृो. पण खरे सागंप का, समजा, 
ऐकायला कुणीच आले नाही ृरी मी या समोरंया कोचाला जानेनरी समजावपन सागंृ बसेन, कारण माझे हे 
दीड ृास धयानच होृे. अपपवर आनंद िमळृो.” 

 
मालपृाई, मला होणारा हा आनंद आपण सवरजणी वाटपन घेमया. आपली भेट झाली की आपण हाच 

िवषय बोलृो पण भेट होईल ृेवहा! देशकालांया मय�दा ओलाडंणयाचे सामथयर शबदाृ आहे. ृेवहा आपलया 
चच�नंृर असे ठरवले की िलहावे आिण पाठवृ रहाव.े जानेनरीब�ल िलिहणयाचा आपलयाला अिधकार आहे 
की, नाही याचा मी िवचार केला नाही. िलिहृाना मला आनंद होृो आहे. वाचृाना वाचणाऱयानंा झाला की. 
सासरक झाले. “हेच आहे का जानेनरीृ? मग कळेल की मला” असे महणपन कोणी मपळ जानेनरी उचलली की, 
मी कृपृ होईन. ृेवहा ृातपयर काय की मला जशी कळली ृशी मी सागंृेच आहे, आृा ृशीच ृी िलहपन काढीन 
आिण पुणयांया सखीमंडळासाठी पाठवीन. 
 

आणखी एक िवचार मनाृ येृो आहे. मामलीची कमा मागपन महणृे आहे की, असर िलिहृाना ओवया 
मागे पुढे घयावया लागलया ृरी घयावयांया पण असर संगृवार िलहायचा. ओवया शकयृोवर सगळया येृील. 



 
अनु�मिणका 

पण सो�ा मागे पुढे सरकवलेलया असृील इृकेच. ग� लेखन रसाळ कसे होईल हे पाहीन पण अस�स ध�ा 
लावणार नाही. 

 
िलिहलेले वाचपन, चच� करन आपला सप� अिभ�ाय कळवावा अशी आ�हाची िवनंृी करृे. जे 

आपलयाला दुब�ध वाटेल, कंटाळवाणे वाटेल ृे जरर कळवावे. दुरसृीची पराका�ा करीन. 
 

॥त�ीत॥ 
 
जानेनरींया पिहलया व सोळावया आधयायांया सुरवाृीस सागं रपके आहेृ. पिहलया अधयायाृ 

संपपणर सारसवृरपी गणेशाचे रपक आहे व सोळावया अधयायामधये उगवतया सपय�चे रपक आहे. गुरंना सपयर 
मानपन पपणर रपक आहे. दहा, बारा, चौदा, पधंरा, सृरा अधयायांं या सुरवाृीस गुरंना नमन आहे. पाच अधयाय 
“मग” आिण दोन “ृरी” व दोन “आृा” या शबदानंी सुर होृाृ. पिहला व दहावा ॐने सुर होृो. 
गुरनमनांया सहा अधयायाृ ृीन अधयायाचंी सुरवाृ जयजयकाराने झाली आहे. 

 
ॐ हा मपलधविन आहे व शबद धविनरप असलयाने संपपणर सारसवृ ही एक �चडं गणेश मपृ� आहे अशी 

कलपना करन मामलीनी पिहली ओवी िलिहली आहे. 
 

ॐ नमो जी आ�ात तााद �ि्रा�ात  
ज् ज् सासंाा�ात तआतम्रात॥तदााा ्ंूिि गणाशुत  

 
मालपृाई, िस�चिर�ाब�लही आपण बरेच वळेा बोललो आहो. स आिण ह चा लोप होमन उरणारा जो 

ॐकार तयांया बोधासाठी नासपसंांया अकरा िस�ाचंी ही चिर�माला महणजे रतनाचंी खाणच आहे. 
 

का् सागूं नाथािंी �ौूीत तिज्ुकी ाण�ाी ि््ुकी थोडीत  
मनुे्जनमा ा्ऊन जोडीत त्ा माग�िी केााीत॥ 

 
ही िस�चिर�ाृील पाचवया अधयायांया अखेरीची ओवी मी सृृ जपृ असृे. 
 
हा मागर महणजे “अखंड ॐकाराचा मौनजप” असा अगदी राजरसृा. इसे ना वयाची अट, ना िलगाची 

अट, ना जाृीची अट, ना धम�ची अट. 
 
“जयाचा िनिशिदनी घोष चालपच आहे तयाची फकृ जाणीव ठेवावयाची एवढीच ही उपासना आहे” हे 

ऐकप न माझा जीव फार सुखावला आिण सरळ तया रसतयाला लागला. “जानेनरी वाच” ्ा अदशया पृन 
आलेलया आदेशाचें मी सवागृ केले आिण नासपसंाचा हा �मुख �ंस हे समजपन आलयावर कटाकाने पारायणे 
सुर केली. 

 



 
अनु�मिणका 

�ीमत सतयदेवानंदसरसवृी सवामीजीशी जानेनरीमधलया ्ा पिहलया ओवीब�ल चच� करृाना मी 
महटले, “सवामीजी, या पिहलया ओवीृच सगळी जानेनरी सागंपन झाली की!” 

 
ृेवहा सवामीजीनी हसपन मान डोलावली. खुपेरकर शासीबुवानंी ्ा एकाच ओवीवर ृीन िदवस 

रोटरीमधये �वचन केलयाचे एकप न मला नवल वाटले नाही. 
 
भवानी सहसनामांया सुरवाृीस “कैलास िशखरे रमये” िशवपावरृी असृाना नंदी भगवंृ ाना िवचारृो 

आहे, “देवा, आपण अहोरा� कुणाचे समरण करृा? धयान करृा?” 
 
देव महणाले, “िजंया सामथय�मुळे हे ��ाडं उतप� करणयाची श�कृ मला िमळाली तया ्ा 

आिदमायेचे मी अहोरा� समरण, िचृन, धयान करृो.” 
 
आिण मग िशवानंी नंदीला सहसनाम सागंणयास सुरवाृ केली. सुरवाृ होृी– 
 

“ॐ ऱही जगनमा्ा” या सप�ाने! 
 

िस�चिर�ाृ ृर भवानीच �शन करृे आहे. ृी महणृे आहे, “आपलया ृोडपन अठरा पुराणे इिृहास सवर 
ऐकले. 

 
्थािर, िि�ा समाधानत तनोहािि जाण सारथात॥ 

 
ृरी हे असे का होृे? आपण सवृः ृर 

 
िादाह कसथि् समािधसथत त�ामभ ाे  डुलसी सत्त॥ 

 
ृेवहा देवा आृा असे करा की, ृो सुखानुभव मला �ा.” 

 
िशवदेव संृु� झाले आिण तयानंी भवानीला उपदेश केला. कशाचा? ृर �ीपिृनास िलिहृाृ– 
 

“िगेीजा, ्ा मूळ एकाी ाेत तजीाािे जीारणिि स ाेत  
अहं ��ाकसम इ्ा गज ाेत तगज� ाादु अखंडत॥ 

 
ृेवहा मामलीनी अशा या नासपसंांया बीजमं�ाचा �ंसारंभी उ�ार केला व तयावर गणेश रपकाचा अपपवर साज 
चढिवला आहे. मामली महणृाृ, “ॐकाराचा जयजयकार असो. वदेानंी तयाचे �िृपादन केले आहे खरे पण 
ृो जाणवृो आपलयाच िठकाणी, भेटृो आपलया सवृःंया रपाृच. हे ॐकारा, पृच गणेश आहेस.” 
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हे वाचृाना “मपलाधार�ससृोऽिस िनतयं” हे असवरशीष�मधले वचन आठवृे. धविन मपलाधार च�ाृ 
उतप� होृो हे धयानाृ आले की, या ओवीचे सौदयर कळृे. मपलाधार च�ाची देवृा गणेश आहे. धवनीचे मपळ 
मपलाधार च�ाृ  आहे व सवर सारसवृ धविनरप आहे. आृा हा धविन गणेश कक पेने वयकृ होृो. धवनीचा असर 
काय हेही आपलयाला गणेशकक पेनेच कळृे. महणजेच सवर�कारंया अस�चा �काश बुि�मधये पडृो ृो 
गणेशामुळेच. 
 

मामली महणृाृ, “मी िनवकि�दास जानदेव सागंृो आहे, ऐकावे महाराज, अिखल सारसवृ-मग 
तयाचा कृ� कोणीही असो, िवषय काहीही असो, हेृु कोणृाही असो,– ृे केवळ तया एका आिदबीज 
ॐकाराचाच िवसृार आहे. 
 

पहा हे अशषे शबद�� तया गणपृीची एकसंधी मप�ृ आहे. अकरेरपी िनद�ष आकक िृ िमरवृे आहे. 
समकिृ हे अवयव आहेृ. तयाृील िवषय हे बा्ागं आहे. तयाृील अस�चे सौदयर ही तया मपृ�ंया लावणयाची ढब 
आहे. अठरा पुराणाचें अलंकार ्ा गणपृीने धारण केले आहेृ. तया पुराणामंधये गुंफलेली �मेये ही तया 
अलंकारांृ ील जडावाची नकी आहे. �ोकाचें सुसंसकक ृ चरण हे देवांया अंगावरील ृलम झळझिळृ वस 
आहे. पहा ही कावय नाटके! तयांृ पन िनघणारा असरधविन मधुर रंजकपण बारीक! महणपन कौृुकाने 
रणझुणणाऱया घागऱया महणपन देवानी तयाचंाही सवीकार केला आहे. नाना �कारची �मेय पािहली की, तयाृ 
नैपुणय िदसृे आहे. उिचृ �ोकामुंळे जणु ृी रतनजिडृ दािगने आहेृ असे वाटृे. वयासािदकांं या बु�ीनी 
सगळे शबद�� कवटाळपन टाकले असलयाने ्ा बुि� महणजे गणपृींया कमरेस बाधंलेला शलेा झालया आहेृ 
असे वाटृे. शलेयांया पदरांया दशा ृर नुसतया झळकृ आहेृ. 
 

पाृंजल, साखंय, वैशिेषक, नयाय, पपवरमीमासंा (कमरकाडं) व उ�रमीमासंा (वदेानृ) या सहा दशरनास 
षडदशरने महणृाृ. हे गणपृीचे सहा हाृ आहेृ. या सहाही दशरनामधये एकवाकयृा नाही. असलाच ृर 
िवरोधच आहे. ृेवहा देवानी तया ृ�वजानाचंी आयुधे केली. भकृांं या अजानाचा नाश याृील कोणतयाृरी एक 
आयुधाने होईलच असा तयाचंा िवचार असावा. ृक�चा परशु केला, नीिृभेदाचा अंकुश केला व हाृी धरला 
वदेांृ ! हा देवांया हाृाृील गोड मोदकच झाला. वा�ृकाचंा बौ�मृ संकेृ की जो मुळाृच खंिडृ होृा ृो 
मोडका दाृ ्ा गजाननाने एका हाृाृ घेृला. सतकायरवाद हाच वरद असा कमलहसृ झाला आिण 
धमर�िृ�ा हा अभयहसृ झाला. िनमरळ िववके महणजे महासुखाचा परमानंदच असलेली सोड झाली. शु�वणर व 
समृा यानंी युकृ असलेला संवाद हा गणपृीचा दाृ होय. जानद�ीने बारीक िनरीकण करणे हेच तया 
िवघनहतय�चे डोळे होृे. पपवर व उ�रमीमासंा हे देवाचे कान आहेृ असे मला वाटले. ऋिषमुिन �मर होमन ्ा 
काना पृन सवणारे बोधामकृ िपृाृ. �ैृ व अ�ैृ ही देवांया गजमसृकावरची गंडससले आहेृ. तयावर 
�मेयाचंी पोवळी ृेजाने चमकृ आहेृ. ईश, केन, कठ, �शन, मंुडक, माडुंकय, ऐृरेय, ृैि�रीय, चादंोगय व 
बकहदारणयक ही दहा उपिनषदे घमघमणारी फुले गणपृींया मसृकावर शोभृाृ. तया फुलामंधये जानमकरंद 
भरन वहाृ असृो. 
 

“अ” हे गजाननाचे चरणयुगुल 

“उ” हे गजाननाचे िवशाल उदर 

“म” हे गजाननाचे महामंडल मसृक 
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अ, उ, म ही ृीन अकरे एक� आलयाबरोबर तयानंी सगळे शबद�� कवटाळपन घेृले आहे आिण मी 

केवळ गुरकक पेंया जोरावर तया आिदबीजास नमसकार करृो आहे.” 
 

गणपृीला वदंन केलयानंृर जानदेव शारदेस वदंन करृाृ . ृे महणृाृ , “वाणीची अपपवर �ीडा 
करणारी जी देवृा आहे , चाृुयर, वागसर व कला याचंी जी अिध�ा�ी आहे आिण महणपन जगाला जी मोहपन 
टाकृे, तया सरसवृीला मी नमसकार करृो. 

 
डोळयानंा िदवय अंजन भेटले की , दि� फाकृे आिण भपिमगृ ्वयाचा साठा िदसप लागृो . िचृामणी 

रतन हाृी आले की सगळे मनोरस िस�ीला जाृाृ . िनवकि�नासासारखे गुर मला लाभले आिण माझे सवर 
मनोरस पपणर झाले . िनवकि�नास मला गुर महणपन लाभले एवढेच नवहे ृर माझया हदयाृ येमनच बसले . 
सहजच िववकेावर माझी आतयंिृक िन�ा बसली आिण मी हा संसारपपर ृरन गेलो. जाृे हो! महणपन मी महणृो 
केवळ गुरंची भ�कृ करावी. महणजे आपण कक ृकक तय होृो. मुळाला पाणी घाृले की फा�ंा, पाने फोफावृाृच 
ना? एका समु्सनानाने सवर ृीस�ृ सनान केलयाचे पुणय लाभृेच ना ? अमकृांया सेवनाृ सवर रसाचंा आसवाद 
िमळृोच ना? ृसेच हे आहे . महणपनच मी सवर अिभलाषा पुरिवणयाचे सामथयर जयांं याजवळ पिरपपणर आहे तया 
गुरंनाच वारंवार वदंन करृो.” 

 
जानदेवानी इसे गुरंना �तयक वदंन केले आहे हे खरे पण संपपणर जानेनरीमधये गुरभ�कृचा मधयम 

एकसारखा झंकारृ असृो . मला गाणे िशकिवणयासाठी काळेबुवा आिण सृार िशकिवणयासाठी काणेबुवा 
यावयाचे. काळेबुवा ृंबोरा लावायचे आिण महणायचे , “सा-प-ऐका. पण ृंबोरा चागंला लागला की , आ पृन 
मधयम उठृ असृो िृकडे लक �ा.” 

 
काणेबुवानंी एकदा एकच सपर वाजवला आिण िवचारले , “कोणृा सपर आहे हा ?” मी महटलं, “याचा 

षड ज कोणृा हे कळले की, सागंृा येईल हा सपर कोणृा आहे.” 
 
ृे हसपन महणाले , “अहो ृसे नाही . एकच सपर ऐकला की , महणायचे ‘सा’ दुसरा सपर तयानंृर ऐकला 

की, तया षड जा�माणे ठरवायचे दुसरा सपर कोणृा ृे.” 
 
मला नेहमी ्ा संवादाची आठवण होृे . गुरभ�कृ हा जानेशाचंा ससायी सपर आहे . आिण बाकी सगळे 

तयांया लयीृ झंकारणारे सपर आहेृ . काळेबुवांं या सागंणया�माणे हा सपर -हा मधयम कधी �गट असृो कधी 
आ पृन आस देृ असृो इृकेच. 

 
गुरनमनानंृर जानदेव महणृाृ , “सवर चमतकाराची खाण , िववकेवककाचंी बाग , अशी ही गहन कसा 

ऐका. हे महाभारृ सवर सुखाचें उगमससान आहे . िस�ांृ ाचा साठा आहे. नवरसाने भरलेला समु्च आहे . सवर 
िव�ाचें मपलससान असलेली ही कसा जणप काही �तयक मोकच आहे . रसाळ असपनही सवर शासामंधये �े� शास 
आहे. हे सवर धम�चे माहेरघर आहे . स�नांं या ममरबधंाृील ही ठेव आहे . सरसवृीचा ृर हा जामदारखानाच 
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वाटृो. कधी कधी असे वाटृे की, वयासांं या िवशाल बुि�मधये �वशे करन �तयक शारदाच �ैलोकयाृ �गट 
झाली आहे की, काय! आिण महणपन महाभारृ हा �ंस सवृःंया मोठेपणांया सामथय�ने सवर कावय�ंसाचंा राजा 
झाला आहे आिण रसांं या रसाळपणाला राजैनयर �ापृ झाले आहे. 

 
एव�ानेच महाभारृाचे महातमय संपले नाही. महाभारृामुळे शबदानंा शासीय राजमानयृा िमळाली 

आिण ��जानाचा, कोमलपणा दुणावला. चाृुयर मुळाृ शहाणे खरे पण तयालाही महाभारृ कसामुंळे जासृ 
शहाणपण आले. ृ�वाचंी शुषकृा जामन तयानंा गोडी आली. सुखाचे वैभव वाढलेच वाढले. मधुरृेची मधुरृा, 
शकगंाराची सुरेखृा आिण रढीचे औिचतय िवशषेपणाने महाभारृामुळे सप� झाले. येसे कलानंा कुशलृा �ापृ 
झाली. पुणयाला ृेज �ापृ झाले आिण महणपन या �ंसांया �वणाने जनमेजयाचे दोष सहज नाहीसे झाले. 

 
िवचार करृा करृा असे वाटृे की, वयासांं या बु�ीचा सपशर झालयाबरोबर रंगाचंी झळाळी वाढली. 

गुणाचें सगुणतव ि�गुिणृ झाले. सपय�ंया �काशाने �ैलोकय झळकृ उठाव े तया�माणे वयासबु�ीने कवळपन 
घेृलेले हे िवन नवया �काशाने जणप िमरवृे आहे. तयाला िदवय�व �ापृ झाले आहे. साधे साधे असर पण 
वयासमृीमधये तयानंी �वशे केला की, चागंलया सुपीक जिमनीृ पेरलेले बी फोफावपन येृे, नव े रप घेृे, 
आपोआपच िवसृारन पसरृे ृसे घडृे. वयवहाराृ घडृे ना? शहराृ आलयाबरोबर गावाकडचा साधाभोळा 
�ामीण चाणाक होृो ृसा �कार, अस�नी वयासांं या बु�ीृ �वशे केलयाबरोबर होृो. तयानंा काही वगेळाच 
डौल, वगेळेच ऐनयर �ापृ होृे. 

 
इिृहासानंी हा चमतकार पिहला आिण िवचार केला की, आपणही वयासांं या महाभारृाचा आ�य 

घयावा महणजे आपोआप आपलयाला जासृच मोठेपणा िमळेल. मुलगी मुळाृ सुरेख असली ृरी पण वयाृ 
आलयावर िृचे सौदयर जासृच खुलृे. वनामधये संुदर संुदर वककवलेी असृाृच पण वसंृ आला की, तयांं या 
सौदय�ची जणप काय खाणच उघडृे. सोने अगदी बाव�कशी असले ृरी तयाची खरी शोभा दािगने 
घडिवलयावरच िदसृे. तया�माणे इिृहासानंी महाभारृाृ �वशे केलयावर तयाचें सौदयर वकि�गृ होमन शोभप 
लागले. इिृहासांया मागोमाग पपणर �िृ�ा िमळेल या आशनेे पुराणानंीही लहान रप घेमन महाभारृाृ �वशे 
केला. इिृहास पुराणाने संप� झालयावर महाभारृाृ जे नाही ृे जगाृ नाही अशी महणच पडपन गेली. 
�ैलोकय वयासबु�ीचे उ�ंच� असेच मानले जाम लागले. 

 
परमास�ची जनमभपिम असलेली ही सुरस कसा वैशपंायन ऋषीनी जनमेजय राजाला सािंगृली आिण 

तया कसेृ �ीकक षण व अजुरन याचंा गीृा नावाचा संवाद आला आहे. अि�ृीय, उ�म, पिव�, िनरपम, परम 
मंगलधाम अशा भारृरपी कमलाचा पराग महणजे गीृा होय.” 

 
एखादा मोठा राज�ासाद असावा, तयांया बा् सौदय�चे आपण आ�यरचिकृ होमन दशरन घयाव े

आिण चौकाृ �वशे करावा आिण चौकांया नकीदार मिहरपी, डौलदार सुरचे खाबं, लखलखीृ झुंबरे यांं या 
साटाृ मन रमृे न रमृे ृोच �ासादांया मधयवृ� चौकाृील संगममररी कारंजाचे ृुषार अंगावर यावेृ  आिण 
उडणाऱया पाणयाचे मधुर संगीृ कानावर पडावे ृशी �ससृी यापुढे आपली होणार आहे. जाणवृे आहे की, हे 
ृर ्ा वा�ाचे पिहले खुले दालन आहे. भाडंारखाना अजपन नजरेस पडायचाच आहे. मा� एकच होृे की, 
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्ा बा् दशरनाने आृलया अि�ृीय वैभवाची अंधुक कलपना मनाृ डोकावप लागृे आिण ृे लावणय पेलणयाची 
बु�ीची बठैक ृयार होम लागृे. 

 
जयपपरंया खिजनयाची मोजदाद व िकमृ करणयासाठी काही जवािहरे जयपपरला नेले होृे. वयापारी 

समोरासमोर बसलयावर दािगनयाचंा ढीग मधे रचणयाृ आला. एकेका बठैकीवरच समोरचा मनुषय िदसेना 
एवढा उंच ढीग झाला आिण तया खिजनयांया दालनाृ अशा अनेक बठैकी घाृलया होतया. ढीग घाृलयावर 
वयापाऱयानंा िकमृ करणयाची आजा झाली. वयापारी एकेक नग उचलृ नयाहाळपन पाहपन बाजपस ठेवृ, दुसरा 
उचलृ शवेटी िबचारे हृाश झाले. सगळे जवािहरे एकमुखाने महणाले, “अहो आमही याचंी काय िकमृ 
करणार? याृला एकेक नगच पकथवीमोलाचा आहे.” 

 
जानेनरीृील एकेक ओवी ृशीच अमोल आहे. ृी हाृाृ घेृाना तयाृील भावासर कळणयासाठी 

आपण आपली ृाकद वाढवायला हवी आहे. ृे रसायन मधुर आहे खरे, पण ृे पचिवणयाची श�कृ खाणाऱयाने 
आधी कमवायला हवी आहे. 

 
एका राजांया मुदपाकखानयाृ एक उ�म सवयंपाक करणारा आचारी होृा. नोकरीवर रहाृाना तयाने 

एक अट मा� घाृली होृी की, “मी फकृ महाराजाचंा सवयंपाक करीन. तयांं यासाठी केलेले पदासर इृर 
कोणासही वाढणार नाही.” आचाऱयाचे पाककौशलय पाहपन राजाने ही चमतकािरक अट कबपल केली. नाना 
�कारचे अतयु�म पदासर करन ृो आचारी फकृ राजाला वाढृ असे. रोज ृे पदासर खामन राजा कृपृ होृ 
असे. एकदा एका सरदारांया मनाृ आले की, तया पदास�ची चव आपणही एकदा चाखावी. तयाने राजाला 
िवनंृी केली की, ‘महाराज, आपलया ृाटाृील पदास�ची की�ृ आमही रोज ऐकृो. एकदा ृरी आपलया 
पकंृीचा लाभ मला िमळावा.’ 

 
राजा महणाला, “आचाऱयाला िवचारन बघृो.” आचारी कबपल होईना. ृो महणे, “मी माझी अट 

आपलयाला नोकरीवर रहाृानाच सािंगृली आहे. ्ा अ�ाृील एकही पदासर मी दुसऱया कोणास वाढणार 
नाही.” 

 
सरदाराची ृर रोज िवनवणी! शवेटी फार मु�षकलीने आचारी ृयार झाला. ृरी पण तयाने एक अट 

घाृलीच. ृो महणाला, “सरदारसाहेबानंी या जेवणावर पाणयाचा घोटही घयायचा नाही संधयाकाळपय�ृ. जर 
का ृे पाणी पयायले ृर तयाचंी काय अवससा होईल हे सागंृा यायचे नाही. मी मग जबाबदार नाही.” 
राजेसाहेब व सरदारसाहेब जेवायला बसले. केशर कसृुरी घाृलेले ृे अ�ृीम जेवण दोघानंी मो�ा आनंदाने 
घेृले. आपण आचाऱयाची अट मानय केली आहे याचा सरदारास िवसरही पडपन गेला. सरदार पानावरन 
उठला मा� तयाला मनसवी ृहान लागली. आचाऱयाची धोकयाची सपचना धुडकावपन लावपन ृो यसेंच पाणी 
पयायला. कणाध�ृ जीव जाृो की, रहाृो अशा अस् वदेना सुर झालया. असा मसाला पचिवणयाची सवय व 
ृाकद असलेले राजेसाहेब ृे जेवण रोज सहज पचवृ होृे ृर तया सरदाराची अवससा एकाच वळेेृ अशी 
झाली. 
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गीृासेवनाची प�ृ अशीच आहे. ृे रसायन सेवन करणयास जो खराखुरा भकृ असेल ृोच ृेवहढा 
अिधकारी आहे. मामली महणृाृ, “शबद��ाचा समु् वयासांं या बु�ीने घुसळला, तयांृ पन महाभारृरपी 
लोणयाचा गोळा काढला, जाना�गन पेटवपन तयावर हे लोणी ठेवले आिण लकपपवरक ृे कढिवले. मग गीृारपी 
साजुक पृप ृयार झाले. ्ा ृुपाचा इृका घमघमाट सुटला की, तयाचा आसवाद घेणयासाठी पुषकळ मंडळी 
जमली. 

 
पण महाभारृांया भीषमपव�ृ सािंगृलेली ही भगवदगीृा केवळ भकृांं यासाठी होृी. तयामुळे ्ा 

जमलेलया मंडळीपैकी जे भकृ, िवरकृ आिण सोहंभावाृ पारंगृ होृे तयानंाच ्ा साजुक ृुपाचा आसवाद 
घेृा आला, आजही येृो. या अशा भकृा�ंमाणे �ीशकंर, ��देव आिदकरन देवानंीही गीृेची सृुिृ केली. 
सनकािदक मुनीनी मो�ा आदराने गीृेचे सेवन केले.” 

 
माझे मामा माधवराव कािनटकर नेहमी महणृ असृ की, “जे. कक षणमप�ृ हे आधुिनक जानेनर 

आहेृ.” गीृा ऐकावी कशी याचे जे िववचेन पुढे मामलीनी केले आहे ृे कक षणजींया How to listen या 
िववचेनाशी इृके िमळृेजुळृे आहे की, यापुढील ओवया वाचृाना मला नेहमी मामाचें शबद आठवृाृ. “अरे 
मन मोकळे करन ऐक.” Without naming and turning, choiceless awareness असे शबद कक षणजी 
वापरृाृ ृर जानदेव मन हळुवार करन “इंि्या आधी झोिबजे �मेयासी” असे महणृाृ इृकेच. भाषेचा 
फरक! बाकी आशय एकच. 

 
एक जपानी साधप डोगरमाथयावर एकटाच रहाृ असे. िचृनाृ मगन असे. तयांयाजवळ ृीस�ने 

भरलेला एक लोटा असे. जो कोणी ृीस�साठी डोगर चढपन जाईल तयाला ृो ृीसर देई. एकदा एक मनुषय पेला 
घेमन साधुकडे गेला आिण महणाला, “महाराज मला ृीसर �ा.” 
 

साधपने पेलयाकडे पािहले आिण तया माणसाकडे वळपन ृो महणाला, “बाबा रे, हा पेला ृर काठोकाठ 
भरलेलाच आहे. ृीसर घालायला याृ जागा कुठे आहे? पृ ृो मोकळा करन आण महणजे ृीसर घालृो. एरवी 
्ा भरलेलया पेलयाृ ृीसर घाृले ृर ृे बाहेरंया बाहेर वाहपन साडंपन जाईल.” 

 
ृीच अडचण लकाृ घेमन जानेनर महणृाृ की, “ही कसा ऐकावयाची असेल ृर एका खुबीने 

ऐकली पािहजे. ृरच तयाृील ममर कळेल. 
 
शबदामंधये मन गुं पृ �ायचे नाही. इंि्यानंा कळप �ायचे नाही. वरवरंया अस�चा िवचार न करृा 

एकदम सेट कसेृील �मेयानंा जामन िभडायचे महणजे असर उराउरी भेटेल. शरद ऋ पृृील चं् िकरणाृील 
कोमल कण, चकोराचंी लहान िपले नाजपकपणाने हळपच वचेपन घेृाृ ृो हळुवारपणा �ोतयानंी आपलया मनाला 
आणावा. महणजे मग �मर कमलपराग घेमन जाृाृ. पण कोमल पाकळयानंा जरासु�ा ध�ा लावृ नाहीृ. 
ृशा �कारे �ोतयानंा ही कसा ऐकृा येईल. आकाशाृ चं्  उगवलयाबरोबर आपली जागा न सोडृा तयाला 
आिलगन कसे �ाव ेआिण चं् ांया �ेमाचा आसवाद कसा घयावा हे चं् िवकासी कुमुिदनी जाणृे. जो �ोृा तया 
कुमुिदनीसारखा गंभीर व �ससर अंृःकरणाचा असेल तयालाच गीृेचे रहसय कळेल. �ोृेहो, आपण ृर 
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अजुरनांया पकंृीला बसपन ऐकणयांया योगयृेचे अहा; ृेवहा स�नहो, मी काय सागंृो इकडे आपण चागंले 
लक �ाव.े 

 
महाराज, आपले हदय सोर आहे. महणपन आपलया पायापाशी माझी ही सलगी चालली आहे. 

आईबापाचंा सवभावच असा असृो की, मपल बोब�ा भाषेृ जे जे बोलृे, तयाचे तयानंा जासृ जासृ कौृुकच 
वाटृ रहाृे. आपण “जानोबा आमचा” महणपन माझा अंगीकार केलाृ ना? आृा माझयाृील उणेपणा आपण 
सहजच सहन कराल. �ासरना ृरी कशाला कर? पण या �ेमांया जोरावच मी आणखी मोठा अपराध करायला 
धजावलो आहे. मनाशी महणृो आहे की, मी गीृासर समजपन घेईन आिण ृो सागंीन. इृकेच नवहे ृर 
आपलयासारखयानंा महणृो आहे की, माझे िववचेन आपण लकपपवरक ऐका. 

 
अनाकलनीय असा हा गीृासर सागंणयाचे माझे हे धाडस खरोखर वायाच आहे. हा असर मला कळेल 

ृरी कसा? सपय�ंया उजेडाृ चमकणयाची ईष� काजवयाने धरावी काय? मी अजानयाने, िटटवीसारखे चोचीने 
समु् मोजणयाचे काम करावे काय? आकाशाला गवसणी घालावयाची असेल ृर आकाशाहपन मोठे वहावयास 
नको काय?” 

 
भवानीने आ�यरचिकृ होमन �तयक िशवास गीृास�ची सोरवी िवचारली असृा देव महणाले, “देवी 

ृुझे िनतय नपृन िदसणारे सवरप जसे कोणी जाणप शकृ नाही ृसेच ्ा गीृास�चे आहे. ृो गीृासर िनतय नव े
नव ेआशय �गट करीृ असृो. तयाची सोरवी मलाही सागंृा येृ नाही. वदे हे तया िनजलेलया भगवंृ ाचे घोरणे 
आहे, ृर गीृा हे तया सजग भगवंृ ाचे �तयक बोलणे आहे.” तयामुळे तया गीृेचा असर मी सागंृो असे महणणे 
महणजे आपलया योगयृेबाहेरंया कामास हाृ घालणे आहे. िजसे वदे वडेे होृाृ िृसे माझयासारखया मिृमंद 
अलपजाचंा काय पाड आहे? ्ा अपारास कसे आिलगन �ाव?े ्ा सपय�ला कसे उजळाव?े िचलटाने आकाश 
मुठीृ कसे धरावे? 

 
पण मला एक फार मोठा आधार आहे. माझे �ीगुर मला अनुकुल आहेृ, आिण तयांं या िजवावर मी 

जानदेव हा अिववके करणयाचे धाडस करृो आहे. मी मपखर असेन, अिववके करीृ असेन, पण संृकक पेचा 
झळझळीृ िदवा माझया हाृी आहे. लोखंड हीन खरे पण तयाचे सोने करणयाचे सामथयर पिरसाजवळ असृे. 
मकृास िजवंृ  करणयाची श�कृ, िसि� अमकृाजवळ असृे. िस� सरसवृी �कट झाली की, मुकाही िव�ान 
होृो. पण याृ नवल ृे काय? तया तया वस पृचा अंगभपृ  �भावच ृसा असृो. जयाची आई कामधेनु आहे तयाला 
जगाृ अ�ापय काय आहे? 

 
आिण महणपनच गुरकक पेंया भरवशंावर मी ्ा �ंसलेखनास �वक� झालो आहे. आृा नयपन असेल ृे पुरृे 

आिण अिधक असेल ृे सरृे करन घयाव ेअशी मी आपलयाला िवनंृी करृो. आपण अवधान िदले की, मला 
सफप �ृ येईल. लाकडी बाहुली सप�धारांया इशाऱयावर खेळ करृे ृसा मी आपण बोलवाल ृसा बोलेन. मी 
गुरंचा अनुगकहीृ, तयाचंा केवळ िनरोपया आहे. तयांं या मज��माणे तयानंी िनरोप सजवपन �ावा.” 

 
इसे ्ा ओवया वाचृाना तया जपानी साधपची आठवण होृे. पेला िरृा करणयाची �ि�या जानदेव सवृः 
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करन दाखवृ आहेृ. सवृःचे वय�कृम�व घासपन, पुसपन, सोजवळ करन वरन येणाऱया अमकृांया �वाहाची 
वाट मोकळी करन देृ आहेृ. इसे भिगनींया मेळावयाृ जानेनरी �वचनांया वळेी ृे जाणवृे आहे. ह�ी 
सोमवारी जमृो. ृीन िदवस आधीपासपन बोलणयाची ृयारी करृ असृे. ओवया वाचृे, शबदासर पाहपन ठेवृे, 
अनुरप गो�ी जमवपन ठेवृे. मनाशी िववचेनाचा �म ठरवृे, अखेरंया समेची ओवी पाहपन ठेवृे पण �तयक 
बोलायला सुरवाृ केली की पुषकळदा योजलेले बाजपस रहाृे आिण एका वगेळयाच प�ीचा सपर लागृो. नव े
असर सुचवले जाृाृ, नवया जुनया गो�ी आठवृाृ, आपलयाच आयुषयाृील घटना नवया रंगाृ समोर येृाृ 
आिण एक वगेळाच आकारबधं ृयार होृो. दीड ृास सलग एकाच िवचाराने भारन जामन बोलृ रहाृे. 
सहा वाजृा समेची ओवी आली की, हाृ जोडृे व आपण सवर पसायदान महणपन साबंृो. पेला िरकामा केला 
की, कसा अमकृाने भरला जाृो हे �तंयकच अनुभवास येृे. खरोखरच आपण येवढीच िरकामे होणयाची �ि�या 
केली ृर अमकृकंुभ घेमन मामली वाटच पहाृ असृाृ हे धयानी येृे आिण वाटृे धनय जनम आपला की, 
आपण ्ा महाराष्ाृ जनमलो आिण मामलीनी पावन केलेली मराठी भाषा आपण बोलृो. पेला िजृकया 
�माणाृ िरृा होईल िृृकया �माणाृ ृो वरन भरला जाृो आहे हे लकाृ आले की, साृश ेवष� चाललेलया 
्ा अखंड अमकृगंगेंया िवलासाने मन स� होमन जाृे. 

 
मामलीनी मग इशाऱयासाठी आपलया गुरदेवांं याकडे पािहले आिण अनुजा मािगृली. ृेवहा गुरदेव 

�स� मुखाने जानदेवाकडे पहाृ महणाले, “जानदेवा, हे गौरवाचे बोलणे राहप दे. हे शबदाृ कशाला वयकृ 
करायला हवे? ृुमचा भाव आमहाला पोचला आृा बोलणयाकडे लक �ा आिण झपा�ाने �ंसांया िववचेनास 
सुरवाृ होम दे.” 

 
जानदेव महणृाृ, “मला िनवकि�दासाला हे ऐकप न अतयंृ उलहास वाटला. मोकळया मनाने मी सागंृो 

ृे ऐकाव ेमहाराज.” 
 
आृा यापुढे यु�भपमीचे, सैनयाचे वणरन सुर होृे आहे. एखा�ा कुशल िच�काराने एक मोठे िच� 

आखाव,े मधयवृ� �मुख िवषयाचा आकार, रंग मनाशी प�े करावेृ  आिण ृो मधयवृ� िवषय झळाळपन उठेल 
अशी पानरभपिम रंगवपन घेमन मग अलगद मुखय वय�कृरेषा झटकयाृ ृेजःपुजं रंगाृ रंगवावया ृसा �कार 
आहे. आधी पानरभपिम व नंृर मुखय वय�कृरेखा रंगिवणयास िकृी िस�हसृ िच�कार हवा हे सागंणे नकोच. 
िच�काराजवळ कागद, रंग, कंुचले हे सािहतय ृरी मदृीस असृे. लेखकाचे सािहतय, माधयम फकृ “शबद”. 
तया शबदांया सहाययाने तयाला सवर िकमया करावी लागृे. मोरोपंृ ाचंी गो� सागंृाृ की, कावय रचनेंया वळेी 
डावा हाृ “साबं साबं” असे महटलयासारखा हालिवणयाची तयानंा सवय होृी. तयावर कोटी अशी की, शबद 
“माझा उपयोग करा, माझा उपयोग करा” महणृ समोर येृ आिण तयानंा मोरोपंृ  सागंृ “साबं साबं ृुझाही 
उपयोग करृो बरं का”. 

 
मामली ृर काय भाषा�भ!ु अससल िहऱयांृ पन जशा पैलपगिणक रंगांया चटा �गट होृाृ ृसे घडृे. 

मामलीनी शबदाचा सवीकार केला की, तयाला जणप काय पैलपच पडृाृ. दरवळेी तया शबदाचंा असर वगेळयाच 
ृेजाने चमकृो िकबहुना असे जाणवृे की, मागंया वाचनाृ जो असर वाटला तयापेका आजंया वाचनाृ असर 
काही वगेळेच बोलृो आहे. 



 
अनु�मिणका 

 
मालपृाई आपण कॉलेजमधये शकेसिपयर वाचलाच असेल. तयाने केलेले का�ौषधींया दुकानाचे वणरन 

िकवा िकग िलयरमधील डोवहरंया क�ाचे वणरन घया. शकेसिपयर िलिहृो. 
 

Edg. Come on, Sir; her’s the place :— 
Stand still.—How fearful 

 
And dizzy’ tis to cast one’s eyes so low! [air 
The crows and choughs that wing the midway 
Show scarce so gross as beetles : half way down 
Hangs one that gathers samphire,—dreadful trade! 
Methinks he seems no bigger than his head : 
The fishermen that walk upon the beach 
Appear like mice; and yond tall anchoring bark 
Diminish’d to her cock; her cock a buoy 
Almost too small for sight; the murmuring surge, 
That on the unnumber’d idle pebbles chafes, 
Cannot be heard so high.—I’ll look no more; 
Lest my brain turn, and the deficient sight 
Topple down headlong. 

 
आिण हे वणरन आंधळया गलॉसटरने क�ावरन उडी घेमन आतमह�या कर नये महणपन एडगर सपाट 
जिमनीवर, तयांयाबरोबर उभे राहपन करृो आहे हे धयानाृ येमन, ्ा डोवहरचा चुनखडी क�ाचे शबदिच� 
िकृी सुंदर व हुबेहपब आहे हे कळृे. 

 
मामली ृर शबदिच� रंगिवणयाृ अ�िृम कुशल! आृा तयानंी यु�भपिम शबदांृ पन साकार करणयास 

सुरवाृ केली आहे. अंध राजा धकृराष् आपलया राजवा�ांया सौधावर बसलेला आहे आिण दपरदि� व 
दपर�वण याचंा दुहेरी वर िमळालेला संजय यु�भपमीवर घडणारे ना� शबदरपानच धकृराष्ास �तयक दाखवृो 
आहे. मामली महणृाृ, “पु��ेमाने आणखी एका �कारे अंध झालेलया राजा धकृराष्ाने मो�ा उतसुकृेने 
संजयास िवचारले, “संजया, मला कुरके�ाचा वक�ांृ  सागं. जया रणभपमीस धम�लय असे नाव आहे िृसे 
लढाईंया िनिम�ाने ृे पाडंव आिण माझे गेले आहेृ. तयानंी एकमेकावंर कसा काय ह�ा केला, लढाई कशी 
काय चालली आहे ृे मला लवकर सागं.” 

 
या ओवींया िनिम�ाने मामलीनी सुचिवले आहे की, धकृराष् दुजरन असलेलया आपलया पु�ानंा सुजन 

व िजवलग मानृो आहे आिण सुजन असलेलया पाडंवानंा दुजरन व श�प मानृो आहे. हा तयाचा आंधळेपणा. 
चमरचकु नाहीृ महणपन वयावहािरक आंधळेपणा आहेच तयाृ ्ा पु�सनेहाची भर पडली. 



 
अनु�मिणका 

 
इकडे, अजुरन, दुजरन असलेलया कौरवानंा सवजन मानपन तयाचंा वध करणयांया कलपनेने वयाकुळ 

होमन शसतयाग करृो आहे. मोहाने आणलेले हे आंधळेपण तयाचे चमरचकु अ�पंनी भरन टाकप न तयानंाही 
आंधळेपण आणृ आहे. ही भपिमका धयानाृ ठेवावयाची. संजय राजाला महणाला, “अहो काय वणरन करावे तया 
पाडंव सैनयाचे! महा�लयकाली �तयक यमाने जबडा पसरावा ृसे ृे भयंकर िदसृे आहे. हे घनदाट सैनय जर 
एकदम उठले ृर काळकप टाचा समु् उसळलयासारखा होईल. कोण �िृकार करणार तयाचा? वाटृे आहे 
की, जसा काही समु्ांया पोटाृला वडवानलच पेटला आहे, तयाला �लयकाळंया महावाृाने चेृवला आहे 
आिण मग ृो समु् शोषपन टाकप न आकाशापय�ृ भडकला आहे. राजा, हे सैनय ृसे अनावर आिण भयंकर 
िदसृे आहे. तयाृ आणखी अनेक वयपहाचंी रचना केली असलयाने ृे दुधररही झाले आहे. 

 
महाराज, पण एखादा िसह ह�ींया कळपाकडे ृुंचृेने पहाृो ृसा दुय�धन ्ा सैनयाकडे पहाृो 

आहे. तयाने तयाचा िहशोबही माडंलेला नाही. श�सैुनयाची पव� न करृा दुय�धन ्ोणाचाय�ंया जवळ आला 
आहे आिण महणृो आहे, “पािहला का पाडंवांं या सैनयाचा आवशे? हुषार ्ुपदपु� धक��ुमनाने हे वयपह रचले 
आहेृ. वाटृे आहे की, जसे काही डोगरी िक�ेच चालले आहेृ. ृसे महटले ृर हे िशकण आपणच तयाला 
िदले आहे. आपण िशकवलेलया िव�ेंया जोरावरच तयाने ्ा सैनयिसहाला पखं लावपन िवसृारन उभा केला 
आहे. पहा पहा.” 

 
का�धम�मधये िनपुण, शसासांृ  �वीण असे जे अननयसाधारण वीर पाडंवांं या बाजपस आहेृ तयाचंी नाव े

आपलयाला सहज कौृुकाने सागंृो. ृे शौय�ंया बाबृीृ भीमाजुरनांं या बरोबरीचे आहेृ. युयुधान, िवराट, 
्ुपद इतयािद उ�म लढवयये महारसी आले आहेृ. चेिकृान, धक�केृु, काशीनर, उ�मौजा, राजा शबैय, 
कंुिृभोज युधामनयु, पुरिजृ इतयािद राजे लढाईस स� होमन आले आहेृ. ्ोणाचायर महाराज, सुभ्ेंया 
आनंदाचे िनधान, मप�ृमंृ अजुरन वाटावा असा हा बालवीर अिभमनयु पहा. जयाचंी गणना करृा येृ नाही असे 
अपार वीर इृर ्ौपदीकुमाराबंरोबर उभे आहेृ. 

 
आृा सहज ओघाने आपलया सैनयाृील मुखय मुखय वीराचंी नाव ेसागंृो. आपण ऐकावी. आपण जयाचें 

अघवयुर अहाृ अशा काही �मुख वीराचंी नाव ेघेृो. हे पहा �ृापाने सपय��माणे ृळपणारे गंगासुृ भीषम आहेृ. 
श�रुपी ह�ीचा केवळ िसहच असा हा आपला कणर आहे. अहो, हे इृके बला� आहेृ की, यांं या नुसतया 
संकलपानेच िवनाचा संहार होईल आिण ृो संकलप करणयास इृकया जणाचंीही गरज नाही. एकटे 
कक पाचायरही ्ा कामास पुरन उरृील. 

 
इसे िवकणर वीर उभा आहे. पलीकडे अनतसामा ठाकला आहे. ृो ृर असा बहा�र वीर आहे की, 

कक ृांृ ांया मनाृ तयाचे भय सदोिदृ उभे असृे. ��देवालाही जयांं या बळाचा िहशोब करृा येणार नाही असे 
सिमिृजय, सौमद�ी असे अगिणृ वीर आपलया बाजपने लढणयास स� झाले आहेृ. 

 
हे शसिव�ेमधये िनपुण आहेृ. जेवहढी महणपन असे आहेृ ृी ृर सवर ्ांं यापासपनच िनम�ण झाली 

आहेृ. हे अि�ृीय यो�े पपणर �ृापी असपन िवशषे महणजे माझयासाठी तयानंी आपलया �ाणाचंी कुरवडंी केली 



 
अनु�मिणका 

आहे. पिृ�ृेचे हदय जसे पृीवाचपन दुसऱया कुणाचेही िचृन करीृ नाही तया�माणे या वीरानंा माझयािशवाय 
दुसरे कोणृेही �धदाससान माहीृ नाही. आमंया कामापुढे तयानंी आपले जीिवृ ृुंच मानले आहे. असे हे 
िनरिृशय चोख सवािमभकृ आहेृ. यु�ाचे कौशलय ृे जाणृाृ. तयाचंी यु�कला की�ृ िजकप न आणृे. 
आणखी काय सागंाव?े का�धमर महणजे काय याचे ृे मप�ृमंृ उदाहरण आहेृ. सवर बाजपंनी पिरपपणर असलेले हे 
वीर आमंया सैनयाृ इृके आहेृ की, तयाचंी मोजदाद करणेच अशकय आहे. ृे अपारच आहेृ. 

 
आिण आमचे सेनानायक आहेृ भीषमाचायर! जगाृ शपर महणपन नावाजलेलया आपलया भीषमाचाय�ना 

सेनापृीपदाचा अिभषेक झालेला आहे. तयानंी आपलया यु�कौशलयांया बळावर या सैनयाची अशी काही 
वयपहाकार रचना केली आहे की, ्ा ि�भवुनाृ या िकललयानंा कोणी हाृदेखील लावप शकणार नाही. समु् 
आधीच दुसृर, तयाृ तयाला वडवानळ सहाययकृ�! ृसेच झाले आहे. �लयकालचा अ�गन आिण महावाृ 
याचंा जणप काही िमलाफ झाला आहे. आधी भीषमाचाय�सारखा रणधुरंधर आिण आृा ृो सेनापृीपदावर 
आरढ झालेला! तयांयाशी बरोबरीने लढणयाची कुणाची �ाजा आहे? 

 
मघाशी वणरन करन सािंगृलेले ृे पाडंवाचें सैनय आपलया सैनयसमु्ापुढे एखा�ा डबकयासारखे 

िदसृे आहे. तयाृ ृो िनबुर� आडदाडं भीम सेनापृी झाला आहे. मग काय बोलायचे!” 
 
्ोणाचाय�शी असे बोलपन दुय�धन सैनयाकडे वळला आिण महणाला, “आपआपले सैनय स� करा. 

जयांं या जयांं या अकौिहणी कोणकोणतया महारसींया अिधपतयाखाली �ावयांया तया वाटपन �ा आिण ृे ृे 
सैनय ृसृसे रणभपमीवर उभे राहप दे. महारसीनी आपआपले सैनय आवरावे. पण लढृाना भीषमाचाय�ंया 
आजे�माणेच लढावे.” मग दुय�धन ्ोणाचाय�ंयाकडे वळपन महणाला, “महाराज, जयांं यामुळे आमंया सैनयास 
सैनयपण आले आहे तया भीषमाचाय�चेच तयांं या जागी मी आहे असे समजपन संरकण करावे.” 

 
भीषमाचाय�नी दुय�धनाचे हे गौरवपपणर भाषण ऐकले. तयानंा फार आनंद झाला. तयानंी मो�ाने 

िसहगजरना केली. ृो नाद इृका अ�ुृ  होृा की, तयाचे �िृधविन दोनही सैनयांृ  मावनेाृ. तयाच �िृधवनीृ 
भीषमाचाय�नी वीर�ीने आपला िदवय शखं फंुकला. 

 
एक� झालेलया ्ा दोनही नादामुळे आकाश खाली ृुटपन पडृे की काय असे वाटप  लागले. �ैलोकय 

बिधर होमन गेले. मग आकाशाृ घडघडाट होम लागला. समु्ाचे पाणी उचबंळपन आकाशाला िभडप  लागले 
आिण तयामुळे घाबरन कबुध झालेले चराचर सरसर कापंप लागले. तया महाघोषामुळे डोगर, न�ा दुमदुमपन 
गेलया. हे पुरेसे नाही महणनपच की काय सवर सैनयभर रणवा�े वाजप लागली. ्ा िनरिनराळया वा�ाचंा संिम� 
क�ोळ इृका भयानक होृा की, महायोदधयानंासु�ा �लयकाल आला की, काय अशी भीिृ वाटली. नौबृ, 
डंके, ढोल, शखं, झाजंा आिण योदधयांं या गजरना असा एकच गदारोळ झाला. सैिनक दंड सोपटपन 
मोठमो�ाने आवहान देम लागले. मसृींया ह�ीचे सव ेआवरृा आवर नयेृ ृसा �कार झाला. िभंयाचंी 
गो� बोलायलाच नको. क�े लोक केरासारखे उडाले. सवृः यम इृका भयायला की, तयाला उभे राहृा 
येईना. चागंलया चागंलयाचंी दाृखीळ बसली. नावाजलेलया शपराचंी हदयच िहव भरलयासारखी सडसडप  लागली 
आिण काहीचे ृर उभयाउभयाच �ाण गेले. 



 
अनु�मिणका 

 
हा असा वा�ाचंा क�ोळ ऐकप न ��देव वयाकुळ झाला. देव महणप लागले, “अहो, हा ृर �लयकाळच 

ओढवला की,” रणभपमीवरचा आकांृ  ऐकप न सवग�ृील देवाचंी अशी �ससृी झाली. 
 
“आिण तयाच वळेी पाडंवदळामधये काय घडले पहा. राजा धकृराष्ा, तया रणभपमीवर एक महाृेजसवी 

रस येमन उभा रािहला आहे. ृो रस िवजयाचा गाभा आिण महाृेजाचा खिजना असावा ृसा िदसृो आहे. 
गरडाचे सखखे भाम शोभृील असे वगेवान चार घोडे तयाला जंुपले आहेृ. अहो काय तया रसाची शोभा 
वण�वी! जसा काही पखं पसरलेला मेर पवरृच वाटृो आहे. तयांया �काशाने दाही िदशा कोदाटपन गेलया 
आहेृ. धवजसृंभावर हनुमान आहे ृो ृर �तयक र्च आहे. आिण काय सागंाव ेमहाराज, तया रसाचे सारथय 
करणयास भगवान वैकंुठािधपिृ �ीकक षण बसले आहेृ. आृा जया रसाचे सारथय �तयक भगवान करीृ आहेृ 
तया रसाचे गुण मी काय वणरन कर? काय हो तया �भपची नवलाई आहे! भकृावर तयाचे �ेम ृरी िकृी? 
पास�ंया रसाचे सारथय करणयासाठी घो�ाचें लगाम देवानंी हाृी घेृले आहेृ. आपला पाईक देवानंी पाठीशी 
घाृला आहे आिण देव यु�ाला ृोड देणयास पुढे ठाकले आहेृ.” 

 
मालपृाई, लकाृ आली ना मामलीची िकमया? रंग आिण आवाज यांं या गडद पानरभपमीवर तयानंी 

जणप झळझळीृ िपवळया रंगाृ कंुचला बुडवपन चार फटकाऱयांृ  हा रस आणपन उभा केला आहे. यापुढे एकदम 
रंगाचंी व आवाजाची लयच बदलली आहे. 

 
एकदा चैृनय महा�भ ुगंगा िकनाऱयाने िफरृ होृे. तयानंा असे िदसले की, एक भािवक गीृा वाचृ 

बसला आहे. �भदेुव हळपच मागे उभे रािहले आिण ऐकप  लागले. भािवकाचे उ�ार अशु� होृ आहेृ आिण 
डोळया पृन अ�ुधारा साडंृ आहेृ. �भपनंा राहवनेा, तयानंी हळपच तया भािवकांया खा�ंावर हाृ ठेवला आिण 
महटले, “बधंो, वाचनाृ जरा अशु�ृा आहे. पाठ सुधारन घयायला हवा आहे, पण ्ा अ�पंचे कारण सागंशील 
काय?” 

 
भािवक डोळे पुसृ महणला, “महाराज काय सागंप, माझे वाचन ्ा �ोकांया पुढे जाृच नाही काय 

करं? 
 

््ः ना्ैहर्ै् ुरक ा् महि् स्दंना कसथ्ौत  
 

हे एवढे वाचले की, हुबेहुब सवर देखावा िदसप लागृो आिण तया भकृवतसल परमातमयाचे दशरन होमन अ�प 
आवरृच नाहीृ. रसांया धुरेवर बसलेला ृो भगवान मला पुढची गीृा वाचपच देृ नाही.” 

 
चैृनय महा�भपनंी तयाला आिलगन देृ महटले, “अरे, वाच, वाच. कशीही अशु� वाच. काय ृुझे भागय 

सागंप रे.” 
 

राईकु राठीशी घा्लात तआरण रुूा ेािहलात  



 
अनु�मिणका 

 
्ा ओवया वाचृाना आमंया सामुदाियक पारायणांया वळेी िकतयेक भिगनीची अवससा तया 

भािवका�माणे होृे. वाटृे खरेच आपण आपलया जीवनरसाची सप�े तया परम कारिणकांया हाृी सोपवपन 
िदली आिण िनि�ृ मनाने लढाई खेळणयास सुरवाृ केली ृर हे भागय आपलयालाही लाभेलच लाभेल. 

 
मामली महणृाृ “अजुरन मो�ा वीर�ीने यु�ास आला होृा. ृो सैनयावर नजर टाकृो ृोच 

�ीकक षणानंी आपला पाचंजनय नावाचा शखं फंुकला काय तया शखंाचे सामथयर हो! एवढा मोठा गदारोळ कणाध�ृ 
ऐकप  येईनासा झाला. तया शखंाचा धविन महणजे जसा काही सपयरच उगवला आिण तयाने आपलया �काशाने 
सगळी नक�े िगळपन टाकली. कौरवांं या सैनयाृील ृो वा�धविन कुठेंया कुठेच गेला. पाठोपाठ अजुरनाने 
आपला देवद� शखं फंुकला. पाचंजनय व देवद� याचें धविन िमसळले. आृापय�ृ ��कटाह सरसरृच होृा. 
आृा तयाचे शृशः ृुकडे ृुकडे होृाृ की, काय असे वाटप  लागले. एव�ाृ भीमसेन आवशेाने पुढे सरसावला 
आिण महाकाळा�माणे खवळपन तयाने आपला पौं नावाचा महाशखं फंुकला. महा�लयांया वळेंया मेघा�माणे 
ृो गंभीर नाद घडघडृ असृानाच युिधि�राने अनंृिवजय नावांया आपलया शखंाचा आवाज तयाृ ओृला. 
नकुळाने सुधोष, सहदेवाने मिणपुषपक असे आपआपले शखं फंुकले आिण तया आवाजाने धाबे दणाणले. 

 
्ुपद, ्ौपदेय, काशीपृी, अिभमनयप, सातयकी, राजा धक��ुमन, िशखंडी, िवराटािद �मुख योदधयानंी 

आपआपलया सैिनकासंह अखंड शखंनाद सुर केला. शषे आिण कप मर यांं यावर अविचृ या महाघोषाचा आघाृ 
झालयाबरोबर ृेही डळमळप लागले. वाटप  लागले की, घाबरन आृा ृे पकथवीचे ओझे फेकप न देृाृ की काय? 

 
�ैलोकय डगमगप लागले, मेर-मादंार हालप  लागले आिण समु्ाचे पाणी कैलास पय�ृ उचबंळप 

लागले.” 
 
हा बा् देखावा अजुरनांया मनाची आृा पुढे जी वयाकुळ मनः�ससृी होणार आहे तयाचे �ृीकच आहे. 

�सम तयाची वीर�ीयुकृ मनः�ससृी दाखवपन सवजनानंा श� ुमहणपन समोर पािहलयाबरोबर तयांया मनाृ जी 
अभपृ पपवर उलसापालस झाली तयाची ही सपचनाच आहे. िनसगर आिण मानवी मन याचंी गुंफण सहज व सुंदर 
केली जाणार आहे. 

 
संजय महणाला, “अहो काय हा क�ोळ! पकथवी ृर उलसप पहाृे आहे. आकाशाला ध�े बसृ आहेृ. 

नक�े ृुटपन पडपन पकथवीवर तयाचा सडा पडेल की काय असे वाटृे आहे. सतयलोकांृ  अशी ओरड झाली आहे 
की, “अहो, सकि� संपली हो संपली”, एवढेच नवहे ृर देवदेखील िनराधार झाले रे पहा.” 

 
असा आ�ोश झालयाबरोबर िदवसाच अंधार पडला. �लयकाळच आला की, काय असे वाटप  लागले. 

�ैलोकयाृ हाहाकार झालयामुळे आिदपुरषास चमतकार वाटला. मग तयांया मनांृ  आले की, एव�ाृच 
सवरनाश वहावयास नको. हा संकलप देवांं या मनाृ आलयाबरोबर ृो अ�ुृ  सं�म नाहीसा झाला आिण 
महणपनच केवळ िवन सावरले. एरवी कक षणािदकांं या शखंनादानेच युगांृ  ओढवला होृा. 

 



 
अनु�मिणका 

मपळ घोष साबंला पण जो काही �िृधविन रािहला होृा ृेव�ामुळेच कौरवांं या िकृीृरी सैनयाचा 
नाश झाला. ह�ींया समुदायामधये िसह जशी सहज दाणादाण करृो तया�माणे तया घोषाने कौरवाचंी हदये 
फोडपन काढली. ृो �िृधवनीचा गडगडाट ऐकप न कौरव सेनेंया हदयाचा उभयाउभयाच सरकापं झाला. लढाई 
ृर अजपन दपरच आहे पण सैिनक एकमेकासं हाका मारन “सावध रे सावध” असे महणप लागले. आिण जे 
परा�मी महारसी वीर होृे तयानंी मग धीर देमन आपआपली सैनये पुनहा �ससर केली. सैनय पुनहा स� झाले. 
दुपपट जोराने वर उसळले आिण ृीनही लोक तयानंी �सृ करन सोडले. �लयकालाृील मेघा�ंमाणे ृे धनुधरर 
वीर एकमेकावंर बाणाचंा पामस पाडप  लागले. 

 
अजुरन खराखुरा वीर होृा. यु�ाची ही धुमः��ी पाहपन तयाला अगदी आनंद झाला आिण लढाईचे 

सफुरण चढले. उतसुकृेने तयाने सैनयावरन नजर िफरवली आिण सं�ामासाठी स� झालेलया तया सगळया 
कौरवाकंडे पाहपन लीलेने धनुषय उचलले आिण देवानंा महटले, 

 
“देवा, आृा रस एकदम तया दोनही दळांं यामधये घुसवपन उभा करा. लढाई करायंया ईष�ने हे जे कोण 

कोण जमले आहेृ तया सगळया सैिनकानंा मला एकदा नयाहाळपन पाहप दे. इसे हजर ृर सगळेच िदसृाृ पण 
तयाृ माझया ृोडीचा कोण वीर आला आहे ृे पाहृो. हे कौरव अिवचारी आिण दु� आहेृ. अंगी योगयृा 
नसृानाच केवळ बढाईने “आमही लढप” असे महणृ आहेृ. अहो देवा, ्ा सगळयानंा यु�ाची हौस आहे पण 
योगयृा मुळीच नाही ृेवहा माझया बरोबरीचा यो�ा पाहपनच मला लढायला हव ेआहे.” 

 
संजय राजा धकृराष्ाला महणाला, “राजा अजुरनांया ृोडपन हे वाकय िनघाले मा�, सारथयचृुर 

�ीकक षणानंी रस उडवला आिण दोनही सैनयांं या मधयभागी आणपन उभा केला. 
 
अजुरनाने श�सैुनयावरन नजर िफरवली. �समच द�ीस पडले भीषम-्ोणािदक गुरजन! आिण 

तयांं या सभोवार जवळंया नातयांृ ील िनरिनराळे राजेलोक! 
 
अजुरनाचे लक �सम भीषम-्ोणाकंडेच गेले. धमरराजाचेंही लक �सम तयांं याचकडे गेले होृे. तयानंी 

यु� सुर होणयापपव� रसामधये आयुधे उृरन ठेवली, पाद�ाण बाजपस सारले आिण ृे अनवाणी एकाकी चालप  
लागले. दोनही पक धमरराजाचे हे व रृन पहाृच रािहले. धमरराज सेट भीषमाचाय�ंया रसाजवळ गेले आिण 
महणाले “िपृामह, मी, युिधि�र आपलया पायानंा वदंन करृो आहे.” 

 
भीषमाचाय�नी वदंन सवीकारले आिण �ेमाने तयांयाकडे पहाृ िवचारले, “युिधि�रा, कोणृा हे पृ 

मनाृ धरन आला आहेस?” 
 
धमरराज हाृ जोडपन महणाले, “महाराज, या यु�ाृ माझा जय होईल असा आपण मला आशीव�द 

�ावा.” 
 
भीषमाचाय�नी आशीव�दासाठी हाृ उंचावपन महटले, “धमरराजा, पृ न�ृेने आलास, माझा आशीव�द 
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मािगृलास, मी आनंदाने आशीव�द देृो की, ‘जय ृुझाच होईल.’ पृ जर आृा येमन न�ृापपवरक आशीव�द 
मािगृला नसृास ृर ृुला कदािप जय िमळाला नसृा.” 

 
्ोणाचायर, कक पाचायर ्ा गुरजनांं या रसाजवळ जामन न�ृेने वदंन करन धमरराजानंी आशीव�द 

घेृला आिण ृे परृ िफरले, रसाृ येमन बसले, आयुधे उचलली आिण यु�ास सुरवाृ केली. 
 
मनाृ येृे धमरराजाचंी काय ही जाजवलय धमरिन�ा! एकटे, अनवाणी चाललेले जे जये� पाडंव केवळ 

एका सामानय सैिनकांयाही एका बाणाचे भ�य होृे. पण कुणाचाही हाृ उचलला नाही. हा उदा� �संग पहाृ 
ृी दोनही युयुतसु सैनये ृटसस उभी राहीली. 

 
अजुरनाचे लकही भीषम, ्ोणांं या पायाशीच �ससर झाले. उभया असलेलया रसा पृन अजुरन तया सगळया 

सैनयाकडे पुनहा पुनहा िनरखपन पाहप लागला. तयाचे मन गोधळपन गेले. देवाकडे पहाृ ृो महणाला, “कक षणा, 
पहा, पहा हे सगळे एकप ण एक आमचे गो�जच की.” 

 
तया हदयसस भगवंृ ास अजुरनाची मनः�ससृी कळृ होृी, इृकेच काय, पण पुढे काय काय घटना 

घडणार हेही तयास माहीृ होृेच. ृरीही देव आपलयाशीच चिकृ होमन महणप लागले, “हे आिण काय यांया 
मनाृ आले नवीनच?” 

 
काहीच उ�र न देृा देव अजुरनाकडे पहाृच रािहले. अजुरनाची मनः�ससृी ृर अिधकािधक वयाकुळ 

होम लागली. चुलृे, आजे, गुर, भाम, मामा, इ�िम�, मुलेबाळे ही सवर िजवलग मंडळी यु�ासाठी शसासे 
घेमन उभी ठाकलेली पाहपन अजुरनांया मनाृ क�ोळ झाला. यांं यावर आपण एकेकाळी उपकार केले, 
संकटकाळी जयाचें आपण रकण केले, ृी वडीलधारी मंडळी आिण लहान मुले पाहपन ही लढाई महणजे आपण 
आपलया उराृ शस खुपसणे आहे हे तयाला जाणवप लागले. आपलेच कुळ वैराने वयापपन, दुभगंपन, दोन फळया 
करन; संहारास आवशेाने एकमेकावर झडप घालणयास उतसुक झालेले पाहपन अजुरनाचे मन गजबजप लागले. 
हदयाृ कक पेने �वशे करन सवािमनीपद घेृलेले पहाृाच तया अपमानाने संृपृ झालेली वीरवक�ी घर सोडपन 
िनघाली, साहिजकच आहे. उ�म कुळाृली ृेजसवी रपवान, गुणवृी, कनया काय सवृ सहन करील? 
एखादा कामी पुरष नवीन सींया मोहाृ पडृो आिण �माने सवृःची धमरपतनी िवसरृो. ृशी अजुरनाची �ससृी 
झाली. उ�म ृप केलयामुळे ऋि�िसि� �ापृ झालेला ृापस तयांं यामधये गुं पृन वैरागयिसि� िवसरनच जाृो, 
ृसे अजुरनाचे झाले. अंृःकरणाृ करणा आलयाबरोबर तयांया िठकाणी ह�ाने कायम वास करणारी 
वीरपुरषवक�ी िनघपन गेली.” 

 
मामलींया द�ांृ ाची काय मौज आहे! अजुरनांया वीरवक�ीस धमरपतनी महटले व करणेस नवीन विनृा 

महटले. वीरवक�ीरपी धमरपतनी ृेजसवी, कुलवृी आहे. आजवर िृनेच संसार चालिवला आहे, ृी सवर 
आप�ीृ तयांयाबरोबर रािहली आहे. ृीच तया शपर वीरास उिचृ गकिहणी आहे पण अयोगय अशा करणेंया 
सवाधीन अजुरन झालेला पाहपन, ृी संृापपन िनघपन गेली असा अतयंृ मनोहर द�ांृ  मामलीनी योजला आहे. 
परसीची अिभलाषा, िस�ीचा मोह आिण अकाली उतप� झालेली ही करणा मोहक खरी पण दुःखदायक व 
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पृनास कारण होणारी आहे असे सुचिवले जाृ आहे. ृापसास िसि�, सासंािरकास परसी आिण वीरास 
यु��संगी करणा ्ा िृनही गो�ी अनुिचृ व अधोगृीस नेणाऱया आहेृ हे सागंपन, अजुरनांया अससानी 
दयालुतवाचे फसवे सवरप मामलीनी �गट केले आहे. ्ा िृनही द�ांृ ानी िवषय सप� झाला की, नाही अशी 
शकंा येमन जानदेव महणृाृ, “मािं�क मं�ो�ार करृाना चुकला, महणजे िपशा�ाचा बदंोबसृ न होृा उलट 
ृो मािं�कांयाच अंगाृ संचार करन, तयाची बुि� झाकोळपन टाकृो. तया�माणे तया धनुधरर अजुरनास 
महामोहाने �ासपन टाकले. 

 
चं् िकरणामधये सोमकांृ  मणी पाझरावा तया�माणे अजुरनांया मनाृील वीरवक�ी नाहीशी झाली आिण 

करणेंया सपश�ने तयाचे मन ्वप लागले. अिृशय �बळ मोहाने वयापृ झालेला अजुरन अंयुृास महणप लागला, 
“बघा हो देवा, हा आपृसवकीयाचंा मेळावा!” 

 
क रृवयंयुृ झालेला अजुरन देवाकडे वळपन बोलप  लागलयाबरोबर जानदेवानंी देवाचें “अंयुृ” हे नाव 

घेृले आहे. मपळ गीृेृ नसृाना मामलीनी अनेक िठकाणी सहजसुंदर अशी सवृःची सपचक माडंणी केली 
आहे. तयाृलाच हा एक �संग. देवाचंी नाव ेअगिणृ पण �संगास योगय असे नाव मामलीनी योजले आहे. 
मनाृ येृे की, आपलयाच िठकाणी हे भगवत ृ�व अंयुृरपाने नादंृे. मन गोधळृे, भावना हेलावृाृ, बुि� 
चालृ नाही अशा वळेी ्ा ंयुृीचा गोधळ अिलपृृेने, �ससर राहपन, साकीभावाने पहाणारे अंयुृ ृ�व 
आपलया िठकाणीही असृे. क रृवयापासपन ंयुृ होृ असृाना वयाकुळ झालेलया अजुरनाने “अंयुृा” अशी 
भगवंृ ास हाक मारली हे िकृी उिचृ आहे! अशी साद आपणच आपलया आतमृ�वास घालपन क रृवयाचा 
िनणरय घयावा असेच जणप मामली सुचवृ आहेृ. 

 
जानदचव पुढे महणृाृ, “देवा अंयुृा, आपण हा मेळावा बिघृला का? हे सवरजण यु� करणयास 

उतसुक आहेृ खरे, पण आपण तयांं याशी लढाई करणे योगय आहे काय? देवा, नुसतया तया कलपनेनेच मला 
कापरे भरले आहे. मला माझे भान राहीना, मन, बुि�ही साऱयावर राहीनाृ, ृोड कोरडे पडले आहे आिण 
सगळी गा�े िवकल झाली आहेृ. सगळया अंगावर काटंा फुलला आहे आिण मनामधये अस् याृना होृ 
आहेृ. देवा, अहो पहा, गाडंीव धनुषयदेखील मला नकळृ हाृा पृन गळपन पडले आहे. माझा हाृ िढला कधी 
झाला, धनुषय कधी िनसटले हे सु�ा मला कळले नाही. माझया मनाृ इृका गोधळ उडाला आहे, काय कर 
मी आृा?” 

 
जयाने लढाईृ �तयक र्ाचा पराभव केला, िनवाृ आिण कवच ्ा समु्ृीरी राहणाऱया 

िहरणयकशयपपंया नाृवाचंा जयाने बीमोड केला, तया शपरा�णी अजुरनाला मोहाने कसे �ासपन टाकले आहे पहा. 
वज�ाहपन कठीण व दुधरर असे तया अजुरनाचे अंृःकरण पणं कणाध�ृच मायेने तयाला कसे पराभपृ  केले आहे, 
िकृीही कठीण लाकप ड असो ृे पोखरन �मर तयाचा भगुा करन टाकृो पण जर का ृो कमळांया कोवळया 
कळीृ अडकला ृर �ाण गेला ृरी, ृे कोमल दल िचरन बाहेर पडणयाची कलपनासु�ा मनाृ आणप शकृ 
नाही. मायेचा हा अ�ुृ  �भाव पाहपन संजय धकृराष्ाला महणाला, “महाराज, ऐकावे, तया आिदपुरषांया 
मायेचा �भाव �तयक तया ��देवालाही पुरा कळलेला नाही. िृंयामुळेच अजुरनाला भपल पडली. आपले आपृ 
पाहपन यु�ांया अिभमानाचा तयाला कसा िवसर पडला पहा.” कशी कुणास ठामक अिनवार सदयृा तयांया 



 
अनु�मिणका 

िच�ाृ उतप� झाली आिण ृो महणप लागला, “कक षणा रे, आृा कणभरसु�ा इसे नको असायला. जाम या कुठे 
ृरी िदगंृ राला. ्ानंा मारायचे ्ा नुसतया कलपनेनेच माझे मन वयाकुळ झाले आहे. ृोडा पृन धड शबदही 
फुटृ नाही. चल रे इसपन. अरे, यानंा मारायचं ृर ृे युिधि�रािदकासं मारलयासारखंच आहे. हे सगळेच आपले 
गो�ज आहेृ. जळो ृी लढाई, मला काही क रृवय नाही िृंयाशी. हे महापाप करन ृे फेडायला जायच ंकुठ? 
देवा, अहो लढलो ृर ृे एक महाभयंकर कमर होईल. आृा जो लाभ वहायचा ृो लढाई टळली ृरच होईल. 
मला आृा िवजयाची इंचासु�ा उरली नाही. सवरनाश करन राजय िमळाले ृरी नको. काय करायच ंआहे ृे 
घेमन? ्ानंा सव�ना मारायचे, मग ृे राजयभोग �ापृ वहावयाचे तयापेका जळोृ ृे भोग.” असे पासर महणप 
लागला. 

 
“�ीकक षणा, ्ा राजयसुखांया अभावी जे जे निशबी येईल ृे भोगाव ेलागले ृरी चालेल, िकबहुना या 

सवर सवजनासाठी मला माझे �ाण गमवावे लागले ृरी चालेल, पण याचंा घाृ करावा आिण राजय भोगाव ेही 
कलपना सवपनाृही माझे मन कर शकृ नाही. या वडील मंडळीशी वैर करावयाचे ृर जगायचे ृरी कशाला? 
मुलानेच जर आपलया कुळाचा संहार करावयाचा ृर ृो मुलगा देवाजवळ मागायचा ृरी कशाला? आपण या 
विडलांं या नाशांया कलपना मनाृ येम ृरी कशा �ायंया? तया ृर व�ासारखया वाटृ आहेृ. अरे, हा पृन 
काही घडावचे ृर ्ाचें भले घडावे. आमही परा�म करावा, कोश िजकप न आणाव,े आिण ृे ्ानंी भोगाव.े 
यांं यावरन आमही आमचा जीव कुरवडंी करावा आिण तयाचें कायर यशास नयाव.े िदगंृ ीचे राजे िजकप न या 
आमंया कुळास आमही संृोष �ावा. कसे आमचे नशीब की, हे उफराटे कमरच िस� झाले आहे! हे गुरजन 
आमंयाशीच लढायला काय महणपन उ�ुकृ झाले असृील? बायका मुले टाकप न भालयावर आपले िशर चढवपन 
हे सगळे आपृ काय महणपन आमंयावर धावपन आले असृील? ृे जरी लढाई करणयास उतसुक असले ृरी मी 
तयानंा मार कसा? कुणावर हतयार चालवप? माझयाच काळजावर ृलवार चालवप काय? 

 
देवा ृुमही ्ानंा ओळखलं नाही का हो! अहो, दपर असले ृरी ओळखप येृाृ ना? ृे बघा भीषम 

िपृामह! ृे बघा गुर ्ोणाचायर! काय अपार उपकार आहेृ आमंयावर तयाचें! हे मेहुणे, हे सासरे, हे मामा, ृे 
बधुं ही सगळी आमचीच माणसे! ृी पहा आमची लाडकी नाृवडें! देवा बघा ृरी आमचे अगदी िजवलग 
सखेसायरे आहेृ हे सवरजण! “यानंा मारया”! असे नुसृे महटले ृरी वाचा िवटाळेल. 

 
�ीकक षणा, ठरला माझा िन�य. हे मला काही करोृ. भले माझा �ाण घेवोृ. पण तयाचंा घाृ करावा हे 

मी मनाृही आणणार नाही. 
 
�ैलोकयाचे राजय जरी कोणी माझया हाृी आणपन िदले ृरी मी तयासाठी ही लढाई करणार नाही.” 
 
अजुरन वयाकुळ होमन हाृ जोडपन भगवंृ ाची िवनवणी करीृ होृा. देव सृबधच होृे. अनुृापांया 

लहरीवर लहरी अजुरनांया मनाृ येृ होतया. सवजनाचंा वध करन जर आपण पापी झालो ृर काय होईल हा 
िवचार मनाृ आला मा�, आ रृ सवराृ तयाने आपलया सखयाला हाक मारली आिण ृो महणाला, 

 
“आमही जर हे हीन कक तय केले ृर कोण आमचा मान ठेवील? देवा, ृुझया ृरी ृोडाकडे आमही कसे 
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पहाव?े गो�जाचंा वध करन दोषाचें माहेरघर जर आमही पापी झालो ृर आमंया हाृी मो�ा पुणयाईंया 
बळाने सापडलेला पृ आमहाला अंृरशील.” 

 
मी, जानेनरी वाचनास १९७० साली �ी. स. कक . देवधरानंी सािंगृलेलया �माने सुरवाृ केली. पधंरा 

िदवसाृ पारायण संपवाव ेअसे तयानंी सािंगृले होृे. तया काळाृ मनामधये अनेक लढाया चालप  होतया. दोन 
वष� अखंड वाचन चालप  होृे पण �तयेक पारायणांया वळेी ्ा ओळी आलया की, मन गजबजायचे. वाटायचे 
आपण ृर ्ा चार-दोन वयकृीवर वयावहािरक मृभेदामुळे राग धरन आहोृ. तया वयकृींयाब�ल िवचार 
आला रे, आला की, रागाचे, �ेषाचे काहपर उठृे. अशा या अपिव� जागी ृो भगवंृ  पाय ृरी ठेवील काय? 
िशवा�माणे िनदेचे िवष पचवपन जगास अमकृाचे वरदान देणाऱया तया जानदेवाचंी ही जानेनरी हाृाृ धरणयाची 
ृरी आपली लायकी आहे काय? जे घडृे ृे माझया �ारबधाने घडृे, दुसऱयांया करणीमुळे नवहे, हा बोध 
माझया मनाृ कधी ृरी ठसेल काय? मनाची ृळमळ वहावयाची पण फारसा उपयोग वहावयाचा नाही. राग 
कमी वहावयाचा नाही. मग असाच एक �संग आला की जयांं याब�ल राग तया वयकृीबरोबरच, चार-सहा िदवस 
एक� रहायला हव.े आधी दीड िदवस �वास आिण मग पुढे सहा िदवस सहजीवन. जानेनरीपुढे डोके टेकले 
आिण कळवळपन �ासरना केली की मामली, आपणच मला बळ �ा. माझया मनाृील हा राग, �ेष संपपणर जाम 
देच पण तयाऐवजी िनभ�ळ �ेम येम दे. शांृ पणाने िवचार केला ृर तया अवससेृ, “हे ृर माझेच �ारबध! 
दुसऱयास दोष का? हे पटृे पण आठवणीनी दंश मारला की, मन पेटपन उठृे. आृा माझे बळ संपले. आपण 
कक पा करा! आिण हा राग घालवा. आपली पाईक महणवपन घेणयासारखी उिचृ ि�या माझया हा पृन घडप  दे. 
आपणच संभाळा.” आिण मग �वासाृ दीड िदवस अखंड जानेनरी वाचली. इृकया आ रृृेने हाक मारलयावर 
न येईल ृी मामली कसली? िृने मन सफिटकासारखे सवंच केले. जुनया घटनाचंी आठवण मकृ�ाय केली 
आिण मग तया जागी नवया �ेमाचे अंकुर आणले. सवर दि�कोनच बदलपन टाकला. ृो सहजीवनाचा काल ृर 
उ�म पार पडलाच, पण पुनहा पुढे कधीही ृी कडप  भावना मनाृ आली नाही. आिण महणपन ्ा ओवीशी आले 
की, अजुरनाची वयसा सेट काळजापय�ृ िभडृे आिण वाटृे, “ही ृर माझीच युगायुगाची वयसा!” 
 

अजुरन पुनहा िवनवृो आहे, “देवा, हे पाप माझया हा पृन घडप  देम नका हो! कुलसंहारासारखे पाृक 
अंगाशी जडलयावर ृुला कसा नी कुठे पहावा? बागेमधये वणवा पेटला की, कोिकळ कणभर ृरी िृसे राहील 
का? चकोर िकृीही कृषा रृ असला ृरी सरोवरांया गढपळ पाणयाृ चोच घालील काय? पेटलेली आग आिण 
गढपळलेले पाणी पाहपन कोिकळ आिण चकोर तया अपिव�ाचंा तयाग करन िृसपन िनघपन जाणार नाहीृ काय? 
ृे िबचारे सामानय पकी, आपण �तयक भगवंृ ! तया प�यानंाही हे जान आहे ृर पुणयाचा ओलावा नाहीसा 
झालयावर, मायेंया अंधाराृ आमहाला टाकप न पृ आमचा न�ी तयाग करणार नाहीस काय? ृुझयाशी िवयोग 
झालयावर आमचे ्ा जगाृ रािहलेच काय? देवा रे! तया िवयोगदुःखाने आमचे हदय फुटेल. नाही, नाही! मी हे 
यु� करणार नाही. याृ मला दोषच दोष िदसृाृ. मी मुळीच ह�यार उचलणार नाही. मी ्ा कौरवानंा 
मारणारही नाही आिण ृे राजयभोग भोगणारही नाही. देवा, हे काल�यी होणार नाही. 
 

कौरव मदाधं झाले आहेृ आिण सं�ामास ृयार होमनच आले आहेृ महणपन काय आमही पण मदाधं 
वहाव ेकाय? अिवचार करावा? पाप करावे? हे आपले असपन माराव?े काळकप ट िवष कुणी िदले ृर ृे महािवष 
जाणपनबुजपन आपण खावे काय? देणाऱयाला कळृ नसेल ृर घेणाऱयाला ृरी कळायला हव ेना? िसह अविचृ 
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समोर आला ृर काय तयाला सामोरे जामन �ाण गमावावा काय? की, जरा वाट चुकवपन आपला जीव 
वाचवावा? हाृाृ असलेला िदवा टाकप न देमन, काळोखया िविहरीृ समजपन-उमजपन उडी टाकणयाृ काय 
फायदा आहे? समोर धगधगणारी आग िदसृ असृाना ृी चुकवपन बाजपस सरले नाही ृर िनिमषाध�ृ ृी 
आपलयाला कवळपन भसम करणार नाही काय? हे मप�ृमंृ दोष अंगावर कोसळपन येृ असृाना तयापासपन 
परावक� वहायला नको काय? का, तयाृच अिवचाराने उडी मारायची? देवा, हे पाृक िकृी घोर आहे हे 
ृुमहाला सागंप का? जंगलाृ झाडेच झाडावर घासली जाृाृ आिण दावा�गन पेटृो. एकदा पेटला की, उभया 
वनाची राखरागंोळी होृे. ृसेच अशा वळेी घडृे. गो�ामधये मतसरा�गन पेटृो. तया पृन एकमेकाचंा वध होृो, 
आिण तया वैरागनीृ सगळया कुळाची आहुृी पडृे. या पृन िनम�ण झालेलया पापामुळे वशंपरंपरागृ चालृ 
आलेलया धम�चा लोप होृो, आिण उरृो केवळ अधमरच! हाृाृ असलेला िदवा टाकला की, सरळ वाट असपन 
पायाृ अडसळे येृाृ. तया�माणे सारासार िवचार साबंला की, कोणी कसे आचरण करावे हे िविधिनषेधही 
साबंृाृ. कुळकयच झालयामुळे आ�धमर लोपृो आिण पाप जासृ जासृ �बळ होम लागृे. यमिनयम पाळले 
जाृ नाहीृ. इंि्ये सैरावैरा धावृाृ आिण मग सहज कुलिसयांं या हा पृनिह वयिभचार घडृो. उ�म आिण 
अधम याचंा संकर होृो. वण�वणर िमसळृाृ. जािृधमर समपळ उपटले जाृाृ आिण चवहा�ावर टाकलेलया 
बळीवर जसे कावळे ृुटपन पडृाृ, ृशी महापाृके ्ा कुळावर झडप घालृाृ. संपपणर कप ळ व कुळघाृक 
यानंा नरकाची �ापृी होृे. वशंाृील �जेची अशी अवससा झाली की, सवगरसस िपृर िफरन परृ येृाृ. 
िनतयनैिमि�क धमरकक तये साबंलयामुळे कोण कोणाला िृलोदक देणार? मग िपृर ृरी सवग�ृ कसे �ससर 
होणार? ृेही पर पृन मकतयुलोकी कुळाजवळ येृाृ. नखा�ास सपर डसला की, जसे नखिशखांृ  हा हा महणृा 
िवष पसरृे ृसे अशा महापाृकानंी वशंजास �ासले की, पपवरजच काय पण �तयक ��देवापय�ृ तया िवषाचा 
अंमल चढृो. देवा, हा अनसर इसेही साबंृ नाही. तया कुळांया संसग�ने अवृीभवृीचे लोकही आचार�� 
होृाृ. पेटलेलया घराशजेारची घरे जशी अकसमाृ धडाडपन पेटृाृ तया�माणे तया कुळांया साि�धयाृ जी 
जी कप ळे जगृाृ ृीही या पाृकी कुळामुळे बािधृ होृाृ. अनेक दोषामुंळे तया कुळाला िकृी भयंकर 
नरकयाृना भोगावया लागृाृ! एकदा तया नरकाृ पडलयावर कलपांृ ीही तया पृन तया पाृकयाचंी सुटका होृ 
नाही. ही एवढी अधोगृी ्ा कलहा पृन, कुळकया पृन िनम�ण होृे. 

 
देवा! मी इृकया िवनवणया करृो आहे पण आपण तयाकडे लकच देृ नाही की अहो, आपण आपले 

मन काय व�ासारखे अभे� केले आहे काय? ऐका हो! माझे जरा. जयासाठी हे राजयसुख िमळिवणयाची इृकी 
याृायाृ करावयाची ृे शरीरदेखील कणभगुंरच! पुनहा. देवा, हे सगळे कळृ असपनसु�ा मी तया दोषाचंा तयाग 
कर नको काय? खरे महटले ृर ्ा वडील मंडळींयाकडे अशा घाृकी नजरेने आमही पािहले हेच केवढे ृरी 
पाृक घडले आहे. आृा हे पाृक घडले ृे घडलेच आृा ृरी सोडा िवचार करायला हवा. कक षणा, असे वाटृे 
आहे की, हा अपिव� देह ठेवपच नये. हाृाृील शसे खाली ठेवावी आिण खुशाल ्ाचें बाण झेलावे, होृील ृे 
कलेश सहन कराव,े �ाणतयागही करावा पण हे पाृक करणयाची इंचाही कर नये.” 

 
धकृराष्ास उ�ेशपन संजय महणाला, “महाराज, लढाईसाठी उतसुक होमन समोर ठाकलेलया 

कुळाकडे पाहपन अजुरन वयाकुळ झाला आिण “राजयभोग महणजे �तयक नरकच” असा तयाने मनाशी िन�य 
केला. 
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अतयंृ उि�गन झालेला अजुरन गिहवरन गेला. तयाला रसाृ बसवनेासु�ा. तयाने धाडकन रसावरन 
खाली उडी घेृली. धनुषयबाण टाकले. दुःखाने जजरर झालेलया अजुरनाने ओंजळीृ ृोड लपिवले. तया 
ओंजळीृसु�ा तयाचे अ�प मावनेाृ. पदंयुृ झालेला राजकुमार िकवा राहपने �ासलेला सपयर जसा �भाहीन 
िदसृो, ृसा ृो अजुरन िदसप लागला. महािस�ींया मोहाने �मलेला, ृापसी कामिवकाराने पचाडपन जावा 
ृसा ृो दीन िदसप लागला.” 

 
रसंयुृ झालेलया तया बापुडवाणया पास�ला आृा ृो वैकंुठनास परमास�चा कसा कसा बोध करील ृी 

सिवसृर कसा पुढे आहे. िनवकि�दास जानदेव महणृाृ की, “ृी कसा ऐकावयास फारच िवसमयकारक आहे. 
ऐकावी महाराज.” 

 
जानदेवानंी या�माणे पिहला अधयाय संपवला आहे. इं�जीृ महटले जाृे “The stage is set” ृसे 

झाले आहे. आृा आपण िवसरायची आहे ृी पानरभपिम, ृे ह�ी घोडे, शसासे घेृलेले ृे रसी महारसी, ृी 
्ौपदीची िवटंबना, ृो लाकागकहदाह, ृे जीवघेणे �पृ  आिण ृो लािजरवाणा वनवास! आृा आपलयापुढे उभा 
आहे ृो मोह�सृ अजुरन आिण तयाचा िजवलग सखा �ीकक षण. भागय तया धकृराष्ाचे की, हा तया दोघाचंा संवाद 
सागंणयासाठी संजयासारखा ्�ा िमळाला. भागय आपले की, तया संवादाचे रहसय बोलीभाषेमधये 
आपलयासारखयानंा उलगडपन सागंणयासाठी जानदेवासारखी परम कारणयवतसल आई भेटली. धकृराष्, 
संजय, अजुरन आिण भगवंृ  या चौघाचंा एकमेकांृ ील संवाद आपण ऐकृोच पण जानदेव ्ा चौघांं याही 
अंृमरनाचे साकी आहेृ आिण आपलयालाही ृे ृेसवर नेृ आहेृ. फकृ आृा आपण आपलयालाच 
िवनवावयाचे की, 

 
“जीाा, अाधान दीजा.” 

 
✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 
 

अध्ा् दुसेा 
 

साखं््ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

संजय उवाच– 
 

्ं ्था कृर्ाललिापम�ुरूण�कुलाीणम   
िाेीदन्िमदं ााक्मुााि मधुसूदनःत॥त१त॥ 

 
�ीभगवानुवाच– 

 
कु्सताा कशमलिमदं िाेमा समुरकसथ्मत  
अना्रजुपमसाग्रमकीव्केमजुरनत॥त२त॥ 
 
कलैब्ं मा सम गमः राथर नै्�ाय्ुरर� ा्त  
ीु�ं हद्दौबरर्ं त्कताोि�� रें्रत॥त३त॥ 

 
अजुरन उवाच– 

 
कथं भीेममहं संख ा् �ोणंि मधुसूदनत  
इेुिभः �ि््ोतस्ािम रूजाह�ािेसूदनत॥त४त॥ 
 
गु्नहताा िह महानुभाााा �ा्ो भोक्ंु भैी्मरीह लोका त  
हतााऽथरकामासं्ु गु्िनहैा भु�जी् भोगाा  िधे�िदगधाात॥त५त॥ 
 
न िै्ि�दमः क्े�ो गेी्ो ्�ा ज ा्म ्िद ाा नो ज ा््ुःत  
्ानाा हताा न िजजीिाेामस ा्लाकसथ्ाः �मुखा धा र्ेाेषाःत॥त६त॥ 
 
काररण्दोेोरह्साभााः रृचचािम ताा ंधमरसंमूूिा्ाःत  
्च्ा्ः स्ाि�िा्ं �िूह ्नमा िशे्स ा्लहं शािध मां ताा ं�र�म ॥त७त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
न िह �रश्ािम ममारनु�ा�चचोकमुचचोेणिमकन�्ाणाम   
अााप् भूमाासरतनमृिं ेाज् ंसुेाणामिर िाललिधरत्मत॥त८त॥ 

 
संजय उवाच– 
 

एामुकताा हेीका शं गुडाका शः रें्रत  
न ्ोतस् इि् गोतादमुकताा ्ूेणी बभा हत॥त९त॥ 
 
्मुााि हेीका शः �हसि�ा भाे्त  
सान्ो भ्ोमरध ा् िाेीदन्िमदं ािःत॥त१०त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 
अशोच्ाननाशोिसतां �जााादाां भाेसात  
ग्ासूनग्ासंूा नानुशोिकन् रंिड्ाःत॥त११त॥ 
 
न तााााहं जा्ु नाललसं न तां नामा जनािधराःत  
न िैा न भिाे्ामः सा� ा्म्ः रेमत॥त१२त॥ 
 
दािहनोलकसमन्था दाहा कौमाें ्ौानं जेात  
्था दाहान्े�ाकप्ध�ेस्् न मु�ि्त॥त१३त॥ 
 
मा्ासरश�स्ु कौन ा्् शी्ोेणसुखदुःखदाःत  
आगमाराि्नोलिनत्ास्ाकंस्ि्ीसा भाे्त॥त१४त॥ 
 
् ंिह न व्थ्तं ा् ा् रु ें रु ेेरभत  
समदुःखसुखं धीें सोलमृ्ताा् करर ा्त॥त१५त॥ 
 
नास्ो िा� ा् भााो नाभााो िा� ा् स्ःत  
उभ्ोेिर दपोलन्सतान्ोस्�ादवशिभःत॥त१६त॥ 
 
अिानािश ्ु ्ि�िि ा्न सारिमदं ््मत  
िानाशमव््स्ास् न किातक्ुरमहरि्त॥त१७त॥ 
 
अं्ान् इमा दाहा िनत्स्ोक्ाः शेीिेणःत  



 
अनु�मिणका 

अनािशनोल�मा्स् ्समा�ुध्सा भाे्त॥त१८त॥ 
 
् एनं ााि� हन्ाें ्ाैनं मन् ा् ह्म   
उभौ ्ौ न िाजानी्ो ना् ंहकन् न हन् ा्त॥त१९त॥ 
 
न जा् ा् ि�् ा् ाा कदािि�ा् ंभूताा भिा्ा ाा न भू्ःत  
अजो िनत्ः शान्ोल्ं रुेाणो न हन् ा् हन्माना शेी ाेत॥त२०त॥ 
 
ाादािानािशनं िनत्ं ् एनमजमव््मत  
कथं स रु ेः राथर कं घा््ि् हकन् कमत॥त२१त॥ 
 
ाासािंस जीण�िन ्था िाहा् नाािन गृ�ाि् नेोऽरेािणत  
्था शेीेािण िाहा् जीण�न्न्ािन सं्ाि् नाािन दाहीत॥त२२त॥ 
 
नैनं िचनदकन् शसािण नैनं दहि् रााकःत  
न िैनं कलाद्नत्ारो न शोे्ि् मा ्ःत॥त२३त॥ 
 
अचचा�ोल्मदा�ोल्मकला�ोलशोे् एा ित  
िनत्ः सारग्ः सथाणुेिलोल्ं सना्नःत॥त२४त॥ 
 
अव्क्ोल्मििनत्ोल्मिाका्�ल्मुच् ा्त  
्समादाां िािदताैनं नानुशोिि्ुमहरिसत॥त२५त॥ 
 
अथ िैनं िनत्जा्ं िनत्ं ाा मन्सा मृ्म   
्थाऽिर तां महाबाहो नैां शोिि्ुमहरिसत॥त२६त॥ 
 
जा्स् िह �ुाो मृत्ुुुरां जनम मृ्स् ित  
्समादरिेहा �्लथ� न तां शोिि्ुमहरिसत॥त२७त॥ 
 
अव्क्ादीिन भू्ािन व्क्मध्ािन भाे्त  
अव्क्िनधनान ा्ा ्् का रिेदाानात॥त२८त॥ 
 
आा्रातराि् किादानमाा्रा�दि् ्थैा िान्ःत  
आा्रा�नैमन्ः �ृणोि् �ुतााप ा्नं ााद न िैा किात ॥त२९त॥ 
 
दाही िनत्माध्ोल्ं दाहा सारस् भाे्त  



 
अनु�मिणका 

्समातसा�िण भू्ािन न तां शोिि्ुमहरिसत॥त३०त॥ 
 
साधमरमिर िाााी् न िाककमर्ुमहरिसत  
धम्�िि ्ुिाच्ा्ोलन्तीि््स् न िा� ा्त॥त३१त॥ 
 
्दचच्ा िोरर�ं सागर�ाेमरााृ्मत  
सुिखनः ीि््ाः राथर लभन ा् ्ुिमीदशमत॥त३२त॥ 
 
अथ िा�ािममं धम य् सं�ामं न किेे्िसत  
््ः साधमर कीि य् ि िहताा रारमाापस्िसत॥त३३त॥ 
 
अकीि य् िािर भू्ािन कथि्े्कन् ा्लव््ामत  
संभािा्स् िाकीव्मरेणादि्िेच् ा्त॥त३४त॥ 
 
भ्ा�णादुरे्ं मंस्न ा् ताा ंमहाेथाःत  
ा्ेां ि तां बहुम्ो भूताा ्ास्िस लाघाम ॥त३५त॥ 

 
अााच्ाादाां बहूनािदे्कन् ्ाािह्ाःत  
िननदन्स्ा सामथ य् ््ो दुःख्ें नु िकम ॥त३६त॥ 
 
ह्ो ाा �ापस्िस सागर िजताा ाा मोी्सा महीमत  
्समादुि�� कौन ा्् ्ुिा् कृ्िना्ःत॥त३७त॥ 
 
सुखदुःखा समा कृताा लाभालाभौ ज्ाज्ौत  
््ो ्ुिा् ्ुज्सा नैां रारमाापस्िसत॥त३८त॥ 
 
एेा ा्लिभिह्ा साखं ा् बुिि्�गा कतामां �ृणुत  
बुदध्ा ्ुक्ो ््ा राथर कमरबंधं �हास्िसत॥त३९त॥ 
 
नाहािभ�मनाशोलकस् �त्ाा्ो न िा� ा्त  
साररमप्स् धमरस् ्ा् ा् मह्ो भ्ातत॥त४०त॥ 
 
व्ासा्ाकतमका बुिि ाेका ह कु नंदनत  
बहुशाखा �नं्ाा बुि्ोलव्ासाि्नामत॥त४१त॥ 
 
्ािममां रुकेर्ां ाािं �ादनत्िारिा्ःत  



 
अनु�मिणका 

ाादाादे्ाः राथर नान्दस्ीि् ाािदनःत॥त४२त॥ 
 
कामातमानः सागररेा जनमकमरफल�दामत  
ि�्ािाशाेबहुलां भोगैन्रगत् �ि्त॥त४३त॥ 
 
भोगैन्र�सक्ानां ््ारह्िा्सामत  
व्ासा्ाकतमका बुििः समाधौ न िाधी् ा्त॥त४४त॥ 
 
्ैगुण्िाे्ा ाादा िनसैगुण्ो भााजुरनत  
िन�रन�ो िनत्स�ासथो िन्�गीाम आतमााात॥त४५त॥ 
 
्ााानथर उदराना सार्ः संपलु्ोदका त  
्ााानसा�ेु ाादाेु �ा�णस् िाजान्ःत॥त४६त॥ 
 
कमरण ा्ाािधकाेस ा् मा फला ेु कदािनत  
मा कमरफलहा्ुभूरम� ा् स�ो लसताकमरिणत॥त४७त॥ 
 
्ोगसथः कु  कम�िण स�ं त्कताा धनंज्त  
िसदध्िसदध्ोः समो भूताा समतां ्ोग उच् ा्त॥त४८त॥ 
 
दू ाेण �ाें कमर बुिि्ोगािनंज्त  
बुिौ शेणमकनाचच कृरणाः फलहा्ाःत॥त४९त॥ 
 
बुिि्ुक्ो जहा्ीह उभा सुकृ्दुेकृ ा्त  
्समा�ोगा् ्ुज्सा ्ोगः कमरसु कौशलमत॥त५०त॥ 
 
कमरजं बुिि्ुक्ा िह फलं त्कताा मनीिेणःत  
जनमबनधिािनमुरक्ाः रदं गचचनत्नाम्मत॥त५१त॥ 
 
्दा ा् मोहकिललं बुििव्रि््िेे्ि्त  
्दा गन्ािस िना�दं �ो्व्स् �ु्स् ित॥त५२त॥ 
 
�ुि्िा�ि्र�ा ा् ्दा सथास्ि् िनालात  
समाधाािला बुििस्दा ्ोगमाापस्िसत॥त५३त॥ 
 

अजुरन उवाच– 



 
अनु�मिणका 

 
कसथ्�जस् का भाेा समािधसथस् का शात  
कसथ्धीः तक �भा ाे् िकमासी् �जा् िकमत॥त५४त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

�जहाि् ्दा कामाा सा�नराथर मनोग्ाा   
आतमन ा्ााललतमना ्ुपः कसथ्�जस्दोच् ा्त॥त५५त॥ 
 
दुःखाेानुि�गनमनाः सुखाेु िाग्सरृहःत  
ाी्ेागभ्�ोधः कसथ्धीमुरिन च् ा्त॥त५६त॥ 
 
्ः सार्ानिभसनाहस्�त�ाप् शुभाशुभम   
नािभननदि् न �ािप ्स् �जा �ि्ि�्ात॥त५७त॥ 
 
्दा संहे ा् िा् ंकूम�ल�ानीा सारशःत  
इकन�्ाणीकन�्ाथ�भ्स्स् �जा �ि्ि�्ात॥त५८त॥ 
 
िाे्ा िािना र्न ा् िनेाहाेस् दािहनःत  
ेसाजय ेसोलप्स् रें दृा  िना र् ा्त॥त५९त॥ 
 
्््ो �िर कौन ा्् रु ेस् िारिा्ःत  
इकन�्ािण �माथीिन हेकन् �सभं मनःत॥त६०त॥ 
 
्ािन सा�िण सं्म् ्ुक् आसी् मतरेःत  
ाशा िह ्स ा्कन�्ािण ्स् �जा �ि्ि�्ात॥त६१त॥ 
 
ध्ा््ो िाे्ानरंुसः स�स ा्ेरूजा् ा्त  
स�ातसंजा् ा् कामः कामात�ोधोलिभजा् ा्त॥त६२त॥ 
 
�ोधािाि् संमोहः संमोहातसमृि्िा्मःत  
समृि््ंशााुििनाशो  बुििनाशात�णश्ि्त॥त६३त॥ 
 
ेाग�ाेिा्ुक्ैस्ु िाे्ािनकन�्ाैेात  
आतमाश्वैाधा्ातमा �सादमिधगचचि्त॥त६४त॥ 
 



 
अनु�मिणका 

�सादा सारदुःखानां हािनेस्ोरजा् ा्त  
�स�िा्सो �ाशु बुिि र्राि्� ा्त॥त६५त॥ 
 
नाकस् बुििे्ुक्स् न िा्ुक्स् भाानात  
न िाभाा््ः शाकन्ेशान्स् कु्ः सुखम ॥त६६त॥ 
 
इकन�्ाणां िह िे्ा ं्नमनोलनुिाधी् ा्त  
्दस् हेि् �जा ंाा्ुन�ािमाामभिसत॥त६७त॥ 
 
्समा�स् महाबाहो िनगृही्ािन सारशःत  
इकन�्ाणीकन�्ाथ�भ्स्स् �जा �ि्ि�्ात॥त६८त॥ 
 
्ा िनशा सारभू्ानां ्स्ां जागव् सं्मीत  
्स्ां जा�ि् भू्ािन सा िनशा रश््ो मुनाःत॥त६९त॥ 
 
आरू्रमाणमिल�ि्�ं समु�मारः �िाशकन् ्�त   
्�तकामा ् ं�िाशकन् सा� स शाकन्मापनोि् न कामकामीत॥त७०त॥ 
 
िाहा् कामान्ः सा�नरुमाांेि् िनःसरृहःत  
िनमरमो िनेहंकाेः स शाकन्मिधगचचि्त॥त७१त॥ 
 
एेा �ा�ी कसथि्ः राथर नैनां �ाप् िामु�ि्त  
कसथताास्ामन्कालालिर ��िना�णमृचचाि्त॥त७२त॥ 

 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “साखंययोगो नाम” ि�ृीयोऽधयायः   २   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
  



 
अनु�मिणका 

 
दुसऱया अधयायाचे नाव आहे “साखंययोग”. मनाृ असे आले की, जानेनरीृील ओवया िचृनासाठी 

घेणयापपव� साखंयशास महणजे काय याची सोडी कलपना असलेली बरी महणपन सोडा शोध घेृला. जासृ 
पािरभािषक िववचेन माझया बु�ींया पलीकडे आहे पण सामानय रपरेषा डोळयापुढे ठेवावयाची महणजे हा 
अधयाय समजणयास सोपे जाईल असे वाटले. मालपृाई, आपलयाला िवभपिृयोग ्ा दहावया अधयायाृील 

 
“िसिाना ंकिरलो मुिनः” 
 
हे वचन आठवृ असेल, ृर भगवंृ ाची िवभपिृ असलेले हे महामुनी ्ा शासाचा कृ� आहेृ. पण 

सवरच जानासही साखंय असे महटले जाृे. या अधयायांृ  भगवंृ ानी बु�ीयोगही सोडकयाृ सािंगृला. 
 
िववकेानंदानंी महटले आहे की, “साखंय ृ�वजान भारृाृच नवहे ृर सगळया जगाृ सव�हपन �ाचीन 

असे ृ�वजान आहे. या ृ�वजानाचे �व रृक किपलमुनी हे भारृीय मानसशासाचे जनक असपन तयानंी 
उपदेिशलेले �ाचीन मानसशास भारृाृ मानय असलेलया ृ�वजानांया सवर सं�दायानंा अिध�ानभपृ  आहे.” 

 
भारृीय सं�दायानंी हे ृ�वजान िशरोधायर केलेच. पण किपलाचें ऋण जगाृील सवर ृ�वजानावंर 

आहे. पायसागोरस िहदुससानाृ येमन हे ृ�वजान िशकला. तयाृील काही कलपना तयाने �ीस देशाृ नेलया. 
पुढे या कलपना पृन अलेकझािंंयाचा ृ�वजान सं�दाय उ�वला  आिण तयांयाही पुढंया काळाृ जेयवादी 
Gnostic ृ�वजानाचा या पृन उ�व  झाला. 

 
या�माणे किपलांं या ृ�वजानाचे दोन भाग झाले. एक भाग युरोपाृ अलेकझािंंयाृ गेला व दुसरा 

िहदुससानाृ रािहला. वयासाचें ृ�वजानही या पृनच िवकास पावले. 
 
भारृाृ ृ�वाजानास दशरने महणृाृ. पिहलया अधयायाृ ॐकाररपी गणपृींया सहा दशरनेरपी 

हाृाृ िनरिनराळी आयुधे आहेृ. तयाृ साखंयशासरपी गणपृीचा हाृ वरद कमलहसृ महटले आहे. 
यावरन या शासाचे मह�व लकाृ येृे. 

 
किपलमुनी सकि�िनम�तया ईनराचे अ�सृतव मानय करीृ नाहीृ. तयांं या मृे सवरश�कृमान, िवनाचा 

कायमचा शासनकृ� असा िनतय ईनर असप शकृ नाही. ईनर मग एक ृर ब� असला पािहजे; ब� असला 
ृर ृो सकि� उतप� कर शकणार नाही आिण मुकृ असला ृर ृो सकि� उतप� करणारच नाही. ृेवहा 
सवरश�कृमान सगुण ईनर मानणयाची मुळी गरजच नाही. जे काही चागंले करायचे आहे ृे करणयासाठी �कक िृ 
समसर आहे. �सम साखंयशासा�माणे �कक ृीचा िवचार समजावपन घेम. 

 
आधुिनक िवजान जयाला Nature महणृे तयाचा उ�ेख आपले ृ�वज वगेवगेळया नावाने करृाृ. 

तयाृ दोन नाव–े 
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“�कक िृ” 
 
िकवा 
 
“अवयकृ” ही आहेृ. 
 

ृीन �कारंया शकृीची अवयकृ ही सामयावससा आहे. 
 

१ ृम ही आकषरक श�कृ आहे. 
 
२ रज ही अपसारक श�कृ आहे. 
 
३ स�व ही ृम व रज ्ा दोन शकृीची िनयं�क श�कृ आहे. 

 
स�व ्ा दोनही शकृीवर िनयं�ण ठेवृे व या अवससेृ सामयावससा असृे. सकजन वा पिरव रृन होृ नाही. ही 
सामयावससा कायम ृशीच रहाृ नाही. िृचा भगं होृो. एक श�कृ दुसऱया शकृीहपन वरचढ होृे व पिरव रृन 
िकवा गृी चालप  होृे. ्ा श�कृ परसपराशंी संयुकृ होम लागृाृ आिण िवन �गट होम लागृे. ही 
�गटावससाही एकसारखी िटकृ नाही. �तयेक वस पृ मुळंया सामयावससेस जाणयास उतसुक होृे आिण हळपहळप 
सवर अिभवयकृ वस पृ अवयकृाृ लीन होृाृ. िफरन तया सामयावससेचा भगं होृो व पुनहा िवनाचे �गटीकरण 
होृे. ्ा ृातपुरतया लयावससेस कलपांृ  महणृाृ. ्ा लय�ससृीृ िवनाची अवयकृ बीजच अ�सृ�वाृ 
असृाृच. महणपन या अवससेस िवनाची 
 

“काेणाासथा” 
 
असे महटले जाृे. आपलयाकडील आकाशाची कलपना आधुिनक ईसरशी जुळृी िमळृी असली ृरी एक नाही. 
आकाश व �ाण ्ा दोन ृ�वांं या संयोगाने सवर ससपल पदासर घडृाृ. कलपांृ ी सवर ससपल पदासर आकाश व 
�ाण यांं या अवयकृ अवससेृ िवलीन होमन जाृाृ. नवया कलपांया आरंभी अवयकृ सपदंन पावप लागृे. 
आकाशावर �ाणाचा आघाृ होम लागृो, आकाश घनीभपृ  होम लागृे, आकषरण व अपसारण या शकृीमुळे 
हळपहळप परमाणु उतप� होृाृ व शवेटी ससपल भपृ े उतप� होमन िवनाृील सवर वस पृ उतप� होृाृ. 
आकाशाचा �ाणावर वरचेवर आघाृा झाला की, तयापासपन वायप महणजे आकाशाची सपदंनयुकृ अवससा उतप� 
होृे. ही सपदंने ृी� झाली की, उषणृा िनम�ण होृे. या उषणृेला ृेजस असे नाव आहे. हळपहळप उषणृा कमी 
होृे, बाषपीय ्वय संड होम लागृे आिण तयाचे ृरल पदास�ृ रपांृ र होमन आप होृे व ृे शवेटी घन 
पदास�ृ पिरव�ृृ होृे, तयाला पकथवी महणृाृ, ही पचंमहाभपृ े. 
 

भपृ े अतयंृ ससपलसवरपाची ृ�व ेअसपन ससपल ृ�व ेसप�म ृ�वापंासपन ृयार होृाृ. या सप�म ृ�वानंा 
ृनमा�ा असे महणृाृ. नाक, कान, डोळे इतयािद ही बा् साधने ससपलसवरपाची, ृर खरी इंि्ये 
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सप�मसवरपाची आहेृ. ही आृली इंि्ये जानृं पृंची मचदपृील एकेक कच ्े होृ. �ाणाचे रपांृ र िविभ� ससपल 
शकृीृ करणयासाठी हे शरीर ससपल ्वयाचें बनलेले आहे. तयाच�माणे या शिररांया आृ असलेली सप�म 
इंि्ये ही �ाणाचे रपांृ र अनुभवांया सप�म शकृीृ करणयासाठी सप�म ्वयाचंी बनलेली असृाृ. ही इंि्ये व 
अंृःकरण िमळपन मानवाचे सप�म शरीर िकवा िलग शरीर ृयार होृे. या िलग शिरराला खराखुरा आकार 
असृो. 

 
बा् िवषयाचा आघाृ झाला की, िच� सपिंदृ होृे व मग तयाला मन ही संजा येृे. मनाची जी 

िन�यातमक श�कृ तयाला बुि� महटले जाृे. बु�ींया मागे असृो अहंकार. या अहंकारामुळे “मी आहे” हे जान 
होृे. तयांया मागे महत हे �कक ृीचे सवर�े� वयकृ सवरप आहे. या महतंया  मागे खरा आतमा शु� व पपणर असा 
पुरष असृो. हाच एकमेव ्�ा व तयांयामुळेच ्ा सवर घडामोडी होृ असृाृ. पण घडामोडीृ पुरष 
सापडृ नाही. ृो तया पिरव रृनाचा केवळ साकी असृो. 

 
साखंयांं या मृे पुरष वा आतमे अनेक असृाृ. ृे पपणर व शु� असृाृ. पण �कक ृीने िनम�ण केलेलया 

ससपल व सप�म पदास�ंया संपक�ने अनेक रंगाचे भासृाृ. आतमयाला आपलया मुकृ सवरपाचे जान वहाव ेमहणपन 
�कक ृीृ ही पराव रृने होृ असृाृ. किपल महणृाृ, “मुकृ आतमयास ईनर महणृा येईल पण, हे ईनर 
ृातपुरृे वा अनय ईनर महणृा येृील व ृे अनेक असप शकृाृ.” 

 
साखंयाचंा आणखी एक िस�ांृ  असा की, जया धृ�वर एका वयकृीची िकवा कु्  �ाणयाची रचना 

झालेली आहे, तयाच धृ�वर सम� िवनाची रचना झालेली आहे. माणसाला जसे मन ृसे िवनाचेही एक 
वैिनक मन आहे. संपपणर दशय पदासर हे ससपल शरीर, तयांया मागे सप�म शरीर, तयांया मागे वैिनक अहंकार व 
तयांया मागे वैिनक बुि�ृ�व असृे. िवनाृील सम�ी बुि�ृ�वा पृन आवशयक ृेवढी बुि� काढपन घेमन 
आपण वापरीृ असृो. ृीच गो� मानिसक शकृीची. शिरराचे बीज मा� आईबापापासपन िमळणे आवशयक 
असृे. या िस�ानृाृ आनुविंशक सं�मण व पुनजरनमवाद अंृभपरृ  आहेृ. 

 
�कक िृृील सवर गो�ी िम� सवरपांया व अचेृन असृाृ. मन, बुि�, इंचाश�कृ हीही अचेृनच पण 

ृी सवर तयांं यापलीकडे असलेलया एका स�ेचे चैृनय �िृिबिबृ करीृ असृाृ. ्ा स�ेला साखंय “पुरष” 
असे महणृाृ. पुरष बुि�रप नाही इंचारप नाही. पण तया दोघाचेंही कारण आहे. तयाला िवनाचा सपशरही 
होृ नाही पण, ृो मा� सवर िवन आपलयाकडे आकषरण करन घेृो. 

 
मा� असे पुरष अनािद, अनंृ, िवनवयापी आहेृ, तयाचंी संखया अनंृ आहे. ृ�व ेमोजृा येृाृ पण हे 

पुरष मोजृा येृ नाहीृ असे किपलाचें मृ आहे. 
 
अ�ैृवादी महणृाृ की, संपपणर िवन एक आहे, िवनाृ एकच आतमा आहे, एकच स�ा आहे, देश, 

काल, कायरकारणभाव यांं या माधयमा पृन ृी एकमेव स�ाच बुि�, अहंकार, सप�मभपृ े, ससपलभपृ े इतयादी रपे 
धारण करृे. सवर भौिृक व मानिसक रपे, िवनाृील य�यावत पदासर ही सारी तया एकाच स�ेवरील िविभ� 
अिभवयकृी होृ. ईनर व मानव एकच. भेद केवळ आभासमय आहे. 
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दुसऱया अधयायाकडे वळृाना मला वाटृे एवढी ृयारी आपलयाला पुरेशी आहे. साखंय �कक िृ व पुरष 

मानृाृ, वदेानृ पुरषो�म मानृो एवढे सप� धयानाृ ठेवायचे. सवर िवन हा केवळ तया एका भगवंृ ाचाच 
लीलोतसव आहे, केवळ तयांया चैृनयाचा िवलास आहे, तयांयािशवाय अणु रेणपही सुना नाही, ्ा एकतवांया, 
समतवांया भपिमकेने पुढचे पामल टाकावयाचे आहे. 

 
जानदेव महणृाृ, “संजय महणाला, राजा ऐकले काय? ृो पासर आृा शोकाकुल होमन रदन करृो 

आहे. सवकुलांया दशरनाने तयांया मनाृ �ेमाचे पाझर फुटले आिण िच� ्वपन गेले. तयाला उपमा केवळ 
पाणयाृ िवरघळलेलया िमठाचीच िकवा वाऱयाने उडवपन लावलेलया ढगाचंीच. अहो हा वीर पुरष महणावयाचा, 
्ाचे अंृःकरण कसे व�कठोर असावे पण, कक पेने आंचािदृ केलयामुळे िचखलाृ रृलेलया राजहंसासारखी 
तयाची �ससृी दयनीय झाली आहे. ृो अगदी कोमेजपन गेला आहे.” 

 
महामोहाने जजरर झालेलया तया पाडुंसुृाला पाहपन शा�गधर महणाला– “अजुरना, अरे हे काय करृो 

आहेस पृ! पृ कोण आिण हे मनाृ काय आणले आहेस? ृुला झाले ृरी काय? काही शसे, असे, िशिबराृ 
िवसरन आलास की काय? की मं�ृं�ाृ काही चुका झालया? हा खेद ृुला आृा कसा काय िनम�ण झाला? 

 
अनुिचृ गो�ीकडे ृुझे मन कधीच वळृ नाही, ृुझे धैयर कंधीही खचृ नाही, ृुझे नाव कानी पडले 

की, अपयश बारा वाटा पळृे. पृ कि�याचंा राजा, शपरवक�ीचे आ�यससान, ृुझया परा�माचा धाक ृीनही 
लोकामंधये आहे. 

 
पास�, पाशुपृासांया �ापृीसाठी पृ ृप केलेस. शकंराची आराधना केलीस. शकंर िकराृ झाले आिण 

तयानंी आपलया एका गणास वराह केले. ृुमहा दोघाचेंही बाण वराहास एकदम लागले आिण वराह कोणाचा 
याब�ल ृंटा सुर झालयावर, पृ �तयक िशवाशी लढाई िदलीस हे आठवृे ना? शकंर आटपेनाृ ृेवहा 
अ�गनका�े भकण करावयाची असे ठरिवलेस व अखेरची पपजा माडंलीस. जे जे फप ल िशवांया िपडीस वहावे ृे ृे 
फप ल िकराृांया मसृकी पडप  लागले. ृेवहा िकराृांया िशवसवरपाची ृुला ओळख पटपन पृ िकराृाचे पाय 
धरलेस व िशवानी �स� होमन ृुला पाशुपृास िदले हेही पृ आज िवसरलास काय? ृी का�वकि�, ृो िन�य, 
ृे धैयर कुठे गेले ृुझे? 

 
िहरणयकशयपपचे ना पृ मायावी राकस होृे. तया िनवाृ आिण कवच राकसाचें पािरपतय करणे इं्ालाही 

जमेना. ृेवहा तयाने ृुझया मदृीची याचना केली आिण अतयंृ चाृुय�ने पृ तयाचंा समु्ृीरी नाश केलास. असे 
ृुझे अ�िृम यु�कौशलय आज काय झाले? 

 
तया गंधव�चा पराभव ृर पृ अनेक वळेा केला नाहीस काय? अंगारपणर गंधवर रा�ी िसयासंह िवलास 

करृ होृा. ृुमही सवरजण ्ौपदी सवयंवरासाठी िनघाला होृाृ. “इृकया रा�ी कुठे िनघाला?” असे महणपन 
तया गंधव�ने अडवलयावर ृुमही तयाची समजपृ घालणयाचा खपप �यतन केलाृ. ृे �यतन िनषफळ झालयावर 
मा� पृ तयाला यु�ाचे आवहान िदलेस आिण तयाचा पराभव केलास ना? तया गंधव�नेही ृुझी वाहवा केली आिश 
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सप�म पदासरदशरक चाकषुी िव�ा देमन ृुझयाशी सनेह जोडला नाही काय? 
 
अरे, ृुझया जोडीचा वीर ्ा �ेलोकयाृ नाही आिण आज पृ या यु�भपमीवर वीरवकि� टाकप न अधोमुख 

होमन रडृो आहेस? काय महणावे ृुला? 
 
पृ कारणयाने दीन झालास महणजे अंधाराने सपयर िगळलयासारखे झाले आहे. वारा ढगानंा भयाला, 

अमकृाला मरण आले, लाकडानंी अ�गन िगळला, िमठाृ पाणी िवरघळले, बेडकाने साप िगळला आिण 
कोल्ाने िसह िजकला असे महणप काय? ्ा असलया अघिटृ अ�पृ  गो�ी पृ आज खऱया करन दाखिवलयास 
बाबा. 

 
बरं, असप दे. झाले ृे झाले. या दीन कारणयाला आृा यापुढे ृरी सारा देम नकोस. मन सावध कर. 

हा मपखरपणा टाकप न दे. मठ. ृो घे धनुषयबाण आिण लढाईला स� हो. लढाई ही काय दया दाखिवणयाची वळे 
आहे? पृ ृर शहाणा समजला जाृोस आिण हे आरंभले आहेस ृरी काय? झुंजांया वळेी कारणय? महणजे 
याचा असर कीृ�चा नाश आिण पारलौिककाचा सतयानाश!” 

 
जगि�वास �ीकक षण जरा रागावपनच पास�ला असे महणाले. आपण पपव� गाजवलेलया परा�माची 

आठवण झालयामुळे ृरी, अजुरन पुनहा उतसाहपपणर होईल असे देवाना वाटले असावे महणपन पास�ंया परा�माची 
यशोगासा देवानी सािंगृली पण या बोलणयाचा अजुरनावर काही पिरणाम होईना. हे पाहपन देवानी जरा वगेळया 
साटाचे बोलणे सुर केले. ृे महणाले, “मी िनकपन सागंृो आहे. ऐक माझे. असा शोकमगन होम नकोस. या 
उि�गनृेचा तयाग कर. धैयर पुरृेपणाने सवीकार आिण लढाईस ृयार हो. अरे, असा भयाडपणा करणे योगय 
नाही. आजवर जे िमळवले आहेस ृे मा� अशा वागणयाने घालवपन बसशील. अजपन ृरी आपले िहृ कशाृ 
आहे हे धयानाृ घे. लढाईंया �संगी कक पाळपपण उपयोगी पडृे काय? का महणपन कक पा करायची ्ांं यावर? हे 
आपले सोयरे धायरे आहेृ महणृोस, ृे काय आज झाले आहेृ सोयरे ृुझे? हे महणे “माझं गोृ.” काय रे हे 
ृुला आज कळले काय? जनमास आपलयापासपनच ृुमहा सव�ना एकमेकाशंी भाडंायची खुमखुमी ृर आहे. 
कशाला अिृशयोकृी करृोस? अरे भाडंायचे िनिम�च शोधणारे ृुमही आज लढाईला उभे अहा इृकेच! ही 
लढाई काय अनपेिकृ आहे? आजच एकदम काय झाले ृुला? का हा �ेमाचा पानहा फुटला एकदम? मला 
इृर काही कळृ नाही पण, आज पृ जे हे भयाडपण दाखवृो आहेस ृे मा� अतयंृ हीन कमर करृो आहेस हे 
खास सागंृो. आठव, आठव ृो वनवासाृला �संग. िन�ष�यृेला कंटाळपन ृुमही दोघे, पृ आिण भीम 
रागारागाने कुटीबाहेर पडलाृ आिण महणृ होृाृ, “दादा, जाृो आमही जरा वनाृ. कंदमुळे भरपपर कुठे 
आहेृ ृे पाहपन येृो. अजाृवासाृ कौरवानंी आपलयाला शोधपन काढले महणजे आहेच ना पुनहा बारा वष� 
वनवास. ृेवहा तयावळेी िनदान पोटाचे हाल वहायला नकोृ. साळीृले अ� ृरी िकृी िदवस खाृ बसायचे?” 

 
िख� मु्ेने युिधि�र ृुमंयाकडे पहाृ असृानाच वयास मह�ष आले. तयानंी सव�ना कुशल 

िवचारलयावर ृुमही दोघानंी आपली वयसा तयानंा सािंगृलीृ. मह�ष महणाले, “अरे ृुमही ृर वाघाचे पेटे अहा. 
शपर कि�य अहा. ृुमंयासारखया वीरानंी अशा शांृ ृेंया काळाृच आपले यु�कौशलय वाढवावयाचे असृे. 
सोडपन �ा तया कंदमुळांया गो�ी! काढा ृुमची शसासे बाहेर आिण करा सुर ृुमचा रोजचा अभयास. अरे 
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उतसाहाने आृाच ्ा काळाृ नवी नवी शसासे िशकप न िमळवपन घया. लढाईृ जय ृुमचाच आहे. पण असे 
भयाडासारखे जगप नका. स� रहा.” 

 
“पास�, अरे ृे सगळे आज िवसरलास काय? जयांयासाठी ृी सवर ृयारी होृी ृो सं�ामाचा �संग 

समोर उभा असृाना पृ असा बागं�ा भरणार? अरे, िध�ार असो ृुझया परा�माचा. असला हा मोह, ृुझी 
असली नसली �िृ�ा नाहीशी करील. ृुला परलोकीही सदगृी िमळणार नाही. इह परलोकांं या लाभाची 
हानी करणारा हा अंृःकरणाचा िढलेपणा सोडपन दे. कि�यानंी लढाई करणयाृच कुचराई केली ृर, ृो घोर 
अधःपाृ होईल. पृ हे कर नकोस.” 

 
या�माणे नाना�कारे देव अजुरनाला सागंृ रािहले, तयाचे मन वळिवणयाचा �यतन करृ रािहले, 

समजपृ घालृ रािहले पण पालथया घ�ावर पाणी!! काहीही पिरणाम झाला नाही. 
 
उलट अजुरन देवानंा महणाला, “देवा, इृकं सगळं बोलणयाची जररी नाही. मी काय महणृो ृे ृुमहीच 

ऐकप न घया. हा सं�ाम महणजे काय हे जरा धयानी घया. ही लढाई काही आपलया श�पंशी आहे काय? ही खरी 
लढाईच नवहे. हे ृर उघड उघड महापाृक आहे. आमंयाच वडील मंडळीचा उंचेद आमंया हा पृन 
वहावयाचा असा हा घोर �संग आमंयावर येमन कोसळला आहे आिण पृच मला सागंृो आहेस लढाई 
करायला? देवा, जरा िवचार करा. हे पहा माृािपृराचंी पपजा करावी, तयानंा संृोष �ावा, ृे सोडपन आमही 
तयाचंा वध करायला धावाव?े देवा, संृानंा, विडलानंा नमसकार करावा, घडलीच हा पृन ृर सेवा करावी, पपजा 
करावी की, हे योगय कमर न करृा तयाचंी िनदा करृ िफराव?े सोराचंी िनदा करणाराच नवहे ृर, ऐकणारासु�ा 
पापी ठरृो असे सािंगृले जाृे ना? मग आमही िनदा करन वाचा िवटाळावी असे कसे सागंृा ृुमही?” 

 
हे आमचे गो� व हे गुर आमहाला अतयंृ पपजय आहेृ. ्ा भीषम, ्ोणाशंी माझे नाृे कसे सागंप 

ृुमहाला? देवा, मी ्ांं याशी सवपनाृदेखील वैर कर शकृ नाही, मग तयाचंा �तयक वध कसा काय कर? 
जळो ृे िजणे! ्ा सगळयानंा झाले आहे ृरी काय? देवा, आमही आजवर जी शसासे िमळिवली, अभयास 
केला, तयांं या जोरावर ्ा गुरजनानंा मारन बढाई िमरवावी असे का ृुमचे महणणे आहे? हे िपृामह भीषम 
पहा. �ीकक षणा, आमंया माृेने आमहा अनासानंा एके िदवशी ्ांं या पुढे आणपन उभे केले. दोनही बाहप पसरन 
आमहा पाची जणानंा यानंीच ना आपलया उराशी कवटाळपन “या रे माझया पडुं पु�ानंो” असे उ� सवराने महटले? 
देवा, पहा पलीकडे उभे आहेृ ्ोणाचायर! िपृामह भीषमानीच ना आमहा सव�ना का�िव�ा िशकणयासाठी 
तयांं या सवाधीन केले? काय माझयावर तयाचंी माया! भास पकाचा मला फकृ डोळा िदसृो, दुसरे िृसरे 
काहीही िदसृ नाही असे महटलयाबरोबर “वा रे माझया िशषयो�मा, मार बाण” असे महणपन माझया पाठीवर साप 
मारली, ृी यानंीच नाही काय? काय सागंप देवा, ्ा ्ोणानंीच मला घडिवला असे महणा. मला तयानंीच धनुव�द 
िदला आिण आृा ृे उपकार मी तयांं यावर बाण सोडपन फेडप  काय? जयांं या कक पेने वर िमळाला तयांं याशीच 
मनाने वयिभचार करायला मी काय भसमासुर आहे काय? पुनहा पुनहा मला आठवृो ृो ्ोणाचाय�ंया मनाचा 
मोठेपणा आिण गंभीरपणा. समु्ाला गंभीर महणृाृ पण ृोही उसळ वाटावा इृका खोलपणा ्ा 
्ोणाचाय�ंया जवळ आहे. तयांं या मनाचा कोभ आमही कधी पािहलाच नाही. हे अपार आकाशसु�ा एक वळे 
मोजृा येईल पण यांं या अगाध हदयाचे कुणाला आकलन होणार नाही. अमकृ िवटेल, कालवशात व� फुटेल 



 
अनु�मिणका 

पण यांं या मनोधम�मधये िवकाराचंा �वशे होणार नाही. �ेम पहाव ेृर आईचे अशी महण आहे. ृे �ेम मप�ृमंृ 
पहायचे ृे ्ोणाचाय�ंयामधये. देवा, हा करणेचे आिदससान, सवर गुणाचें िनधान व िव�ेचा अमय�द समु्च 
आहे. हे इृके मोठे असपन आमंयावर तयाचंी अगाध कक पा आहे. सागंा, सागंा देवा! यांं या घाृाची इंचा ृरी 
माझया मनाृ मी येम �ावी काय? ्ानंा यु�ाृ माराव ेआिण आपण राजयसुख भोगाव े हे �तयक करणे ृर 
राहोच पण ृसे करणयाचा िवचारसु�ा माझया मनाला सोसृ नाही. हे राजयभोग दुलरभ आहेृ पण ्ाहीपेका 
आणखी �े� भोग असले ृरी ृे, हे महापाप करन भोगणयापेका िभकादेंही केलेली बरी. देशतयाग करावा िकवा 
अरणयाृ िनघपन जाव ेपण यांं यावर शस धर नये. 
 

देवा, हे बघा, आृाच पाजळलेले ृी�ण बाण. ृे यांं या िजवहारी खोचायचे आिण तया जखमा पृन 
वहाणाऱया रकृाने िभजलेले िवषारी राजयभोग भोगावयाचे काय? ृसले ृे भोग आमहाला काय करायचे 
आहेृ? राजयासाठी कि�याने लढाई केलीच पािहजे हा ृुझा यु�कृवाद मला मुळीच पटृ नाही.” 

 
संजय महणाला, “महाराज, अजुरन तयावळेी �ीकक षणाला “ऐका देवा” अशी सारखी िवनवणी करीृ 

होृा. पण देव मुळीच लक देईनाृ. देव काहीच बोलेनाृ. ृेवहा पास�ला भीृी वाटली. ृो महणाला, “देवा, 
ऐका माझे जरा. ृुमही ृर माझयाकडे पाहीना देखील! ृुझयािशवाय आमचा दुसरा कोण िजवलग सखा आहे रे? 
सागं ना माझे काही चुकृे आहे का याृ? यांं याशी आमचे वैर आहे, या शबदानंीच आमचा खरे महणजे जीव 
जावा, असे हे गुरजन सं�ामांया िनिम�ाने पुढे उभे आहेृ. माझया मनाृ क�ोळ झाला आहे. आृा या 
पपजयपादानंा मी माराव ेकी, ्ा सं�ामाचा िध�ार करन इसपन िनघपन जाव ेहे मला काही कळृ नाही हो देवा. 
सागंा ना मी काय कर? काय करावे काय न करावे हे ृर केवळ ृुमहालाच कळृे. ृुमहीच माझयावर असे 
रागावलाृ ृर मी आृा िवचार ृरी कुणाला? 

 
मोहाने माझे मन इृके गोधळपन गेले आहे की, आमही काय करणे उिचृ होईल हे कळृच नाही 

आमहाला. एखादी वस पृजवळच असृे पण डोळयावर सारा आला की, द�ीचे ृेज जाृे आिण ृी वस पृजवळ 
असपनही िदसृ नाही ृसे माझे झाले आहे. माझे मन �ांृ  झाले आहे. आपले खरे िहृ कशाृ आहे हे काही 
कळृ नाही मला.” 

 
देवा, पृ माझा सखा, माझे सवरसव आहेस. सगळयांं यापेका पृच आमचा िजवलग आहेस. पृ गुर, बधंप, 

िपृा, इ� देवृा आिण सवर संकटाृ रकणकृ� आहेस. गुर िशषयाचा अवहेर करीृ नाही. समु् सिरृाचंा 
नाही. समजा, आईनेच मुलाचा तयाग केला ृर ृे जगणार ृरी कसे? ृेवहा माझे बोलणे ृुमंया मनास आले 
नसेल ृर पृ जाणृा आहेस. आमही काय करावे ृे पृच सागं. पुरषो�मा, जे करायला सागंशील ृे उिचृ 
असावे आिण धम�नुसार असावे. पृ असा मौन धरन बसप नकोस. बोल रे माझयाशी. 

 
्ा मोहाशीच मी सारखा झुंजृो आहे. पकथवीृल वा इं्पद िजकणे हे देखील एक वळे जमेल पण हा 

माझया मनाृील मोह मला आटपेना. ृेवहा आृा याला उपाय केवळ आपले शबदच. 
 
भाजलेली बीजे उ�म भपमीृ पेरली ृरी पाणयांया िसचनाने उगवृ नाहीृ. ृसे मोहाने आिण पापांया 
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कलपनेने भाजपन िनघालेले माझे मन राजयभोगसमक�ींया कलपनेने उलहािसृ होईना. 
 
आयुषय संपले की, औषधाचा काही उपयोग होृ नाही, परमामकृाचा लाभ झाला ृरच उपाय होृो. 

तया�माणे मला वाटृे आहे की, अमकृासारखे ृुझे शबद माझया कानी पडले ृरच मी जगेन, एरवी हा मोह माझे 
�ाण वयाकुळ करृो आहे. ृुमचा िजवहाळा आिण �ेम एवढाच आृा मला आधार आहे. सागंा ना मी काय कर? 

 
�ानृी पृन जरा सावरलेला अजुरन देवाकडे बघपन “मी काय कर” असे महणाला मा� ृोच पुनहा 

शोकाकुल झाला आिण महणाला, “देवा, नका कर माझी िवनवणी. मी ही लढाई कधीही करणार नाही. मी 
शस उचलणार नाही. हे पाृक मी करणार नाही.” 

 
असे एकदा िन�यपपवरक बोलपन पासर सवसस उभा रािहला. जानदेव महणृाृ, “्ा जया मोहांया उम� 

एकसारखया येृ होतया तया साधयासुधया नवहतया असे मला वाटृे. काहीृरी वगेळेच घडले होृे. महामोहरपी 
काळसप�नेच अजुरनास डंख केला होृा. वळे भलृीच होृी, अजुरनांया हदयाृ करणा उतप� झाली ृो 
�कार िृनहीसाजंा झालया असृाना भजंुगाने ममरससान पाहपन कडकडपन दंश करावा ृसा झाला होृा. िवषांया 
लहरी तयामुळे उृरेनाृच. दि�केपाृ जो िवष उृरन टाकृो ृो गारडी �ीहरी हा कठीण �संग पाहपन धावपन 
आला. ृसे पािहले ृर, ृो अजुरनांया जवळच होृा पण आृा तयाची मोहाने झालेली दीन अवससा पाहपन 
कक पेने तयाचे रकण करणयासाठी स� झाला.” 

 
मालपृाई, िस�चिर�ाृ असा �संग आहे की, पढंरपुराृ गुंडामहाराजानंी गोकुळ अ�मीस रा�ी भजन 

करृा करृा महटले, “सुंठवडा करा” संृांं या घराृ सं�ह कुठला? िशषय बाजाराृ धावले. वाणयाचा मुलगा 
दुकानाृच झोपला होृा पण मधयरा�ी उठेचना. कसाबसा शवेटी एकदा उठला. िशषयानंी संुठ, गपळ मािगृला 
ृो िदला. तयाला काहीच माहीृ नवहृे की, संुठ व बचनाग एक� झाला आहे. िशषयानंी संुठ, बचनाग, गपळ 
एक� कालवला आिण सगळयानंा वाटला आिण पुनहा भजनाचा कडाका सुर केला. पहाटे वाणी दुकानाृ 
आला आिण मुलाला िवचार लागला, “रा�ी कुणी आले होृे का िगऱहाईक?” मुलगा महणाला, “हो ृर. 
मधयरा�ी गुंडामहाराजांं या िशषयानंी सुंठ, गपळ नेला. गोकुळ अ�मीचा सुंठवडा वाटायचा होृा ना?” वाणी 
भयभीृ होमन महणाला, “अरे पृ सुंठ िदलीस ृशीच? बचनाग िमसळला होृा तयाृ. हाय रे दैवा! काय 
पाृक घडले आपलया हा पृन! काय काय अनसर झाला आहे संृा घरी कुणास ठामक!” वाणी धावृच 
गुंडामहाराजांं या आ�माृ गेला ृर, भजनाचा एकच रंग भरलेला. वाणयाने जामन गुंडामहाराजाचें पाय धरले 
आिण कमायाचना केली. महाराजानंा कळेना काय झाले ृे. वाणयाने सवर हकीकृ सािंगृलयावर समोर 
पहाृाृ ृो काय! पाढंरी शु� संगममररी �ीकक षणाची मपृ� काळी िठ�र पडलेली! देवाचे हे भकृवातसलय पाहपन 
गुंडामहाराजानंा गिहवर आवरेना. तयानंी पुनहा भजनास �ारंभ केला. माधयानह झाली. िशषय महणप लागले, 
“महाराज कालचा उपास आहे. पारणे करायचे ना?” 

 
गुंडामहाराजानंी सा�ुनयनानंी महटले, “अरे, देवाचे िवष उृरलयािशवाय कुठली पारणा?” देवानंी 

भकृाचा िन�य पािहला आिण मपृ� हळपहळप पुनहा पाढंरी होम लागली. या �संगाची आठवण महणपन फकृ 
कंठाजवळचा भाग काळसर रािहला. िसदधचिर�ा  ृ महटले आहे की, “ृी मपृ� आजही पढंरपुराृ पहायला 
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िमळृे.” 
 
आृा इसे ृर महामोहासारखे िवष भकृ�े�ांया हदयाृ िभनलेले, मग देव धावृील याृ नवल 

काय? 
 
पावसाळयाृील ढगानंी सपयर झाकप न टाकावा ृशी अजुरनाची �ससृी झाली होृी. �ािंृ पडलयामुळे 

तयाला इृके दुःख झाले होृे की, जसा एखा�ा डोगराला भर उनहाळयाृ वणवा लागावा. भकृाची �ससृी 
पाहपन ृो भकृवतसल करणाकर भगवान गोपाळ एखा�ा महामेघासारखा तया डोगराकडे वळला. तयांया 
सुंदर दाृाचंी झळाळी िवजेसारखी चमकप  लागली, तयाची गंभीर वाणी मेघगजरनेसारखी वाटप  लागली. आृा ृो 
उदार मेघ कसा वष�व करील आिण अजुरनाचलावर नवया जानाचे अंकुर कसे फुटृील हे सवस िच�ाने ऐका 
असे िनवकि�दास जानेनर महणृाृ. 

 
देव मनाशी िवचार कर लागले की, “अजुरनाने हे मधयेच काय काढले? काही कळृ नाही काय 

करावे? आृा ्ाची समजपृ कशी घालावी ्ाला धीर कसा �ावा?” 
 
मािं�क जसा िपशा� दपर कसे होईल याचा िवचार करृो िकवा वयाधी असाधय पाहपन वै� जशी 

अमकृासारखया िदवय औषधीची अखेर योजना करृो तया�माणे तया दोन सैनयांया मधयभागी अजुरनाची �ािंृ 
जाईल अशा हे पृने देवानंी रागाने बोलायला सुरवाृ केली. आईंया रागाने बोलणयांया मागे जसे �ेम दडलेले 
असृे िकवा कडप  औषध जसे अमकृासारखे गुणकारी असृे तया�माणे वरन उपहास, राग, जरी िदसला ृरी 
पिरणामी िहृकारक असे बोलणे देवानी सुर केले. 

 
ृे अजुरनाला महणाले, “वाहवा! वाहवा! हे ृुमही जे मधयेच आरंभले आहे ना, हे फार आ�यरकारक आहे 

हं! अजुरना, पृ सवृःला शहाणा समजपन जे बोलृोस तयाचा असर ृुझा ृुला ृरी कळृो का? बरं, मी ृुला काही 
बोध करीन असे महटले ृर पृच मला नीिृपाठ देृो आहेस. हे ृुझे जे शहाणपण आहे ना, ृे आंधळयाला वडे 
लागपन ृे सैरावैरा धावृ सुटृे ृसे आहे. अरे पृ कोण हे ृुझे ृुलाच कळृ नाही आिण ्ा कौरवांं याब�ल 
मा� शोक करृो आहेस. पुनहा पुनहा मला याचाच िवसमय वाटपन रािहला आहे.” 

 
अजुरना! ही िवनरचना अनािद आहे असे महणृाृ ृे खोटेच आहे महणायचे! ह�ी ्ा ि�भवुनाचे 

अ�सृतव ृुझयामुळे आहे काय? एक समसर ईनर महणपन कोणी आहे, ृो ्ा सवर �ािणमा�ास जनमास घालृो, 
हे सगळे खोटेच आहे महणावयाचे! ह�ी ह�ी सवर वयवससा ृुझयाकडे सोपवली आहे काय? पृच �ाणयानंा 
जनमास घालृोस, तयाचंा शासृा आहेस आिण पृच तयाचंा नाश करृोस काय? पृ नाश केलास की, हे ि�भवुन 
नाश पावृे असे झाले आहे काय? 

 
अरे मी यानंा मारृो आहे असा अहंकार धरन तया पापांया भीृीने पृ यानंा आृा मारले नाहीस ृर ृे 

काय िचरंजीव होणार आहेृ? पृ मारणारा, हे मरणारे अशीही �ािंृ पृ कधीही मनाृ आणप नकोस. 
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हे सगळे अनािदिस� आहे. हे रहाटगाडगे आपोआप असेच चालायचे आहे. तयाृ ृुला शोक 
करणयासारखे आहेच काय? 

 
जे िववकेी असृाृ ृे जगाचे होणे आिण जाणे हाच मुळी �म आहे हे जाणृाृ आिण तया दोनहीचाही 

हषर, शोक मानृ नाहीृ. पृ मा� मपखरपणाने ृे समजपन न घेृा जयाचा िवचार कर नये तयाचा करृो आहेस 
आिण आमहाला उलट नीृीचे धडे देृो आहेस. 

 
अजुरना! मी काय सागंृो ृे नीट ऐक. पृ, मी आिण समोर िदसणारे हे राजे लोक िनि�ृ आहोृ िकवा 

आपला नाश होणार आहे, हा जो ृुला �म आहे ृो बाजपला कर. अरे, ्ा पाणयावरंया लाटा आहेृ. वाऱयाने 
संस पाणयावर लाट उठली ृर नव ेकाय जनमाला आले महणाव?े वारा पडला आिण पाणी पुनहा संस सपाट 
झाले ृर काय नाश पावले महणावयाचे? 

 
मायेंया योगाने “उपजे आिण नाश”े असा भास होृो. एरवी मगाशी ृुला सािंगृलया�माणे लाट दुसरे 

िृसरे काही नसपन जसे आृबाहेर पाणीच पाणी ृसेच या सवर उतपि��ससृीलयास आधारभपृ  असलेली 
“वस पृ” अिवनाशी आहे हे समजपन घे. एकाच शरीरांया वयपरतवे िनरिनराळया अवससा होृाृ ना? ृुझया िनतय 
पिरचयाचेच �माण आहे हे, कौमायर ृारणयावससेमधये नाश पावृे, वक�ावससेृ ृारणयावससेचा लोप होृो, 
अवससा पालटृाृ पण देह बदलृो काय? देह ृोच असृो ृसेच ्ा चैृनयांया िठकाणी अगिणृ देह 
येृाृ, जाृाृ. मपळ चैृनय अखंिडृ अबािधृच असृे. आृा जयाला हा बोध झाला तयाला �ािंृजनय दुःखाची 
बाधा होृ नाही.” 

 
मालपृाई, आपण योगसप�ाचा िवचार करीृ असृाना पाच िमिनटे अगदी सृबध झालो होृो ृे आठवृे 

ना? िवरोधाभास वाटृो आहे खरा पण वकि�रिहृ अवससा कशी असेल ्ावर आपण बोलृ होृो. आपले मन 
िनरिनराळी रपे कसे धारण करृे हे सवसस राहपन पहायचे होृे. िवमान आकाशाृ चढलयावर जिमनीशी 
असणारा तयाचा संबधं सुटृो. ढग आपलयावर नाही आपण ढगावर आहो हा जसा एक वगेळा अनुभव आहे 
ृसेच आपले तया कणी झाले. िवचार येृाृ, जाृाृ, उठृाृ, कणाधर रहाृाृ, जाृाृ, आपण तयाृ नाहीच. 
दुरन आपण पहाृो. हा सगळा मनोवयापाराचा खेळ दुसऱयाच कोणाचा आहे असे वाटले आिण मग वगेळीच 
शांृ ी अनुभवली. आपण महटलेही की, “��ाडंामधये अशीच नीरव शांृ ृा पहाटे व संधयाकाळी असृे. ृेवहा 
आृा उपासनेचे कमरकाडं सोडपन ्ा दोन संधयासमयी ��ाडंांया शांृ ृेशी आपलया शांृ ृेचा सपर जोडपन 
�ावयाचा.” भगवंृ  देहांया जनममकतयपब�ल बोलृ आहेृ. ृेच आपण आपलया अंृमरनाृ चाललेलया वक�ींया 
जनममकतयपबाबृ अनुभवायचे आहे. पण धयानाृ ठेवायचे की, ही अिलपृावससा सहजासहजी �ापृ होृ नाही. 
इंि्ये बडं करृाृ. आजवर तयानंी आपलयावर सवािमतव गाजवले आहे. ृी आपला ृाबा सुखासुखी सोडृ 
नाहीृ. अखंड सावधानृा व अभयास हाच ृी अिलपृावससा गाठणयाचा मागर आहे. 

 
महणपन देव अजुरनास सागंृ आहेृ, “पास�, ृुला वाटेल की, जीवाला चैृनय अिवनाशी आहे हे का 

कळृ नाही? तयाचे कारण हे की, इंि्यानंी अंृःकरण वयापपन टाकले आहे. ही इंि्ये अतयंृ बलवान आहेृ. 
तयाचें अ�सृ�व, मह�व कमी होईल अशी कुठलीही गो� ृी देह�ामाृ घडप  देृ नाहीृ आिण महणपन 
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अंृःकरणाृ �म उतप� करन चैृनयाचे जीवास दशरन होम देृ नाहीृ. 
 
ृसे महटले ृर अजुरना िवचार कर, अंृःकरण िवषयसेवन करृे काय? इंि्ये करृाृ ना? पण तया 

िवषयांया अनुभवाने अंृःकरणाृ कधी हषर, कधी खेद िनम�ण होृो. ृी इंि्ये अमुक �कारचा भाव िनतय 
िनम�ण करृील असे नाहीच, ृी एकिन� नाहीृच. एकच इंि्य कधी सुख, कधी दुःख िनम�ण करृे. शबद हा 
िवषय �वणाचा. पण शबदाचें सामथयर बघ. िनदा कानावर पडली की दुःख, सृुृी पडली की सुख िनम�ण होृे. 
सपश�चे गुण मकदु, कठीण, शीृ, उषण, तवचेशी िवषयाचा संयोग झाला की संृोष, खेद िनम�ण होृो. भयंकर 
आिण सुंदर रपे डोळयापुढे आली ृर, एकामुळे दुःख दुसऱयामुळे सुख वाटृेच. वासाचे �कार सुगंध व दुग�ध. 
�ाणचि्याशी तयाचा संयोग झाला की, सुख-दुःख िनम�ण झालेच. ृसेच रसनचि्य. कडप  चव �ास गोड चव �ेम 
िनम�ण करृे आिण महणपन ्ा फसवया दुृोडी िवषयाची संगृ अधोगृीस नेणारी आहे. ्ा कणी जे तया 
इंि्यास सुखद वाटृे आहे ृेच जासृ झाले की, नकोसचही वाटृे आिण अशा ्ा इंि्यांं या आधीन जीव 
होृो. शीृोषणांया, सुख-दुःखांया ृडाखयाृ सापडृो. िवषयावाचपन जगाृ रमय काही नाही असे समजणे हा 
तया इंि्याचंा सवभावच आहे. सवपनाृील ह�ींया कळपासारखे िकवा मकगजळाृील पाणयासारखे हे िवषय 
केवळ भासमा� आहेृ, कणभगुंर आहेृ. जोवर पृ या इंि्यावंर भरवसा ठेवपन ृी सागंृील ृो भाव ृुझया 
अंृःकरणाृ माजप देशील ृोवर ृुला तया अिवनाशी चैृनयाची ओळख कशी पटणार? अजुरना! हे िवषय अिनतय 
आहेृ हे जाणपन पृ तयाचंा अवहेर कर, तयाचंा संग सवरसैव सोड. 

 
असे केलेस की, ृुला सुख-दुःखाची बाधा होणार नाही. जे िवषयाृ सापडृ नाहीृ, तयानंा 

जनममकतयपं या फेऱयाृ सापडावे लागृ नाही, असे पुरष इंि्यांं या क्ाृ न गेलयाने ��रप होृाृ. अजुरना! 
पृ ृसा हो! 

 
आणखी एक सागंप का? जानी पुरष िवचार करृाृ आिण ्ा देहांया उपाधीमधये गुपृ असलेले जे 

चैृनय तया चैृनयाचा फकृ सवीकार करृाृ. ृ�व जाणणाऱया तया पुरषाचे लक फकृ चैृनयाकडे असृे. 
 
पाणयामधये दपध बेमालपम िमसळलेले असले ृरी राजहंस पाणयापासपन दपध वगेळे करन फकृ दुधाचा 

सवीकार करृो ना? िकवा िहणकस सोने अगनीृ टाकप न तयाृील हीण काढपन फकृ चोख सोनयाची लगड 
शहाणा सोनार करृो ना? हुषारीने दही घुसळले की, ृाक खाली राहपन लोणयाचा गोळा वर ृरंगृाना िदसृो 
ना? भपस आिण बी एक� असृे पण वाऱयांया झोृाने फलकट उडपन जामन धानयाचा ढीग खाली साचृो ना? 
तया�माणे जानी पुरष िवचार करृाृ, देह उपाधी हा �पचं सहज टाकप न देृाृ आिण ृो टाकला की, तयांं या 
हाृी सहजच ��बीज येृे. आृा ्ा हाृाृ आलेलया िनतय वसृुचा अनुभव आला, जान झाले की टाकलेलया 
तया �पचंांया खोटेपणाचाही तयांं या मनाृ िन�य होृो. असारृा ही �ांृ ी आहे सार हे िनतय आहे, खरे आहे. 
िजसपन ्ा लोक�याचा िवसृार झाला तया मपळ िठकाणी नाव, वणर, आकार ्ा लकणाचें नावसु�ा नाही. जो 
िनतय सवरगृ, जनममरणाृीृ, आहे तयाचा कदापीही घाृ होृ नाही. 

 
पडुंकुमरा, चैृनयाचा नाश कधीही होृ नाही आिण शरीर महणपन जेवढे आहे ृे मा� सवरच सवभावाने 

नाशवंृ  आहे. ृेवहा पृ लढाई करावीसच. 
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पृ देहाचा अिभमान धरन फकृ ्ा नाशवंृ  देहाकडेच पाहपन मी मारणारा आिण हे मारणारे असे 

महणृो आहेस. अजुरना ृ�वृः िवचार केला ृर, ृुझया धयानाृ येईल की, पृ मारणाराही नाहीस आिण ृे 
मारलेही जाृ नाहीृ. 

 
झोपेृ असेपय�ृ सवपन पडृ असृे आिण सवपनाृ आपण असृो ृोवर ृे खरेही वाटृे. पण जाग 

आली की, जसे काहीच नसृे ृशी ही सवर माया आहे. चायेला शस रपृ नाही, तया�माणेच ्ा सासंािरक 
घटना खऱया सवरपाला िशवप शकृ नाहीृ. भरलेलया घागरीृ सपय�चे �िृिबब पडृे. घागर उलटली की, ृी 
मोकळी होृे आिण �िृिबब नाहीसे होृे पण आकाशाृ ृळपणारा सपयर काही नाहीसा होृ नाही. मठाृ भरन 
असलेले आकाश बा्ृः मठाकक ृी िदसृे. मठ मोडला ृर आकाशाृ काय फरक पडृो? आकाशावर तया 
िवघटनाचा काहीच पिरणाम होृ नाही ृे जसेंया ृसेच रहाृे. आकाशाचे मपळरप मठ बाधंला िकवा मठ 
मोडला महणपन काही बदलृ नाही. जसेंया ृसेच रहाृे. ृसेच हे आहे. शरीर गेले ृरी मपळसवरपास भगं 
नाही. पास�, पृ �माने नाशाचा आरोप तया चैृनयावर कर नकोस. जुने फाटके वस टाकप न �ाव ेआिण नवीन 
सुंदर वस वढेपन घयाव ेतया�माणे एका शरीराचा तयाग करन हा चैृनयनास दुसरे वस धारण करृो. ृो अनािद, 
िनतयिस�, िनरपािधक व िवशु� आहे. शसािदकाचा घाव तयांयावर बसृच नाही. 

 
एकदा एक साधु सवर धम�ंया ऐकयाब�ल उपदेश करीृ असे. देवभकृाचें ऐकयही िवशद करीृ असे. 

राजाला खपप राग आला तयाने हुकप म केला की, “्ाला सुळावर �ा. आपलाच धमर सवर�े� असृाना हा असा 
�चार करृो याचा वधच झाला पािहजे.” 

 
साधपने शांृ पणे सुळाकडे चालायला सुरवाृ केली. ृो गाृ होृा, “मकतयो! ये िम�ा, मी ृयार आहे. 

माझया आिण भगवंृ ांयामधये या शरीराचाच काय ृो आडपडदा होृा. ृो पृ काढपन टाकृो आहेस. मी ृुझे 
सवागृ करृो!” 

 
ृसे देव सागंृ आहेृ, “अजुरना! अरे हे शरीर नाशवंृ च आहे. तयाचा कशाला मोह हवा? अरे, �ेम तया 

चैृनयावर कराव े की, जे शानृ आहे. िनरंृरचे आहे. ृे चैृनय, ृो आतमा कसा आहे सागंप काय? ृो 
�लयोदकांृ ही बुडृ नाही. तयाला अ�गनदाह होम शकृ नाही, वाऱयाने ृो वाळृ नाही. अजुरना, ृो आतमा 
ृकर दि�ला िदसृ नाही, धयान तयांया भेटीसाठी उतकंिठृ असृे. पण धयानाृ ृो सापडृ नाही. मनाला हा 
नेहमीच दुलरभ आहे. साधनानेही िमळणारा नवहे. अजुरना, हा पुरषो�म िनःसीम आहे, िनतय आहे, अचल आहे, 
शानृ आहे, सवर� आहे, पिरपपणर आहे हे पृ जाणपन घयावसे. तयाचे सव�तमकतव पृ समजपन घेृलेस की, ृुझा 
शोक सहजच संपेल. 

 
समज, पृ हे जाणृ नाहीस आिण महणपन आतमा नाशवंृ  आहे असे मानृोस. ृरीही पृ तयांया 

नाशाब�ल शोक करणे उिचृ ठरणार नाही. गंगेंया पाणयाचा �वाह जसा अखंड असृो ृसा ‘आिद-�ससृी-
अंृ’ या अवससाचंा �म अखंडच आहे. गंगेचे पाणी उगमससानी नुसृे िझरपृ असृे, मधयंृरी तया पाणयाचा 
िवसृीणर �वाह वाहृो आिण शवेटी असागं समु्ाृ ृे पाणी लीन होृे. मधयंृराृला ओघ आपण पहाृो 
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तया�माणे जनमास आलेलया ्ा �ाणयाचें जीवन आपण पहाृो. पास�, काय सागंप, जनमाला आलेला �तयेक 
�ाणी जनमांया कणीच मरणाची वाटचाल कर लागृो. 

 
आपलयाकडे जनमास आलेलया मुलाची नाळ, वार वर नारळ ठेवपन पुरली जाृे. पपजय जेरेशासी 

महणृाृ, “अहो हे परृ जाणयाचे �ससानच आहे. �ससानाची सुपारी देवापुढे ठेवायची ृसाच हा नारळ असृो. 
पण मनुषयास िवसमरण होृे.” 

 
देव महणृाृ, “अरे हा �शन अनािद आहे. कुठलयाही �ाणयास ृो चुकलेला नाही. सवाभािवकच 

असलेलया ्ा जनम आिण मकतयप अवससा आहेृ. याब�ल शोक मानपन काय करायचे? हे सवर लोक जनम-
मरणांया आधीन आहेृ हे ृुला पटृ नाही, पण जनम-मकतयप अटळच आहेृ, रहाटगाडगयासारखा हा �म 
चालृो, हे धयानाृ घे आिण तया अवससाचंा शोक कर नकोस. 

 
अरे, उदय आिण असृ जसेजसे अखंड चालप  असृाृ, तया�माणे जे उतप� झाले तयाचा नाश होृो 

आिण जयाचा नाश झाला ृे पुनहा उतप� होृे. महा�लयाृ ्ा �महाडंाचा नाश झाला ृरीही तयाची पुनहा 
उतप�ी होृेच होृे. आिद आिण अंृ हे चालपच रहाृे. धनुधररा, हे पटृे का ृुला? शहाणा असपन पृ 
अजाणासारखा शोक काय करृोस? 

 
आणखीही एक िवचार ृुला सागंृो. ृो पटवपन घेृलास ृरीही शोक करणे िकृी चुकीचे आहे हे ृुला 

कळेल. अजुरना, लकाृ घे. हे सवर जीव जनमाला येणयापपव� िनराकार होृे. जनमाला आलयावर तयांं या देहानंा 
नामरप �ापृ झाले. नाृी-गोृी िनम�ण झाली. जेवहा देहाचा नाश होृो ृेवहा तयाचें दुसरे िृसरे काही न होृा 
पपवर�ससृीचे िनराकार सवरप �ापृ होृे. झोपलेलया माणसाला सवपन पडावे तया�माणे ससवरप चैृनयांया 
िठकाणी मायेंया �भावाने आकार भासृो. वाऱयाने पाणयाला सपशर केलयाबरोबर पाणी ृरंगाकार भासृे िकवा 
सोनारांया इंचेमुळे सोनयाला दािगनयाचा आकार येृो. पण ्ा बा् आकारामुळे पाणयांया वा सोनयांया मपळ 
�ससृीृ फरक पडृ नाही. आकाशाृ अ�े येृाृ, जाृाृ. ृसेच चैृनयावर हे आकार भासमान होृाृ, 
नाहीसे होृाृ हे समजपन घे. जे मुळाृ खरे नाहीृच तया आकारांया नाशांया कलपनेने पृ रडृो आहेृ. ृे 
सोडपन दे आिण मनाृ हे पपणर बाणपन घे की,-- 

 
िै्न् अिानाशी आहा, 
िै्न् िनेाकाे आहा. 

 
“या चैृनयाचे माहातमय काय वणरन कराव?े तयाचा नुसृा धयास लागला की, िवषय तया संृाला 

आपणहपनच सोडपन जाृाृ.” 
 
या ओवया वाचृाना लकाृ येृे की, िवषय सोडणयाची धडपड न करृा आतमयांया शोधाचा धयास 

लावपन घयावा महणजे िवषयांं या ृावडी पृन सुटणयासाठी वगेळी धडपड करायलाच नको. 
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गुरदेव रान�ानंा “द माक� ” दापंतयाने �शन िवचारला होृा तयाची आठवण होृे. तया दापंतयाने 
िवचारले, “नीिृिनयम अंगी बाणपन घेणयाची साधकाने पराका�ा करायला हवी ना.” 

 
गुरदेव महणाले, “नामसमरणावर भर �ायचा. बाकीचे काम आपोआप होृे. नामसमरण नेमाने, क�ाने 

सतकारपपवरक केले की, साधकांया हा पृन नीिृबा् व रृन घडृच नाही.” 
 
साधकाने जीवन�म कसा ठेवावा ्ाब�लंया अशा ग�भृ सपचना जानेनरीृ पदोपदी आहेृ. 

तयाृीलच ्ा ओवीचा भाग. चैृनयाब�ल जया �माणाृ आ रृृा उतप� होईल, ृी� होईल, तया �माणाृ 
िवषयच आपली संगृ सोडपन जाृील हे केवढे समाधानाचे आनासन आहे. नाही का? नाहीृर नेहमी िवचार 
येृो की, एकीकडे नामसमरण आिण दुसरीकडे िवषयाचंी ओढ ही दोन आघा�ावरची लढाई कशी लढायची? 
पण मामली सागंृ आहेृ की ृसे नाहीच. नामसमरणांया आघाडीवर अखंड झुंजले की, दुसरी आघाडी 
आपोआप संपृेच. तया चैृनयाचा धयास लागला पािहजे. कारण ृे एकमेव सतय आहे. 

 
या चैृनयांया �ापृीसाठी िवरकृ वनवासी होृाृ. मुनीनर ��चय�िद �ृाचें आचरण करृाृ. दि� 

असृे केवळ तया आतमयाची �ापृी वहावी यावर! काहीजण अंृःकरण िन�ल करृाृ. तयानंा आतमयाचे दशरन 
घडृे, आिण मग ृे तया आनंदाृ संसार िवसरनच जाृाृ. काहीजण आतमयाचे गुणवणरन करणयाृ ृ�ीन 
होृाृ. तयांं या िच�ाला उपरृी होृे. नदीचा ओघ जसा एकदा समु्ाृ जामन िमळाला की, समरस होमन 
जाृो, परृ येृच नाही तया�माणे ्ा योगीनराचें िच� तया आतमयाशी एकरप होमन जाृे. परृ संसाराृ 
येृच नाही. देहाची उपािध घेृच नाही. 

 
महणपन महणृो पास�, सवरदा सवर देहाृ रहाणारे हे िवनातमक चैृनय पृ जाणपन घे. कर महटलयानेही 

तयाचा घाृ होम शकृ नाही. नामरपातमक जग मा� होृे आहे, जाृे आहे, पुनहा होृे आहे याृ शोक कशाचा 
करायचा? 

 
अजुरना, अगदी वयावहािरक दि�ने पािहले ृरी हा शोक अनेक �काराने चुकीचा व वाईट आहे. 
 
अरे, जया सवधम�चे आचरण करन संसाराृ ृरन जाव ेृो का�धमर पृ िवसरनच गेलास काय? या 

कौरवाचें वा ृुझे काही भलृे सलृे झाले िकवा समज, युगांृ  झाला ृरीही पृ सवधम�चा कधीही तयाग कर 
नये. दयाळप अंृःकरण असावे पण ृे कधी? योगय िठकाणी! लढाईला उभे रहायचे आिण दया करणयांया गो�ी 
बोलायंया हे उिचृ आहे काय? गायीचे दपध उ�म खरे पण नवजवरामधये ृे कुपथय आहे. तया पृन जबरदसृीने 
िदलेच ृर िवष िदलयासारखे होईल. भलतया िठकाणी भलृे केले ृर आपलया िहृाचाच नाश होणार. ृेवहा 
सावध हो! कशाला वकसा वयाकुळ होृोस? आपला जो धमर असेल तयाचे आचरण करीृ असृाना दोष लागृ 
नाही. सरळ रसतयाने चालले ृर अडसळा कशाला येईल? हाृाृ िदवा घेमन चाललयावर ठेच कशाला 
लागेल? सवधम�चरण करीृ गेले की, आपोआपच आपलया सवर इंचा पिरपपणर होृाृ. ृुमहा कि�यानंा 
लढाईिशवाय दुसरा धमरच नाही. मनाृ शकंा न आणृा आवशेाने झुंजलेच पािहजे. ृुमंयासमोर हाच उिचृ 
�संग येमन ठेपला आहे. जासृ काय बोलायचे? 



 
अनु�मिणका 

 
अजुरना! ही लढाई नवहे ृर ृुमचे दैवच उदयास आले आहे. सवर धम�चे भाडंारच जणप काही ृुमंयापुढे 

उघडले आहे. लढाई कशाला महणायचे? हा ृर सवगरच यारपाने अवृरला आहे. ृुझया �ृापसपय�चा हा जणु 
काही उदयकालच आहे. सहज जाृा जाृा िचृामणी पायाशी यावा, ृशी ही लढाई अनेक पुणयाचें फल महणपन 
समोर उभी ठाकली आहे. ृुझया गुणावर लुबध होमन ृुला वरणयांया इंचेने ही कीृ�च उलहासाने या 
रणसवयंवर मंडपाृ आली आहे. जाभंईसाठी ृोड उघडाव ेआिण तयाृ अविचृ अमकृाचाच घोट पडावा ृसे हे 
झाले आहे महणेनास. 

 
आृा ही अशी सोनयासारखी संधी सोडपन जर पृ भलतयाच समजपृीने शोक कर लागलास ृर 

ृुझयासारखा मपखर पृच. दुसरी काही उपमा नाही. आज जर पृ इसे शस टाकप न िदलेस ृर पपवरजानंी जे जे यश 
संपादन केले तयाला कािळमा लावलास असे होईल. जग ृुला दोष देईल. महादोष ृुमहाला शोधपन काढपन 
ृुमंयावर झडप घालृील. पिृहीन सी�माणे सवधम�पासपन ंयुृ झालेलया पुरषाचा अनादर होृ असृो. 
रणभपमीवर पडलेलया �ेृावर जशी िगधाडे झडप घालृाृ ृसे सवधमरहीनावर महादोष ृुटपन पडृाृ. 
सवधम�चा तयाग करशील ृर अशा �कारंया पापाचंा धनी होशील. अपयश ृर कलपांृ ापय�ृ धुृले जाणार 
नाही. अरे, अपकीृ�चा डाग अंगास लागला नाही ृोवरच शहाणयाने जगाव.े पृ महणृोस इसपन परृ िफर या. 
कुठे जाणार आहेस पृ इसपन? पृ पुषकळ महणशील माझया मनाृ मतसर नाही. माझे मन दयेने भरन गेले आहे. 
कोणाला हे खरे वाटणार आहे? पृ इसपन मागे हटृो आहेस हे पािहलयाबरोबर समोर उभे असलेले यो�े एकदम 
ृुला वढेपन घेमन ृुझयावर बाणाचंा, असाचंा वष�व करृील. तयांं यावर दया करन पळपन चाललास ृरी 
तयांं या माऱया पृन सुटशील महणृोस की काय? या �ाणसंकटा पृन कशीबशी सुटका करन घेृलीस आिण 
अगदी जगलास ृर ृे जगणे, मरण बरे, इृके ल�ासपद असेल. िवचार कर लढाई करणयासाठी पृ रणभपमीवर 
आलास आिण आृा श�पंची दया येमन माघारा िफरलास ृर या दुजरन वैऱयानंा काय ृुझी कक पाळप वकि� कळणार 
आहे? ृे महणृीलच--“बघा, बघा! ृो अजुरन आमहाला िभमन कसा पळाला. मारे शौय�ंया वलगना करीृ 
होृा.” हे तयाचे लागट बोलणे ृुला सोसेल? धनुधररा! ृुला काय सागंायला हव ेकाय की �ाणाची पव� न 
करृा अपार क� घेमन लोक आपली की�ृ वाढवृाृ. �ाण संकटाृ न घालृाही अि�ृीय गगनांया 
ृोडीची की�ृ पृ जोडली आहेस. ृीनही लोकाृ ृुझे गुण �खयाृ आहेृ. ृुझी सवर� िनःसीम खयाृी आहे. 
देशोदेशीचे राजे भाटा�माणे ृुझी सृुिृ करृाृ. �तयक यमासारखा ृुझा तयानंा दरारा वाटृो. ृुझी सोरवी 
गंगेसारखी सवृः पावन व दुसऱयास पावन करणारी आहे. मी मी महणणारे वीर ृुझे शौयर पाहपन चिकृ होृाृ. 
ृुझे पौरष ऐकप न तयानंी रणभपमीवर येणयापपव�च आपलया �ाणास िृलाजंली िदली आहे, ृे काय उगीचच? 
िसहगजरनेने जसा ह�ीला युगांृ च ठाकला असे वाटृे ृसा या एकप णएक कौरवानंा ृुझा धाक आहे. पवरृ 
व�ांया आिण सपर गरडांया भयाृ अहोरा� रहाृाृ ृसे ृुझया भयांया चायेृ ृे वावरृाृ. पण आृा झुंज 
न देृाच जर पृ मागंया मागे पाय काढलास ृर कठीण �संग आहे. ृुझा दरारा संपेल, इृकेच नवहे ृर 
हीनतव अंगी येईल. पृ पळपन जाम लागलास ृर ृे बरे ृुला पळप देृील? घेरन ृुला पकडृील, मारा 
करृील, िनदानालसृी करृील, अपमान करृील. ृी अवकळा कशी काय सहन करशील रे? शौयरहीन 
झालास की, ृे काय बोलायचे िश�क ठेवृील? अरे, काय महणपन या अवदशसे याव?े काळीज दुभगंपन 
टाकणारी ृी अवससा भोगणयापेका भले लढृा लढृा मरन जाव.े लढाईृ जय िमळाला ृर मो�ा उतसाहाने 
या पकथवीृळावर स�ाटपद भोगाव.े लढृाना मेलास ृर सवगरसुख भोगशील, जगलास ृर राजयसुख भोगशील. 



 
अनु�मिणका 

का�धमर ृो हाच! लढाई करन जे िमळेल ृे कि�यास उिचृ असे िमळेल. भलभलृे िवचार मनाृ येम देम 
नकोस. उठ आिण आवशेाने या श�पंंयावर ृुटपन पड! 
 

ृुझया मनाृ एकसारखी अडखळणयाची, बुडणयाची, पडणयाची भीृी आहे. अरे, सवधम�चरण करीृ 
गेले की, असलेले दोषही नाहीसे होृाृ. मग नवा कसा लागेल? पाृकाची शकंा ृुझया मनाृ येृेच कशी? 
नाव बुडवृे का? सरळ रसृा आडरानाृ नेृो! 

 
अशा अडचणी कधी उतप� होृाृ सागंप का? अमकृ आिण िवष िमसळपन पयाले ृर अपाय होृो. काही 

वगेळा हे पृ मनाृ धरन धम�चरण केले ृर सवधम�चरण पापाला पा� ठरेल. पास�! अरे हे पृ सोडपन का�धमर 
माझा धमरच आहे असे महणपन िनह�ृुकपणे झुंज िदली ृर पाप लागेल कसे? 

 
सुखांया वळेी आनंदाने उनम� होम नये, दुःखांया वळेी उि�गन होमन हृबल होम नये. मनामधे 

लाभ होईल की, हानी होईल हा िहशोब माडंृ बसप नये. या लढाईृ जय िमळेल की, �ाण जाृील ्ा 
भिवषयाचे िचृन वा िचृा कर नये. उिचृ असे सवधम�चरण करीृ असृाना जे जे उतप� होईल ृे ृे िनवांृ  
सहन करन जाव.े 

 
्ू मनाना असा िाेक् हो 

मग रार होणाेि नाही. 
्ू िनता् होशील 

आिण िनकेाना लूशील 
 

ृेवहा ्ा िववकेाने तया अनुिचृ कारणयाचा बीमोड करन का�धम�स उिचृ असे यु� कर आिण हेच 
सवधम�चरण आहे. 

 
सोडकयाृ ृुला हा जानमागर सािंगृला. पण अजुरना जानमाग�चा अिधकारी होणयास कमरमाग�ची 

िनि�ृ कलपना असायला हवी. महणपन ृुला कमरमाग�ंया खुणा सागंृो, यु�कृ सागंृो. तया यु�कृने कमर 
केलेस की, ृुला कम�चा बधं काही कर शकणार नाही. व�कवच अंगावर चढवले आिण मग लढाईंया 
धुम��ीृ िशरले ृर शसाचंा वष�व झाला ृरी अपाय न होृा जयाची �ापृी होृे. तया�माणे पपव� आपण करीृ 
असलेलेच कमर केले, पण ृे करृाना कमरफळावर नजर ठेवली नाहीृर कम�चे रप पालटृे. ृेच कमर 
बधंनकारक न होृा मोकदायक होृे. सवधम�चरण करीृ असलयाने ऐिहकही सुरिकृ रहाृे आिण मोक ृर 
ठेवलेलाच असृो. मं� जाणणाऱयाला जशी भपृ बाधा होृ नाही तया�माणे िनषकाम कमर करणयाची यु�कृ 
आपलयाला साधली की, संसाराृ असपनही संसार बुडवप शकृ नाही, बाधक होम शकृ नाही. आृा ही यु�कृ 
बुि�ने सवीकारली पािहजे. पण मुळाृ बुि�च दोन �कारची असृे. 

 
स�ुि�  आिण दुबुरि� या दोनही �कारंया बुि�चे िववरण करृो महणजे ृुला सप� कलपना येईल. 
 



 
अनु�मिणका 

अजुरना, जी िवकाराधीन असृे तया बुि�ला दुबुरि� महणावयाचे. अिववकेी जीव िृंया िठकाणी 
रमृाृ. मग ृे लोक वदेाचंा आधार शोधृाृ, कमरमागरच सवर�े� आहे असे ठरिवृाृ. खरे महणजे तयाृही 
काही िबघडृ नाही पण, ्ा लोकाचें लक तया कम� पृन उतप� होणाऱया फळाकडे लागृे. एकदा कमरफळाची 
लालसा िनम�ण झाली की, मग ृे महणृाृ की, “जनमाला येमन यजयागािद कम� करावी. संुदर सवगरसुख 
भोगाव.े” या अशा सुखावाचपन दुसरे सुखच नाही असे ठरवपन कामनेकडपन पराभपृ  झालेले ृे कमरिन� भोगावर 
नजर ठेवपन कम�चरण करृाृ. फल उ�माृ उ�म िमळाव े महणपन कम�नु�ान िबनचपक, िविधपपवरक, 
नैपुणयपपवरक असे करृाृ. धम�ंया आजेचे रेसभरही उ�ंघन करीृ नाहीृ. पण एकच वाईट करृाृ की, 
मनाृ ्ा कम�चे फल िमळाव ेअशी जी इंचा करृाृ ृे फल कणभगुंर सवगरसुख हे असृे. ्ा फलाशें या 
नादाृ यजपुरष जो �तयक यजभोकृा परमातमा तयालाच िवसरृाृ. उ�म कापपर आणावा, तयाची रास करावी 
आिण ृो उगीचच पेटवपन �ावा िकवा उ�म िम�ा� ृयार करावे आिण तयाृ भयंकर िवष िमसळावे तया�माणे 
्ा फलाशनेे ृे सुंदर कमर बािधृ होृे. दैवयोगाने तयानंा धमरफलाचा अमकृकंुभ िमळृो, पण हेृुपपवरक 
धम�चरण केलयाने ृो कंुभ तयानंी लासेने उडिवलयासारखे होृे. सायासाने पुणय जोडाव ेआिण तया पुणयांया 
मोबदलयाृ संसारसुखाची अपेका कशासाठी करावी? पण तया जीवानंा स�ुि�  �ापृ झालेली नसलयामुळे 
तयांं या हा पृन हे घडृे.” 

 
पपजय ��चैृनय गोदवलेकरमहाराजाचंी एक गो� आहे. एकदा एक कु�ी तयांं याकडे आला आिण 

महणाला, “महाराज, हे कोड जाणयाचा काही उपाय सागंाल ृर कक पा होईल. आपण जे सागंाल ृे मी 
िन�ापपवरक करीन.” 

 
महाराजानंी रामनामाचा उपदेश केला आिण राममंिदराची सेवा सािंगृली. अतयंृ भािवकपणे ृो रोगी 

अखंड रामनाम घेृ असे आिण नेकीने मंिदराची झाडलोट करीृ असे. बरेच िदवस झालयावर तयांया धयानी 
आले की, कोड कमी होृे आहे. तयाला खपप आनंद झाला. तयाने जासृच उतसाहाने नामसमरण व सेवा सुर 
केली. असेही सोडे िदवस गेले व एक िदवस ृो महाराजांं याकडे गेला आिण महणाला, “महाराज, आपलया 
आशीव�दाने रोग कमी कमी होृो आहे. रामनामाचा �भाव मला कळला. पण आृा वाटृे नामसमरणाची 
पुणयाई ्ा कु्  देहासाठी कशाला खचर करायची? राहप दे, हा रोग ृसाच. पुणयाई साठवृो मग देवच भेटेल 
की.” 

 
महाराज आनंदाने महणाले, “शाबास रे, ृुझी देहासाठी पुणयाई खचर न करृा देवासाठी साठवृो 

महणृोस काय ृुझी स�ुि� ! अरे मी ृुला आशीव�द देृो की रामराया ृुझया पुणयाईला हाृ न लावृा 
वयाजाृच ृुझा रोग नाहीसा करील.” 

 
मालपृाई, गो� िकृी सुंदर आहे ना? देव पुढे सागंृ आहेृ, “उ�म सवयंपाक करन ृो पैशांया 

आशनेे िवकप न टाकावा, तया�माणे हे अिववकेी पुरष वदेांं या शबदजानाृ गकर  रहाृाृ. धम�चरण उ�म 
करृाृ आिण मग ऐिहक भोग व सवग�य भोग यासाठी ृी पुणयाई िवकप न टाकृाृ. अजुरना, याृ चपक मा� 
वदेाकंडे नाही हे धयानाृ ठेव. वदे स�व, रज, ृम या ृीनही गुणानंी युकृ आहेृ. तयाृला रजृमातमक भाग 
सवगरफल कसे िमळवाव े हे सागंणारा आहे. उपिनषदािद भाग पपणर सा�तवक आहे. तया रजृमातमक भागाकडे 
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लक कच ि्ृ करन आचरण केले ृर ृे सुखदुःखाला कारण होृे. सपयर उगवला की, सगळेच रसृे �काशमय 
होृाृ महणपन काय आपण सगळेच चालावयाचे आहेृ काय? पकथवीवर सगळीकडे पाणीच पाणी झाले महणपन 
काय आपण सगळया पाणयाला िमठी �ावयाची आहे काय? आपलयाला जया माग�ने जावयाचे असेल तयावरन 
चालायला सुरवाृ करायची. बाकीचे मागर सोडपन �ावयाचे. आपलयाला हवे असेल ृेवढेच पाणी भरन 
घयायचे. तया�माणे वदेानंी पुषकळ गो�ी सािंगृलया, पुषकळ भेद सािंगृले ृरी तयांृ  जेवढे आपलया िहृाचे 
असेल ृेवढेच आपण घयायचे. जानी पुरष वदेासर पहाृाृ, तयाृले जे शानृ आिण इ� असेल तयाचा सवीकार 
करृाृ. अजुरना, अशी ही स�ुि�  पुणयाईचे फल महणपन सोडीशी जरी अंृःकरणाृ �काशमान झाली ृरी सवर 
संसार भयाचा नाश करृे. लहानसाच िदवा पण पुषकळ �काश पाडपन अंधार िगळपन टाकृ नाही का? ृसेच ही 
स�ुि�  लहानशी, अलपच, असली ृरी फार सामथयरशाली असृे. िृला अलप महणपच नये. ही स�ासना 
चराचरामधये दुलरभ आहे. िवचारी शपर पुरष िृची फार आशा ठेवपन असृाृ. इृर दगडासारखा पिरस िवपुल 
िमळृ नाही, अमकृ वाटेल ृेवढे लाभृ नाही. पण ृो अलप लाभच मनोरस पुरिवणयास समसर असृो. ही सद-
बुि� सोडीशीच िमळवलीस ृरी पुरे. अरे, जया�माणे गंगा एकदा िहमालया पृन िनघाली की, सेट समु्ापय�ृ 
जामन पोहचृेच. तया�माणे ्ा स�ासनेचा शवेट परमातमयांया चरणाजवळच होृो. ईनरावाचपन िजला दुसरे 
आ�यससान नाही अशी ही केवळ एकच बुि� आहे. महणपन पृ स�व, रज, ृम ्ा िृनही गुणाचंा तयाग कर आिण 
केवळ आतमसुखावर नजर ठेव. मी पुषकळ िवचार करनच ृुला सागंृो आहे की, अजुरना, सवकमर फलाशा 
सोडपन करणे हा एकच मागर आहे. वा�ाला आलेले कमर ृुला टाकृा यावयाचे नाही. िनिष� कमर कर नको. 
कमरफळाची आशा धर नकोस. 

 
“मना् हा्ू न ठाा्ा राथ�, ्ू हा सकत�्ािि  आिेााी” 

 
िनषकाम कम�ची यु�कृ पृ एकदा का िशकलास की, झाले. मग फलाचा संग सुटेल आिण ृरीही पृ 

मनःपपवरक कमर करशील. दैव अनुकप ल असले ृर सुर केलेले काम िस�ीला जाईलच पण तयाृ पृ िवशषे 
संृोष मानप नको. काहीृरी िवघन येमन ृे पुरे न होृा मधेच साबंले ृरी तयामुळे दुःख मानप नको. कमर िस�ीला 
गेले ृरी भले, न गेले ृरीही भले असे मानायला शीक. जे जे जसे जसे घडेल ृे ृे ृसे ृसे तया आिदपुरषाला 
अपरण कर महणजे ृे सहजच पपणर होईल. पपणर व अपपणर कम�िवषयी समृोलपणा आिण कमर घडेल ृसे ृसे 
भगवंृ ास अपरण करणे, या मनोवक�ीलाच जानी पुरष योग�ससिृ महणपन वाखाणृाृ. 

 
या योग�ससृीमधये मन आिण बुि� याचें ऐकय असृे. असे जे िच�ाचे समतव ृेच योगाचे सार आहे. 

ृुला असे वाटेल की, मग वदे सागंृाृ की, सकाम कम� अगदीच कमी �कारची आहेृ. पण अजुरना ृसे नवहे. 
सकाम कम� िबनचपक, उ�म, धम�जे�माणे करृा करृा मग क कृर�वाचा मद गळपन पडृो. फलाची इंचा 
नाहीशी होृे आिण शु� कमर हा पृन घडृ जामन योग�ससृीची �ा�पृ होृे. 

 
हा बुि�योग भ�म पायावर उभा आहे. अजुरना पृ िृसे �ससर हो आिण फळहे पृचा पपणर तयाग करन 

टाक. जयानंी जयानी ्ा बुि�योगाचा आ�य घेृला ृे संसार ृरन पलीकडे गेले. पापपुणयांया बधंना पृन ृेच 
सुटले. गंमृ पहा ृे कमर ृर करृाृच, पण कमरफळाृ गुंृृ मा� नाहीृ आिण या युकृीने जनममकतयुंया 
येरझारा चुकवृाृ. आनंदाने पिरपपणर असलेले अढळपद अशा योगयानंा �ापृ होृे. 
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अजुरना! पृ असा हो रे! मग ृुझा ृो मोह कुठलया कुठेच जाईल. मोह गेला की, वैरागय मनाृ संचरन 

राहील आिण िनषकलंक असे गहन आतमजान ृुझया मनाृ उतप� होमन दुसऱया कुठलयाही आशलेा मनाृ 
जागाच रहाणार नाही. आणखी काही जाणपन घयाव,े भपृ काल आठवावा, हे सगळे साबेंल. इंि्यांं या 
सहवासाने चचंल होणारी ृुझी बुि� आतमसवरपामधये �ससर होईल. िृला योग�ससिृ �ापृ होईल आिण केवळ 
समािधसुखाृ ृी लीन होमन राहील. 

 
संजय महणाला, “महाराज, अजुरनांया मनाृ अशी शकंा आली की, असा जानी आपलयाला ओळखृा 

येृो का? तयाने देवानंा �शन केला, “देवा, ृुमही कक पािनधीच अहा. माझया एका �शनाचे उ�र �ाल काय?” 
 
अंयुृ महणाले “हो, हो. वाटेल ृे िवचार की, ृुझया मनाृ जे असेल ृे सप� सागं. िभम नकोस.” 
 
अजुरन भीृ भीृ महणाला, “देवा ही �ससृ�जृा वगैरे ठीक आहे. मनाची अवससा आहे ृी पण अमुक 

मनुषय �ससृ�ज आहे, हे कसे ओळखायचे? जो समािधसुखाचा अखंड अनुभव घेृो ृो कसा काय वागृो? ृो 
कसा असृो? काय लकणे आहेृ, या �ससृ�ज अवससेची?” 

 
यश, �ी, औदायर, जान, ऐनयर, वैरागय हे सहा गुण जयांया अंगी नादंृाृ ृो भगवंृ  नारायण 

महणाला, “अजुरना, मनाृ असणारी अिनवार अिभलाषा आतमसुखांया अनुभवाृ अडसळा आणृे, ही 
िवषयासकृी जीवाला आतमसुख भोगप देृ नाही. िनतय कृपृ साधकांया मनाृ िशरन तयांया आनंदपपणरृ ेचा 
नाश करन तयाला िवषयग �ृमधयच “काम” पाडृ असृो. असा हा दुजरय कामही जयाने िजकला तयाला 
�ससृ�ज महणाव.े” 

 
एकदा काय झाले, नारद व शुक दोघे �ीकक षणांया मंिदराृ आले. नारदानंी �शन केला, “देवा, आमहा 

दोघापैंकी �े� कोण हे सागंा.” �शन फार कठीण होृा. परीका कशी करावयाची? ृे दोघे देवांं यासमोर 
झोपाळयावर बसले होृे. देवानंा काय सागंाव ेहे कळेना. 

 
र�कमणीदेवी जवळच होतया तया महणालया “मी सागंृे.” तया देवांं या जवळपन उठलया आिण शुक व 

नारद बसले होृे तया दोघांं या मधे जामन झोपाळयावर बसलया. देवी जवळ बसलेलया पहाृाच नारद जरा 
बाजपला सरकले. शुक जसे होृे ृसेच बसपन रािहले. देवी उठलया आिण महणालया “शुकदेव �े�! तयांं या 
धयानीमनी सीपुरष हा भेदच रािहलेला नाही.” 

 
तया गो�ीची इसे आठवण होृे आहे. देव पुढे महणाले, “मना पृन काम पपणरृ या िनघपन गेलयावर तया 

पुरषाचे मन अ�ौ�हर आतमसुखाृ रमलेले असृे. दुःख �ापृ झाले ृरी ृो उि�गन होृ नाही. सुखांया 
आशेृ  अडकप न रहाृ नाही. तयांया िठकाणी काम, �ोध, नसलयामुळे भयही तयाला ठामक नसृे. ृो 
आनंदाने भरलेला असृो. �पचंाची उपािध टाकप न ृो भेदरिहृ अमय�द अवससेृ नादंृो. आतमबोधाने भरन 
गेलयामुळे हषर िवषादांया पलीकडे गेलेला असृो. ्ा लकणावरन �ससृ�ज पुरष ृुला सहज ओळखृा 
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येईल. 
 
कासव आपलया इंचेनुसार आपले अवयव बाहेर काढृे, आृ नेृे, तया�माणे तयाची इंि्ये तयांया 

सवाधीन असृाृ. ृो महणेल ृे ृी इंि्ये करृाृ. असा एखादा पुरष जेवहा पृ पहाशील ृेवहा समज की, हा 
�ससृ�ज आहे. अजुरना, तयाने ही �ससृी कशी �ापृ करन घेृली हे पहाणयासारखे आहे. तयाने 
रसनचि्यापासपन इंि्यजयास सुरवाृ केली.” 

 
पपजय �ीधरसवामीमहाराज साधना कालाृ पाच घरी िभका मागपन आणृ. मग ृी झोळी नदीृ बुडवपन 

खंुटीला टागंपन साधनेस सुरवाृ करृ. साधना झाली की देव, नदी, गाय ्ानंा भाग अपरण करन मग उरलेला 
ृो शषे काला भकण करीृ असृ. काय िजभेचे चोचले िश�क रहाणार ्ा उ� ृप�य�ृ! 

 
देव महणाले, “कान, डोळे ही इंि्ये आवरन घेृली आिण रसनचि्याला िनयमाृ जखडले नाही ृर, 

ृी पुनहा हजारो िवषयवासनांं या ृाबयाृ साधकाला देमन टाकृे. वरवरची पालवी खुडली आिण मुळाला 
पाणी घाृले ृर तया वककाचा नाश कसा होणार? तया पाणयांया जोरावर ृो वकक आडवा जासृच जोमाने 
फुटृो. ृसा रसना�ारे िवषय मनामधये पु� होृाृ. रसनाजय मा� खरंच फार कठीण आहे. इृर इंि्याचें 
िवषय ृोडणे तया मानाने सोपे पण जयावर �ाणाचे अ�सृतवच अवलंबपन आहे तया तया अ�ाचा आसवाद घेणारी 
रसना िजकणे फार दुघरट आहे. 

 
मा� जेवहा सोहंभाव �िृृी येृे व पर��ाचा साकात अनुभव येृो ृेवहा शरीरभावच संपृो, इंि्ये 

िवषय िवसरृाृ आिण सहजच तयाृ रसनाजय होमन जाृो. ही अपरोकानुभपिृ येईपय�ृ मा� ही इंि्ये 
साधनानंा दाद देृ नाहीृ. इंि्ये इृकी �बळ आहेृ की, साधक अभयासाचा पहारा ठेवृो, यमिनयमाचें कंुपण 
घालृो, मन सदैव मुठीृ ठेवृो. अशी िशकसृ करीृ असृानादेखील ृी साधकाला कासावीस करृाृ. 
मं�जालासु�ा कधीकधी िपशा�े �माृ पाडृाृ ृशी ृी इंि्ये साधकाला �माृ पाडृाृ. िवषय फार चृुर 
आहेृ. साधनेंया माग�वर साधकाला ऋि�िसि� �ापृ होृाृ आिण कोडपन ठेवलेली इंि्ये या ऋि�िसि�चा 
हाृ धरन साधकांया मनाृ �वशे करृाृ. साधकाचे मन मग पेचाृ धरृाृ आिण अभयास िजसलया िृसेच 
रहाृो. ्ा ऋि�िसि� इंि्यानंा सामील होमन असा घाृ करृाृ. तयाचें सामथयरच ृसे असृे. 

 
िस�चिर�ाृ असा एक �संग वणरन केला आहे की, रामचं् महाराज िृकोटेकर अ�लकोटला 

असृाना अमरगोलकर नावाचे जहािगरदार महाराजाचें पाय दाबणयासाठी िनतयिनयमा�माणे आले. 
महाराजानंा झोप लागली होृी व िदवय वसालंकार घाृलेलया दोन िसया महाराजाचंी पादसेवा करीृ होतया. 
बापप अमरगोलकार कणभर साबंले की, राजिसयाच सेवा करीृ आहेृ की, काय महणपन. पुनहा तयांं या मनाृ 
आले, “असलया ृर काय झाले? आपलयाच ृर मायबिहणी तया.” तयानंी आृ �वशे केला आिण िवचारले 
“आपण कोण? �शन िवचारन होृो न होृो ृोच तया दोघी अदशय झालया. महाराज, जागे झाले, बापपनंी ृोच 
�शन महाराजानंा केला. महाराज नुसृे हसले. मग बापपंं या लकाृ आले की, जागेपणी समोर येणयाची �ाजाच 
नाही महणपन महाराज झोपले आहेृ ही संधी साधपन ऋि�िसि�च सेवा करीृ होतया. सतपुरष या कामाृ इृके 
दक. देव महणाले, “महणपन पास� ऐक, सवर िवषयावंरील आसकृी सोडपन जो इंि्याचें दमन करृो ृोच 
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योग�ससृीचा अिधकारी आहे हे समज. िवषयसुख तयांं या अंृःकरणाला फसवप शकृ नाही. िवषयाला 
अंृःकरणाृ जागाच कुठे आहे? आतमबोधाने युकृ होमन तयाने हदयाृ मलाच बसिवलेले असृे. मला ृो 
कणभरही िवसंबृ नाही. बाहेरचा संसार सोडला आिण मनाृ सोडासा िश�क रािहला ृर ृो संसार सा�ंृ  
वयापपन टाकृो. िवष अगदी सोडे घेृले ृरी तयाचा घोर पिरणाम होमन �ाणाचा नाश होृोच ना? या िवषयाचा 
पुसटसा सपशर मनाृ असला ृरी सवरंया सवर िववकेाचा घाृ करृो. 

 
कारण या िवषयाचंी एकमेकाृ अडकलेली साखळी आहे. हदयाृ िवषयाचें समरण झाले की, िनःसंग 

पुरषालाही संगृ बाधृे. िवषयाचा असा मानिसक संग झाला की, लगेच अिभलाषा उतप� होृे. जेसे काम 
उतप� झाला िृसे �ोध आलाच. �ोध आला की, संमोह ठेवलेलाच. सोसा�ांया वाऱयाृ जशी िदवयाची 
जयोृ िटकृ नाही तया�माणे संमोहाने िच� वयापले की, समकिृ बुडपन जाृे. समकिृ गेली की असृमानी रा� 
सपयर�काशाला िगळपन टाकृे तया�माणे �ाणयाची अवससा होृे. अजानाचा अंधार पडृो. तयाचे आंचादन 
बु�ीवर पडृे आिण ृी हदयाृ वयाकुळ होमन जाृे. जनमाधं पळापळीृ सापडला ृर जसा सैरावैरा धावृ 
सुटृो ृशी बुि�हीनाची �मणावससा होृे. समकिृ�ंशामुळे बुि� अवघडपन जाृे. जानाचा समपळ नाश होृो. 
चैृनय नाहीसे झाले की, शरीर जसे कुचकामी होृे ृशी बुि�नाशाने पुरषाची अवससा होृे. 

 
अजुरना, वाळलेलया लाकडा पृन आगीचा भडका उडणयास जशी एक िठणगी पुरेशी होृे आिण मग ृी 

आग �ैलोकयाचा नाश कर शकृे तया�माणे मनाला जर चुकप न िवषयाचे धयान लागले ृर ही एवहढी अधोगृी 
साधकाला हुडकप न काढृे. महणपन हे िवषय सवरसैव मना पृन काढपन टाकाव.े िवषय िचृन साबंले की, राग, �ेष 
हे सहािजकच नाश पावृील. 

 
एकदा मना पृन हे िवषय नाहीसे झाले की, मग जरी इंि्ये िवषयांृ  रमली ृरी ृे िवषय बाधक व 

बधंनकारक होृ नाहीृ. आकाशाृला सपयर आपलया रिशमरपी हाृानंी जगाला सपशर करृो पण तयाला 
संगदोष बाधृ नाही. इंि्यांं या िवषयी जो उदािसन झाला, आतमरसाृ जो ृ�ीन होमन रािहला ृो 
काम�ोधाृ सापडेल कसा? ृो तया पृन सुटृोच. तयाची मजल इसवर आहे की, ृो िवषयांृ ही 
आतमसवरपावाचपन दुसरे काही पहाृच नाही. मग कुठले िवषय आिण कुठली तयाचंी बाधा? पाणी पाणयाृ कसे 
बुडणार? आग आगीला कशी पोळणार? जो पपण�वससेला जामन पोचला ृो िवषयांया कचा�ाृ कसा 
सापडणार? 

 
अजुरना, जो असा केवळ शु� आतमसवरपांृ  रममाण झाला ृो �ससृ�ज आहे असे समज. तयाची �जा 

अचल आहे असे धरन चाल. अरे, िजसे िच�ाला अखंड �स�ृा आहे िृसे संसारदुःखाचा �वशे होृच नाही. 
जयांया जठराृ अमकृाचा झरा आहे, अखंड वहाृो आहे तयाला ृहानभपकेची बाधा वा भय कधीच असृ नाही, 
तया�माणे जयाचे हदय �स� आहे तयाला दुःख उरेल कसे? 

 
तयाची बु�ी ृर परमातमसवरपामधये आपोआप सहज �ससर होमन रहाृे. िनव�ृ अशा िठकाणी 

ठेवलेला िदवा जसा न हालृा, न डोलृा शांृ पणे ृेवृ रहाृो ृसा ृो योगयुकृ पुरष परमातमरपामधयच 
�ससरबु�ीने रमृो. 
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या युकृीचे जयाला जान नाही ृो मा� िवषयांया बधंनाृ अडकला जाृो. पास�, तयांया बुि�ला 

�ससरृा नसृेच, �ससरृा असावी अशी इंचाही नसृे. आृा सागं, जया मनाला िन�लतवाची भावना नाही 
तयाला शांृ ी कशी सवाधीन होईल पापी माणसाला जसा मोक िमळणे शकय नाही ृसेच िजसे शांृ ीचा ओलावा 
नाही िृसे सुख चुकप नही पामल टाकृ नाही. अगनीमधये घालपन भाजपन काढलेली बीजे जर ृरारन उगवली 
ृरच अशांृ  मनुषयास सुख�ापृी होणे शकय आहे. अजुरना, अरे मनाचे चचंलपण हेच दुःखाचे एकमेव कारण 
आहे. इंि्येच मन चचंल करीृ असृाृ. महणपन या इंि्याचंा िन�ह करणेच योगय आहे.” 

 
नदीिकनारी एकीकडे राहपन साधना करणारा एक साधक होृा. ओले सुके जे िमळेल ृे खामन ृो 

िन�हाने साधना करीृ असे. एके िदवशी एका �ापिंचकास वाटले िबचारा कदा� खामन रहाृो तयाला चागंले 
काहीृरी खाम घालाव,े महणपन तयाने तया साधकाला पोटभर रसगु�े खाम घाृले. दुसरे िदवशी दुसरे िम�ा� 
घेमन ृो नदीिकनारी गेला ृर ृो साधक हाृ जोडपन काकुळृीने महणाला, “बाबा नको रे, याृ गुंृवप. काल 
रा�भर राम आठवला नाही, रसगु�ेच आठवले! पुनहा हे पाप मी करणार नाही!” 

 
मामली महणृाृ, “इंि्ये जे जे महणृील ृे ृे करणारे पुरष आमही ृरलो महणाले ृरी िवषयिसधप 

ृरन गेले असे मानप नका. काठांया जवळजवळ नाव आली आिण एव�ाृ �चडं सोसा�ाचा वारा सुटला 
ृर ृी उलटृे आिण आृापय�ृ जया आप�ी पृन सुटपन आली तयाृच सापडृे. आतम�ा�पृ झालेलया पुरषानेही 
इंि्याचें कोडकौृुक केले ृर ृो सवर सासंािरक दुःखानंी वढेला जाृोच. 

 
आपलयाला जर आपली इंि्ये सवाधीन करन घेृा आली ृर, धनंजया, आणखी जासृ जगलयाचे 

सासरक ृे काय? कासव सवें चेने अवयव बाहेर काढृे. तया�माणे जयाचा आपलया इंि्यावर पपणर ृाबा चालृो 
ृोच �ससृ�ज मानावा हे मी ृुला वारंवार सािंगृलेच आहे. आृा पोचलेलया पुरषाचे आणखी एक लकण 
सागंृो ृे ऐक. 

 
िजसे सवर �ाणी झोपले िृसे हा जागा आिण सवर �ाणी जागे िृसे हा झोपलेला असृो. आतमसवरप 

आिण �पचं याब�लची तयाची व इृरेजनाचंी अशी भपिमका असृे. आतमसवरपाचे तयाला भान असृे �पचंाचे 
नसृे, ृर �ापिंचकास �पचंाचे भान असृे व आतमसवरपाचे गाढ अजान असृे. ृोच पुरष िनरपािधक आहे, 
�ससृ�ज आहे, हे िनि�ृ ओळख.” 

 
�ी. रामकक षणाचंी अशी परीका घेृली गेली. पैशाचा सपशरही तयानंा सहन होृ नसे. भकृास वाटले ही 

अिृशयोकृी असावी. तयाने परमहंसांं या िबचानयाखाली रपाया सरकवपन ठेवला. �ी. रामकक षण परमहंसानंी 
िबचानयावर अंग टाकले मा�, िनखाऱयाचा चटका बसावा ृसे ृे उठपन बाजपला उभे रािहले. जया पैशाचा 
जगाला मोह तयाचा तयानंा इृका िृटकारा! 

 
�ापिंचकाची गो� यांया अगदी उलट, िस�चिर�ाृ अशी कसा आहे की, म�ंचं्नास व गोरकनास ही 

गुरिशषयाचंी जोडी जयपुरास पोहचली. म�ंचं्नास महणाले, “गोरका, आज पृ िव�ांृ ी घे. मी िभकेला 
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जाृो.” 
 
गोरकानंी िवनवपन पािहले पण, म�ंचं्नास ऐकेनाृ. ृे िभकेस गावाृ गेलेच. एक बाई शेृ ावर भाकरी 

घेमन चालली होृी. िृंयाजवळ दोन भाकरी नासानंी मािगृलया आिण सािंगृले, “बाई, तया भाकरींया 
िकमृीचे पैसे मजजवळ नाहीृ पण कैलासपृी जे सुख भोगृो ृे ृुला भाकरींया मोबदलयाृ देृो.” 

 
बाई रागावपन महणाली, “माझया मुलाचे लगन ठरले आहे, सुखसोहाळे भोगीन महणृे बरैागी बुवा आिण 

ृुमही कैलासांया अभ् गो�ी कशाला बोलृा? काही एक भाकरी िमळायची नाही.” 
 
या दोन गो�ीवरन या ओवयाचंा मिृृासर नीट धयानाृ येृो नाही का? 
 
देव पुढे महणाले, “पास�, समु् अखंड मय�दा साभंाळपन शांृ  असृो ना! ृसा हा योगी िनवांृ  असृो. 

पावसाळयाृ इृकया न�ा पाणी समु्ाृ ओृृ असृाृ महणपन तयाला पपर आलेला कधी पािहला आहेस 
काय? उनहाळयाृ न�ा आटपन जाृाृ, पाणी वाहपन आणृ नाहीृ महणपन समु्ाला काही नयपनृा आलेली 
िदसली का? ृो जसांया ृसा पपणर भरलेलाच असृो ना, तया�माणे ऋि�िसि� �ापृ झालया महणपन तयाृ 
तयाला मोठेपणा वाटृ नाही. न िमळालया ृरी आपली साधना चुकृे आहे असे वाटपन तयाचे धैयर गळपन जाृ 
नाही. तयाला ्ा कु्  वैभवाची िकमृ ृरी काय असणार? महासुखाृ ृ�ीन असणारा ृो योगी ऋि�िसि� 
आलया काय आिण न आलया काय तयाची पव�च करृ नाही. सपय�ंया घरी ृेलवाृ करन सोडाच �काश 
आणायचा आहे? की, असा िदवा न लावला ृर ृो अंधाराृ बुडायचा आहे? 

 
अरे, जो आपलया ऐनयरसंप� राजवा�ाृ वैभवाने नादंृो आहे ृो इं्भवुनालाही िकमृ देृ नाही. 

असा वैभवशाली �ीमान िभ�ांया झोपडीवर कधीृरी आसकृ होईल काय? जो अमकृांया चवीृही खोड 
काढृो ृो काय काजंी सेवन करील काय? पास�, ृसाच हा योगी आतमसुखाचा अनुभव घेृ असलयाने 
ऋि�िसि�कडे ढंुकप न पहाृही नाही. सवगरसुखसु�ा िजसे उ�ेखनीय वाटृ नाही, िृसे सामानय ऋि�िसि�चा 
पाड लागृ नाही याृ काय आ�यर आहे! 

 
आतमबोधाने जो संृु� झाला आहे, परमानंदाने जो पु� झाला आहे, ृोच खरा �ससृ�ज आहे. अहंकार 

नाहीसा करन, सवर कामना टाकप न, िवनातमक होमन ृो िवनाृ वावरृो. 
 
असे योगी िनःसीम ���ससृी अनुभवृ िनषकाम होमन अनायासे पर��ापय�ृ पोचृाृ. अभयास 

करीृ असृाना जी ���ससृी ृे अनुभवृाृ आिण परृ देहभानावर येृाृ. ृी ���ससृी शवेटी तयाचंी 
िनतय�ससृी होृे. ृे ��ाशी एकरपच होमन जाृाृ. देहाचे तयानंा भानच उरृ नाही. महणपन अजुरना, जया 
मकतयपं या नुसतया कलपनेने पृ इृका भयभीृ झाला आहेस ृो मकतयप समोर येमन ठाकला, �ाण देह सोडपन 
िनघाला ृरी ृे वयाकुळ होृ नाहीृ. तयाचंी ���ससृी अशी की, अखेरंया कणीही ृे डगमगृ नाहीृ.” 

 
संजय महणाला, “राजा, ही �ससृी सवृः आपलया मुखाने अजुरनाला सागंृ आहेृ.” 



 
अनु�मिणका 

 
�ीकक षणाचे बोलणे अजुरनाने ऐकले आिण ृो महणाला, “चला, सुटलो सवर कामना सोडावी, अहंकार 

सोडावा, राग�ेष सोडाव,े गुण�याचा तयाग करावा हे देवानंी सवृःच सािंगृले हे िकृी चागंले झाले! सवर 
कम�वरच देवानंी दोष ठेवला आहे, ृेवहा मी लढाई करावी हा आ�ह संपलाच महणायचा.” अजुरन या िवचाराने 
सोडा �स� झाला. मनाृलया उरलयासुरलया शकंा िवचारायंया आिण ्ा समसयेचा चुटकीसरशी िनकाल 
लावायचा असे तयाने ठरिवले. 

 
आृा हा जो �शनो�राचा �संग आहे हा फारच उ�म आहे. िनवकि�दास जानदेव महणृाृ की, “धम�चा 

साठा, िववकेामकृाचा अमय�द समु् असा सवरजाचंा राणा �ीकक षण िनरपण करील ृी हकीकृ मी सागेंन 
आपण ऐकावी महाराज.” 

 
मालपृाई, दुसरा अधयाय इसे संपला. साखंयशासांया खुणा या अधयायाृ आपलयाला जागोजागी 

आढळलया. पुढंया अधयायाचे नाव “कमरयोग” असे आहे. 
 
कमर करावे की नाही? कमर करावयाचे नाही असे ठरिवले ृरी ृसे करणे शकय आहे काय? जर शकय 

नसेल ृर कमरबधंना पृन सुटका कशी होईल? या सवर �शनाचंी उ�रे देवानंी िृसऱया अधयायाृ िदली आहेृ. 
 
अजुरनांया संदभ�ृ देव पुढे महणाले आहेृ की, “अजुरना ृुला उपदेश करायला मला फार आवडृो. 

पृ लकपपवरक ऐकृोस आिण नुसृे ऐकृ नाहीस ृर तया�माणे आचरण करृोस.” 
 
देवाला आवडृे होणयासाठी काय करायला हव ेयाची सप� कलपना देव आणपन देृ आहेृ. िृसऱया 

अधयायाृील कम�चे िववचेन आपण फार लकपपवरक ऐकायला हव ेआहे आिण तया�माणे आपलया हा पृन तयाचे 
जासृीृ जासृ अनु�ान कसे होईल हे पहायला हवे आहे. आपलयासारखया सामानय �ापिंचकासाठी ृर देवानंी 
हे भाडंारच खुले केले आहे. 

 
आमंया लहानपणी एक गौळणीचे गाणे आमही झोपाळयावर बसपन महणृ होृो. गाणे बरेच मोठे होृे 

पण, आज तया गाणयाचे पालुपद फकृ आठवृे आहे. 
 

सखा साजणी ्ुमही दाााच्ा गौळणी 
्ुमच्ा अंगणी कृेण खाळा  शाेंगराणी, 

खडा, गोका, काकंा नसााा अंगणी 
खाळ्ा  ा्ल माझ्ा गोताद िेणी सखा साजणी. 

 
महणपन महणायचे की, 
 

जीाा ऐक ाे! 



 
अनु�मिणका 

आिण दाा सागं्ा् ्सा 
दााासाठी जगण्ािा, 

दााासाठीि जगण्ािा 
िना् के. 

 
✻ ✻ ✻ 

  



 
अनु�मिणका 

 
॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् ि्सेा 

 

कमर्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

अजुरन उवाच– 
 

ज्ा्सी िातकमरणस ा् म्ा बुििजरनादरनत  
्कतकं कमरिण घो ाे मां िन्ोज्िस का शात॥त१त॥ 
 
व्ािम�ाणाा ााक ा्न बुति मोह्सीा मात  
्दाकं ाद िनिात् ा्न �ा्ोलहमापनु्ामत॥त२त॥ 

 
�ीभगवानुवाच– 

 
लोका लकसमकन�िाधा िन�ा रुेा �ोक्ा म्ालनघत  
जान्ोगान साखं्ाना ंकमर्ोगान ्ोिगनामत॥त३त॥ 
 
न कमरणामनाेंभा�ैेकम य् रु ेोलशनु ा्त  
न ि संन्सनादाा िसति समिधगचचि्त॥त४त॥ 
 
न िह किातीणमिर जा्ु ि्�त्कमरकृत   
का्र् ा �ाशः कमर सारः �कृि्जैगुरणैःत॥त५त॥ 
 
कम�कन�्ािण सं्म् ् आस ा् मनसा समेा   
इकन�्ाथ�कनामूूातमा िमथ्ािाेःस उच् ा्त॥त६त॥ 
 
्कसताकन�्ािण मनसा िन्म्ालेभ ा्लजुरनत  
कम�कन�्ःै कमर्ोगमसक्ः स िािशे् ा्त॥त७त॥ 
 
िन््ं कु  कमर तां कमर ज्ा्ो �कमरणःत  
शेीे्ा्ालिर ि ा् न �िसदध ा्दकमरणःत॥त८त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
्जाथ�तकमरणोलन्् लोकोल् ंकमरबनधनःत  
्दथय कमर कौन ा्् मुक्स�ः  समािेत॥त९त॥ 
 
सह्जाः �जाः सृृा  रुेोााि �जारि्ःत  
अनान �सिाे्धामाे ाोलकसतापकामधुक ॥त१०त॥ 
 
दााानभाा््ानान ा् दााा भाा्न्ु ाःत  
रेसरें भाा्न्ः �ा्ः रेमाापस्थत॥त११त॥ 
 
इपानभोगाकनह ाो दााा दास्न ा् ्जभािा्ाःत  
्ैदर�ान�दा्भै्ो ्ो भुडःक ा् स ा्न एा सःत॥त१२त॥ 
 
्जिशपािशनः सन्ो मुच्न ा् सारिककरबेैःत  
भु�ज ा् ा् ताघं रारा ा् रिनत्ातमकाेणात ॥त१३त॥ 
 
अ�ािाकन् भू्ािन रजरन्ाद�समभाःत  
्जािाि् रजरन्ो ्जः कमरसमुिाःत॥त१४त॥ 
 
कमर ��ोिां िािि ��ाीेसमुिामत  
्समातसारगा्ं �� िनत्ं ्जा �ि्ि�्मत॥त१५त॥ 
 
एां �ाव््ं ि�ं नानुा र्््ीह ्ःत  
अघा्ुिेकन�्ाेामो मोघं राथर स जीाि्त॥त१६त॥ 
 
्सताातमेि् ाेा स्ादातम्ृप्ा मानाःत  
आतमन ा्ा ि सं्ुपस्स् का य् न िा� ा्त॥त१७त॥ 
 
नैा ्स् कृ ा्नाथ� नाकृ ा्नाह कानत  
न िास् सारभू ा्ेु किादथरव्रा�्ःत॥त१८त॥ 
 
्समादसक्ः स््ं का्र कमर समािेत  
असक्ो �ािेनकमर रेमापनोि् रु ेःत॥त१९त॥ 
 
कमरणैा िह संिसििमाकसथ्ा जनकाद्ःत  
लोकसं�हमााािर संरश्नक्ुरमहरिसत॥त२०त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
्�दािेि् �ा�स्�दााा्ेो जनःत  
स ्त�माणं कु ा् लोकस्दनुा र् ा्त॥त२१त॥ 
 
न मा राथ�कस् क र्व्ं ि्ेु लोका ेु तकिनत  
नानााप्मााप्व्ं ा र् एा ि कमरिणत॥त२२त॥ 
 
्िद �हं न ा �््ं जा्ु कमरण््कन�्ःत  
मम ातम�नुा र्न ा् मनुे्ाः राथर सारशःत॥त२३त॥ 
 
उतसीदा्ुिेमा लोका न कु्� कमर िादहमत  
संकेस् ि क्� स्ामुरहन्ािममाः �जाःत॥त२४त॥ 
 
सक्ाः कमरण्िा�ासो ्था कुारकन् भाे्त  
कु्�ि��ासं्थालसक्िाकीेुरल�कसं�हमत॥त२५त॥ 
 
न बुििभादं जन ा्दजानां कमरसि�नामत  
जोे ा्तसारकम�िण िा�ान्ुक्ः समािेा ॥त२६त॥ 
 
�कृ ा्ः ि�्माणािन गुणैः कम�िण सारशःत  
अहंकाेिामूूातमा क्�हिमि् मन् ा्त॥त२७त॥ 
 
्�ािा� ुमहाबाहो गुणकमरिाभाग्ोःत  
गुणा गुणाेु ा र्न् इि् मताा न सा ा्त॥त२८त॥ 
 
�कृ ा्गुरणसंमूूाः सान ा् गुणकमरसुत  
्ानकृतसनिादो मनदानकृतसनिा� िािाल ा्तत॥त२९त॥ 
 
मि् सा�िण कम�िण संन्स्ाध्ातमिा्सात  
िनेाशीवनमरमो भूताा ्ुध्सा िाग्जाेःत॥त३०त॥ 
 
ा् मा म्िमदं िनत्मनुि्�कन् मानााःत  
�िाान्ोलनसू्न्ो मुच्न ा् ा्लिर कमरिभःत॥त३१त॥ 
 
ा् ताा्दभ्सू्न्ो नानुि्�कन् मा म्म   
सारजानिामूूासं्ाकनाािि नपानिा्सःत॥त३२त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
सदशं िाप ा् सास्ाः �कृ ा्जिनाानिरत  
�कृत् ्ाकन् भू्ािन िन�हः तक किेे्ि्त॥त३३त॥ 
 
इकन�्स ा्कन�्स्ाथ� ेाग�ाेौ व्ाकसथ्ौत  
््ोनर ाशमागचचा�ौ �स् रिेरकनथनौत॥त३४त॥ 
 
�ा्ाा साधम� िागुणः रेधम�तसानुि�्ात   
साधम� िनधनं �ा्ः रेधम� भ्ााहःत॥त३५त॥ 
 

अजुरन उवाच– 
 

अथ का न �्ुक्ोल्ं रारं िेि् रू ेःत  
अिनचच�िर ााेण�् ालािदा िन्ोिज्ःत॥त३६त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

काम एे �ोध एे ेजोगुणसमुिाः  
महाशनो महारापमा िादध ा्निमह ाैिेणमत॥त३७त॥ 
 
धूमानाि�् ा् ाि�्रथाललदश� मलान ित  
्थोरबानााृ्ो गभरस्था ा्नादमााृ्मत॥त३८त॥ 
 
आाृ्ं जानमा ा्न जािननो िनत्ाैिेणात  
काम्राण कौन ा्् दुेरू ाेणानलान ित॥त३९त॥ 
 
इकन�्ािण मनो बुििेस्ािध�ानमुच् ा्त  
ए्ैवामोह्त ा्े जानमााृत् दािहनमत॥त४०त॥ 
 
्समा�ािमकन�्ाण्ादौ िन्म् भे्ेरभत  
रापमानं �जिह�ानं जानिाजाननाशनमत॥त४१त॥ 
 
इकन�्ािण रेाण्ाहुिेकन� ा्भ्ः रें मनःत  
मनसस्ु रेा बुिि्� बुिा ः रे्स्ु सःत॥त४२त॥ 
 
एां बुिा ः रें बुदधाा संस्भ्ातमानमातमनात  



 
अनु�मिणका 

जिह श्ुं महाबाहो काम्रं दुेासदमत॥त४३त॥ 
 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “कमरयोगो नाम” कृृीयोऽधयायः   १   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
  



 
अनु�मिणका 

 
अजुरनाने देवाचें सागंणे ऐकले आिण ृो महणला– 
 
“कमलापृी, देवा, ृुमही जे जे बोलला ना, ृे मी सगळे नीट ऐकले. 
 
कमर आिण कृ� ही दोनही उरृच नाहीृ असे ृुझे महणणे आहे ना न�ी? मग जर ृे िनि�ृ मृ असले 

ृुझे ृर मला कशाला सागंृो आहेस की “पास� लढाई कर”. 
 
्ा घोर कम�ृ घालृाना ृुला काहीच लाज वाटृ नाही? पृच ना आृा सवर कम�चा िनषेध केलास? 

मग माझयाकडपन हे िहसक कमर का महणपन करवपन घेृो आहेस? एकीकडे कमरलेश मानृो आहेृ. दुसरीकडे 
असली भयंकर िहसा पण करायला सागंृो आहेस याचा असर ृरी काय समजावयाचा? देवा पृच असा उलट 
सुलट बोलप  लागलास महणजे आमही अजानी जीवानंी करावे ृरी काय? िववके उरलाच नाही मग जगाृ, 
याला उपदेश महणायचे ृर अिहृाचा स�ा कशाला महणावयाचे? देवा, आतमबोधाची आमची हौस चान पुरली 
बरं का, वै�ाने पथय सागंपन जाव ेआिण औषध महणपन िवष पाठवपन �ाव ेृसेच हे झाले. अरे कक षणा! ृो रोगी मग 
जगेल ृरी काय? आंधळयाने वाट िवचारली ृर तयाला आडरानाृ नेमन सोडाव े ृसे केले आहेृ पृ. 
माकडाला म� िमळाव ेृसा हा ृुझा गोमटा उपदेश िमळाला आमहाला बाबा! 

 
मला आधीच काही कळृ नवहृे महणपन ृुला ्ा मोहा पृन सुटणयाचा मागर िवचारला ृर ृुझे एकेक 

नवलच! इसे मुळी उपदेशाृच घोटाळा. जयानंी आमही केवळ ृुझयावरच आपला भार टाकला आहे, जे ृुझया 
शबदावर जगृाृ तयाचंीही वाट लावायची? जयाचंी शरीरे, मने, �ाण ृुझया इशाऱयावर चालृाृ तयाचंीही अशी 
वाट लावायची? तयानंा हा असा दवयस� उपदेश करावयाचा? आृा आमचे सवर संपलेच महणायचे मग. असा 
बोध करन पृ आमचे चागंलेच कलयाण करृो आहेस, आृा जान िमळणयाची, योगय मागर कळणयाची, कलयाण 
साधणयाची आमची आशाच खंुटली. 

 
ृे ृर झालेच महणा, पण आणखीही अनसर झाला आहे. �ससर असलेले माझे मन ढवळपन मा� िनघाले 

आहे. ृुझया मनाृला हे पृही कळेना. मी हे गुरहतयेचे पाृक करणार नाही असे िनि�ृ सािंगृलयावर लढाई 
करणेच योगय असा हा जो उपदेश पृ केलास ृो माझे मन पहाणयासाठी की, मला फसिवणयासाठी? की 
खरोखरच गपढ ृ�वाजानाचा बोध केला आहेस? देवा, मी पुषकळ िवचार करन पािहला पण काहीही उलगडा 
होईना. 

 
देवा, अहो असे नका कर. मला असा भावासर नका सागंप. मला समजेल अशा भाषेृ उपदेश करा. 

िववके िशकवा. मी आधीच मंद आहे, तयाृ गोधळपन गेलो आहे. ृरी मला कळेल असा सप� िन�ववाद बोध 
करा. एकच िन�यातमक सागंा काय कर ृे. राग�ेष चुकीचे ृर, लढाई बरोबर कशी? कामना सोडपन �ायची 
ृर राजयलोभ कशाला? स�व, रज, ृम या गुणाचंा तयाग करायला सागंृोस ृर सवजनाचंा वध करणे हे काय 
गुणाृीृ कमर आहे? ृुझा उपदेश आिण आजा याृ काहीही मेळ नाही. 
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देवा, रोगी जगायला हवा असला ृर औषध गुणकारी असावचे पण मधुर, रचकरही असावे. ृरच 
रोगी आवडीने घेईल, आिण वयािधमुकृ होईल. ृेवहा देवा, सव�स�ने भरलेले असावे, उिचृ असावे, 
समजणयास सोपे असावे असे काही जान सागंा. ृुमंयासारखा गुर लाभलयावर मी मनमुराद मागपन का घेम 
नये? ृुमही ृर आमची आईच आहा. ृुमंयाजवळ संकोच कशाला कर? आिण ृुमंयाजवळ संकोच करन 
कृपृीसाठी दुसरीकडे जाम ृरी कुठे? िचृामणी दैवयोगाने हाृी आला आहे. कामधेनुचे दुभृे लाभले आहे, 

मग आृा इंचापप�ृ करन घेणयास अडचणच काय आहे? आपलया मनाृ जे जे असेल ृे ृे खुशाल मागपन 
घयावचे नाही का? अमकृिसधपजवळ मो�ा �यतनाने पोहचलयावर ृहानेने जर वयाकप ळ वहावयाचे असले ृर 
पोहचणयासाठी केलेले मागील �यतन फुकटच महणायचे. अनेक जनम ृुझी भ�कृ करन ्ा जनमी पृ हाृी 
सापडला आहेस. तया पृन पृ आहेस ल�मीपृी. मग मनाृ असेल ृे सगळे मागपन घयायला काय अडचण आहे? 
माझया सगळया मनोरसाचे जीिवृ सफल होणयाची वळे आली आहे, पुणय यशाला पोहचले आहे. माझया 
मनोरसाचंा जय झाला आहे. 

 
सवर मंगलाचे िनधान असा पृ देवदेवो�म आहेस. तया पृन पृ पपणरपणे आमंया सवाधीन झाला आहेस. 

आईचे दपध मागायला अवळे कसली आहे? ृेवहा हे कक पािनधे, आ रृ होमन मनाृील शकंा िवचारृो आहे. राग 
मानप नको. मनाृ जे येईल ृे बोलायला मला दुसरी जागा आहे का? ृुमहाला �सम वाटेल ृसे टाकप न बोललो 
तयाचा राग मानप नका. मपल आईला लास मारृे पण आई न रागावृा तयांयावर कक पाच करृे ृसे करा आिण 

 
रेलोकी कर्ाणकाेक 

आिण 
इहलोकी आिेण्ास उिि् 

 
असे जे असेल ृे करायला सागंा.” 

 
देव महणाले, “अजुरना, ृुझया मनाचा गोधळ पाहपन मला फार नवल वाटृे आहे. मी ृुला जानमागर 

आिण कमरमागर ्ा दोनहीची वयवससा सािंगृली महणपन माझया सागंणयाचा अिभ�ाय ृुझया धयानी नीट आला 
नाही रे. बरं असप दे. पुनहा सागंृो. लकपपवरक ऐक. 

 
हे बघ, जान आिण कमर ्ा दोनही िन�ा माझयापासपनच झालया. तया दोनही उकृ आहेृ. तया दोनही 

अनािदिस� आहेृ. 
 
जानमाग�चा �वास लवकर संपृो इृकेच. जे जानी पुरष ्ा माग�ने जाृाृ तयानंा ृातकाळ ृ प्पृा 

�ापृ होृे. उपदेश झालया कणीच तयाचंी ृदाकारवक�ी होृे, ृे मु�ामाला पोहचृाृ.” 
 
िस�चिर�ाृ भवानीची काय अवससा झाली ृे �ीपिृनासानंी संुदर वणरन करन सािंगृले आहे. 
 
ॐकाराचा उपदेश करन डोळे झाकप नच िशवानंी बोलायला सुरवाृ केली. ृे महणाले “िगिरजे, या 
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मपळ एकाकराने जीवाचे जीवपण सरृे. ृो ��रपाृ लीन होमन जाृो.” 
 
पावरृीकडपन काही उ�र येईना, महणपन िशव महणाले, “दुग�, जानिवचार नीट ऐकलास ना?” ृरीही 

उ�र नाही महणपन िशवानंी डोळे उघडपन पािहले ृर, भवानी भानावर नवहृी. उपदेश झालया कणीच ृी 
समािधमगन झाली होृी. 

 
�ीपिृनास महणृाृ-- 
 

ा् दाहााेी नाही 
िितकला मीनली िै्न्ीत॥ 

 
ही तया जगनमाृेची कणाध�ृ झालेली पपण�वससा. 
 
पण रामचं् महाराज िृकोटेकराचंीही पपण�वससा ्ाहपन फारशी वगेळी नवहृी. तयानंी गाणगापुरास 

जामन घोर ृप�य� सुर केली. कडुिनबाचा रस िपमन गुरचिर� सपृाह, �दकणाजप असा �म सुर केला. 
मागणे देवाजवळ एकच. “मला गुर भेटवा.” बरेच िदवस हा �म चाललयावर द�ांृ  झाला. सवपनाृ महादेव 
महाराजांं याकडे बोट दाखवपन द� महाराज महणाले, “बाळा आृा घरी जा. ृुझे काम झाले आहे. ्ांं या 
पदराृ ृुला घाृले आहे.” रामचं् महाराज मो�ा आनंदाने िचचणीस परृ आले. सोडे िदवसांृ च 
महादेवमहाराज िचचणीस आले आिण तयानंी रामचं् महाराज िृकोटेकरांं यावर अनु�ह केला. �ीपिृनास 
महणृाृ-- 

 
अीे �्ाच्ा गजेीत तसा्र दाकला  बा�ान्ेीत  
दश्जा् जाहला  ाोहेीत तगुणागुण रेी ा्थ कैिीत॥ 
 
शाखी रहा ा् रहाणा ा्हीत तिाेोिन गाला  ठा्ीच्ा ठा्ीत  
िादाहानंदी सा्र डोहीत तमाझी ेाममा् ्कसथत॥ 
 
जीा िशा मा्ा ��त तकैिा का उ ा् ्र नामत  
ाृि� िनाृ�रदी िा�ामत तरााली िनजधाम आरुलीत॥ 

 
ही झाली ृी�ािधकारी साधकाचंी अवससा. आधीच तयाचंी इृकी ृयारी झालेली असृे की, उपदेश 
झालयाकणीच कापराची जयोृ पेटृे, पकी झेपावपन एकदम शचडाच गाठृो आिण फळाला झोबृो. तया 
प�या�माणे हे जानमाग� ृातकाळ मोक �ापृ करन घेृाृ. पण अशी मंडळी सोडी. 

 
मनुषय प�या�माणे एकदम झेपावले कसा? ृो हळपहळप ्ा फादंीवरन तया फादंीवर पाय ठेवीृ ठेवीृ 

तया माग�ंया आधाराने शच�ाला पोहचृो आिण फळ हसृगृ करृो. तयाच�माणे कमरमाग�मधये साधक होृा 
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होृा �माने िनषणाृ होृ जाृो. वदेाजे�माणे आचरण ठेवपन कमरयोगी पपण�वससेस पोहचृाृ. पोहचावयास 
वळे लागृो इृकेच. बाकी जानमागर व कमरमागर ्ाचें अंिृम फळ एकच असृे. ृयार असलेलया व ृयार 
करावयांया सवयंपाकाचे फळ जसे कृपृी हेच एक असृे िकवा पपवर आिण पि�म या िदशाकडपन वहाृ येणाऱया 
न�ा जशा शवेटी समु्ाृच येमन िमळृाृ तया�माणेच हे दोनही मागर एकच साधय सुचवृाृ. आृा ्ापैकी 
कोणतया माग�चे आचरण करावयाचे हे शवेटी साधकांया योगयृेवर अवलंबपन राहृे. जानमाग�मधये संपपणर 
िनिरंचृेची अपेका आहे. 

 
मा� ही िनिरंचृा एकाएकी येृ नाही. योगय कम�चे आचरण करृा करृा हळपहळप नैषकमयर अंगी बाणप 

लागृे. �ापृकमर टाकप न �ावयाचे व “मी जानमाग�स लागलो, मला नैषकमयर साधले” असे महणणे मपखरपणाचे 
आहे. नदींया पलीकडे जावयाचे आहे असा �संग येमन ठेपला ृर अशा वळेी नावचेा तयाग करन चालेल 
का? भपक लागली आहे, कृपृी वहावयास हवी आहे अशा वळेी एक सवृः सवयंपाक केला पािहजे नाहीृर, जे 
अ� ृयार असेल ृे जेवले पािहजे. भपक आहे पण अ�ाचा मा� तयाग करावयाचा हे कसे चालेल? जयांया अंगी 
जेवढी श�कृ असेल ृेवढा प�ा ृो गाठप  शकृो. भलृा अ�ाहास वा घाई चालृ नाही. 

 
चैृनय महा�भपंं या चिर�ाृ एक गो� आहे की, एकदा जेवण झालयावर बेह�ाचा ृुकडा ृोडाृ 

टाकावा अशी �भपनंा इंचा झाली. तयांं याबरोबर असणाऱया िशषयाने कुठपन ृरी बेहडा िमळवला आिण �भपनंा 
िदला. दुसऱया िदवशी �भपचें जेवण झालयावर उपरणयांया शवेाृ बाधंलेला बेह�ाचा ृुकडा सोडपन िशषयाने 
�भपंं या पुढे केला. 

 
�भपनंी िवचारले, “कुठपन आणलास हा बेहडा?” िशषय महणाला, “कालंया बेह�ाृला उपरणयाृ 

बाधंपन ठेवला होृा, आज आपलयाला लागेल महणपन.” महा�भ ु महणाले, “बाबा, माझयाबरोबर चालायचे ृर 
एवढाही सं�ह खपायचा नाही. पृ गकहससा�मी हो. मी आजवर ृुला केलेलया उपदेशाचा �सार कर महणजे 
झाले. ृुझी वक�ी सं�हाची आिण मी असा िनिरंच. आपले जमायचे नाही.” 

 
िशषयाची परीका पहाणयासाठीच महा�भपनंी बेहडा मािगृला असेल. आपलया कठोर �ृाृ 

आपलयाबरोबर चालायला कोण योगय आहे. याची तयानंा वरचेवर परीका पहावी लागृ असेल. 
 
देव महणृ आहेृ, “पपणर िनिरंचृा हवी आिण मग मा� कमर ्ा आतम कृपृीनंृर आपोआप साबंृे. 

तयासाठी कमर सोडाव ेलागृ नाही, ृे आपोआप सुटृे. 
 
अजुरना, महणपन महणृो की, जयाला खरेखुरे नैषकमयर साधणयाची ृळमळ असेल तयाने आपलया 

वा�ास आलेले उिचृ कमर केवहाही टाकृा कामा नये. आपलया इंचे�माणे सवीकार करावा मग घडृे, 
आपलया इंचे�माणे तयाग करावा मग घडृ नाही अशी का कम�ची �ससृी आहे? मी कमर करृो, मी कमर 
सोडृो हे बोलणे फुकट आहे. नीट िवचार करन पािहले ृर ृुझया धयानी येईल की, “मी टाकृो” असे महणपन 
कमर टाकृा येृ नाही. जोपय�ृ शरीर आहे, चैृनयाचे तयाृ अिध�ान आहे ृोवर कमर टाकीन, कमर करीन असे 
महणणे महणजे अजानच आहे. कमर गुणाधीन आहे आिण सवाभािवक आहे. 
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साखळी लकाृ आली का अजुरना? �कक िृ ि�गुणातमक आहे, देह �ाकक िृक महणपन ि�गुणातमक आहे 

आिण कमर हा गुणाचंा सवाभािवक धमर आहे महणपन कमर अटळ िविहृ कमर सोडपन िदले, ृरी या ह�ाने काय 
इंि्याचें धमर साबंले, कानानंी ऐकायचे सोडले की, डोळयानंी पहायचे टाकले की, नाक बुझपन जामन वास 
घेईना? काय घडले काय? �ाणापानाचंी गिृ साबंली की, बुि�ने कलपना साबंवलया की, कधुा कृषणेंया पीडा 
खंुटलया, जागकिृ व सवपन या अवससा गेलया, पाय चालायचे िवसरले, की जनम मरणाची येरझार संपली, 
यापैकी जर काहीच साबंले नाहीृर, टाकले ृे काय टाकले महणावयाचे, 

 
�कक िृमंृ पुरषाला कमरतयाग करृाच येृ नाही. कमर हे परृं� आहे. शिरराृील ि�गुणा�माणे िनम�ण 

होृ असृे. टाकीन, घेईन असा जीवाने अिभमान धरणे वयसर आहे. रसामधये बसलेला जरी सवृः िन�ल 
असला ृरी, रस चालृो तयाबरोबर हालृोच ना? हा जीव शिररांया रसाृ बसला की, परृं� झाला. तया 
शिररांया गुणधम��माणे कमर घडृ राहृे, वाळलेले पान जसे वाऱयाबरोबर सैरावैरा उडृे, आकाशाृ �मृ 
रहाृे ृशी जीवाची कम�संबधंी �ससृी आहे. पपजय जेरेशासी एकदा महणाले होृे, “जीव कम�ने इृका 
बाधंलेला आहे की, अमुक कमर जीवाने अमुक िदवशी भोगावयाचे हे कमरदेवानंी आधीच ठरिवलेले असृे. तया 
िदवसाचे कमर भोगपन झाले की, मग तयाला झोप लागृे. ृोवर ृो जीव झोपप शकृ नाही. हे जर एका िदवसाचे 
ृर ृेच पपणर आयुषयाचेही. कमरभोग संपेल ृेवहाच हे शरीर पडेल. ृोवर सुखाचे आिण दुःखाचे भोग भोगणे 
एवढेच जीव कर शकृो.” देव महणृाृ, “अजुरना, नैषकमय�वससेपय�ृ पोचलेलया पुरषानाही शिररांया 
आधाराने, कम�ि्यांं या अनुरोधाने, िनरंृर कमर करीृ रहाव ेलागृे.” 

 
�ीरामकक षण परमहंसानंा घशाचा कॅनसर झाला होृा. िशषयमंडळी वरचेवर िवनंृी करीृ “ठाकुर, 

आईला सागंा ना हा रोग बरा करायला.” ठाकुर महणाले, “महणजे हा शरीरभोग टाळणयासाठी आईला साकंडे 
घालायचे? नको रे बाबा! मी नाही आईला सागंायचा.” मागे आईला महटले, “आई मला सोडे खाम दे” ृर 
आई ृुमहा सव�ंयाकडे बोट दाखवपन महणाली, “ पृ इृकया ृोडाने खाृ नाहीस का? मी नाही िृला पुनहा 
िवचारणार.” 

 
पपजय रमण महष�ना कॅनसरंया गाठी उठृ होतया. अस् याृना सहन करीृ, औषधापासपन ृे 

शसि�येपय�ृचे सवर उपचार ृे मुका�ाने सहन करीृ होृे. शवेटी शवेटी िशषयाची वयाकुळृा पाहपन महणाले, 
“मी आहेच, मी कुठे जाणार आहे?” 
 

ृेवहा ृातपयर कमरभोग भोगपनच संपृाृ. शिरराची संगृ जोवर आहे ृोवर कमर टाकप  महटलयाने टाकृा 
येृ नाही. ृेवहा “टाकप ” असे जे महणृाृ तयाचा केवळ आ�ह उरृो. कमर चालप  रहाृे, कमरभोग चालप  रहाृो. 
अजुरना, ृुला अशी काही माणसे िदसृील की, जयानंी कम�ि्यांं या �वक�ीचा अ�ाहासाने िनरोध करन 
नैषकमय�चा आव आणला आहे. बाहेरन कमरतयाग आिण आ पृन कमर�वक�ी असा झगडा चालृो. कमरतयागाचे 
नाटक करणारी ही मंडळी पपणर िवषयासकृ असृाृ हे पृ प�े ओळख. खरा िनषकाम पुरष बा्ृः सामानय 
�ापिंचका�माणे सवर वयवहार करृो. इंि्यानंा आजा करीृ नाही. िवषयाचे भय मानीृ नाही. कम�ि्ये कम� 
करीृ असली ृरी तयाचंा िनरोध करीृ नाही. पण तयापासपन िनम�ण होणाऱया मम�ने ृो िलपृ होृ नाही. 



 
अनु�मिणका 

पाणयामधये सपय�चे �िृिबब िदसृे ृसा ृो संसाराृ आहे असे वाटृे. बाहेरन ृो सामानयासारखा िदसृ 
असलयाने तयाची आंृर�ससृी काय आहे हे कुणाला सहज कळृ नाही. कमळाचे पान पाणयाृ असृे पण 
पाणयाने िभजृ नाही. ृसा संसाराृ असपनही ृो पुरष अंृय�मी िन�लृेने परमातमयांया सवरपाृ गढपन 
गेलेला असृो. 

 
अशा पुरषाचें खरे सवरप काही काही �संगाने सप� होृ असृे, तयावर पृ लक ठेवपन रहा. 

आशापाशरिहृ असलेला ृो पुरष मुकृ आहे असे पृ समज. अजुरना, ृोच खरा योगी आहे. पास�, पृ 
तयांयासारखा हो. तया योगयासारखी मनोवक�ी अिलपृ ठेवपन मनाला िनयमाचंी कैद न करृाच पृ िन�ल हो. 
बा्ृः ही कम�ि्ये सुखाने आपआपले वयवहार कर देृ. जे जे उिचृ असेल, �संगानुरप समोर येईल, ृे ृे 
कमर मनाृ काहीही हेृु न धरृा कर. कम�ृीृ होणे असंभवनीय व िनिष�कमर िन�. ृेवहा िविहृ कमर 
हेृुिवरिहृ होमन करायचे एवढेच िश�क राहृे. कमरबधंाचे भय राहृ नाही. 

 
याचा आणखी एक फायदा असा की, अशा ृऱहेने हेृुरिहृ होमन केलेले कमर आपोआपच मोचक 

होृे. वण��मा�माणे जो सवधम�चे आचरा करृो ृो तया आचरणाने मोकाला जाृो. 
 
बाबा पास�, आपला धमर आहे ृोच िनतय यज आहे. तयाचे पालन आपण केले की, पापाचे पामलदेखील 

तया िठकाणी पडायचे नाही. आपला धमर सोडला, कुकम�ची आवड वाढप  लागली की, संसाराचा बधं पडलाच. 
कम�िधकारी लोक हा िनतय यज करीृ नाहीृ महणपन कम�ने ब� होृाृ आिण देहांया सवाधीन होृाृ. 

 
पास�, यािवषयी ृुला एक कसा सागंृो. ��देवाने सक�ीची रचना केली. �ाणीमा� उतप� केले आिण 

तयाचबरोबर तयानंी करणयांया िनतय यजाची उतप�ी केली हा कमरयज सप�म असलयाने जीवानंा कळला नाही. 
तयानंी ��देवाची �ासरना केली की, “देवा आमचे संरकण कोण करील, आमही कुणाचा आधार शोधावा?” ृेवहा 
ृो कमलो�व ��ा महणाला, “वण��मा�माणे ृुमहाला ृुमचा धमर िदलेलाच आहे. याची उपासना करा महणजे 
ृुमंया सवर इंचा आकाकंा पुऱया होृील. ृुमही �ृे, िनयम, केले नाहीृ ृरी चालृील. शरीराला पीडा ृर 
देमच नका. ृीसरके�े करीृ दपरदपरंया क��द या�ाही केलया नाहीृ ृरी चालृील. योग, सकाम आराधना, 
मं�यं� िवधान मुळीच कर नका. िनरिनराळया दैवृाचंी पपजा कर नका. ्ापैकी काहीही न करृा केवळ 
सवधमरयज करा. ृो ृुमहाला अनायासे िमळाला आहेच. पिृ�ृा जशी पृीची अननय भ�कृ करृे तया�माणे 
मनाृ फलाशा न धरृा या सवधम�चे अनु�ान करा.” सतयलोकाचा सवामी असे ��देव महणाला, “हा 
सवधमररप यजच ृुमहाला सेवय आहे. जर ्ा सवधम�ची एकिन� भ�कृ कराल ृर लोक हो, हा 
कामधेनपसारखा ृुमंया कामना पुरवील. ृुमहाला कधीही टाकणार नाही. सवधमरपालन केलेृ की, सवर 
देवृानंा संृोष होईल मग तया ृुमंया इंचेचे सवर िवषय देृील.” 

 
पपजय जेरेशासी सागंृ, दीिकृ घराणयाृील एक पुरष सपय�पासना करीृ असे. “आपलया पपवरजाचंी 

िव��ा आपलयाजवळ नाही पण, आपलयाला गाय�ी उपासना मंुजीृ िमळाली आहे ृीच एकिन�ेने कर” असे 
महणपन ृे ि�काल सनान संधया करीृ. कालाृीृ दोष कधी हा पृन घडप  नये महणपन ृे गावा पृन कुठेही बाहेर 
जाृ नसृ. माधयानह संधया झालयावर सायंसंधयेंया वळेेपय�ृ परृ येृा येईल एव�ाच अंृरावर ृे कामासाठी 
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जरर पडलयास जामन येृ. असा बराच काळ गेला. 
 
एकदा हिरपंृ  फडके सैनय घेमन गावाृ मु�ामास आले. फडकयाचंा �घाृ असा की, आपण जया 

गावाृ जाम ृेसे कुणी संृसतपुरष असला ृर तयाचे आवजपरन दशरन घयावयाचे. चौकशी केली ृेवहा गावाृील 
मंडळी महणाली “साधुसतपुरष कोणी नाही पण दीिकृाचें एक वशंज इसे राहृाृ. तयाचंी इृर काही उपासना 
नाही पण ृे िनयिमृ ि�काल सनानसंधया करृाृ. संधयेची वळे कधी चुकप  देृ नाहीृ.” 

 
फडकयानंी ठरिवले की, परीका पहावी सोडी. सकाळी उिशरा जामन गपपा करीृ बसावे. माधयानह 

संधयेची तयाचंी वळे टळपन गेली की, मगच उठाव.े पाहप, काय करृाृ दीिकृ. 
 
फडकयाचंा िनरोप गेला. दीिकृानंी यसोिचृ सवागृ केले. चच�, गपपा चालप  झालया. माधयानहकाळ 

येम लागला ृसे दीिकृ चुळबपळ कर लागले. फडके काही उठेनाृ, मन अंगणाृ आले होृे तयांयापुढे 
जाईना, बराच वळे झालयावर शवेटी दीिकृ उठले, महणाले, “आपण बसा. मी संधया करन येृो.” दीिकृाचें 
अघयर�दान झालयाबरोबर एकदम मन पुढे सरकले. हिरपंृ  हा �कार पाहपन खजील झाले. तयानंी हाृ जोडले 
आिण िवचारले, “हा काय �कार आहे?” 

 
दीिकृ महणाले, “आज चोवीस वष� ि�काल सनान संधया करन अघयर देृो आहे. माझा अघयर 

घेृलयािशवाय सपयर पुढे जाृो कसा.” 
 
फडके महणाले, “मग लगेच इृका झपा�ाने कसा गेला.” 
 
दीिकृ महणाले, “तयाला संधयाकाळचा मु�ाम वळेेृ गाठायला नको का? आृा सागंा, आपण काय 

�शन मनाृ धरन आला होृा? मला इृर काही िव�ा येृ नसलया ृरी ्ा सपयरनारायणांया कक पेने मी आपलया 
कुठलयाही �शनाचे उ�र देम शकृो. िवचारा.” 

 
एकिन�ृेने केलेले सवकमर असे फल्ुप होृे. देव महणाले, “सवधमरपपजेमुळे देवृा संृु� होमन 

लोकाचंा योगकेम चालवृाृ. ��देव महणाले, ृुमही देवृानंा भजाव,े देव ृुमंयावर संृु� होृील. असे �ेम 
जडेल आिण मग ृुमही जे जे कर महणाल ृे ृे सवर िस�ीस जाईल. मनाचे सवर वा�ंंचृ पुरेल. इृकेच काय 
ृुमहाला वाचािस�ी �ापृ होईल. ृुमही आजा देणारे वहाल. महाऋ�ी ृुमंया आजा झेलृील. वसंृांया 
दाराृ सुंदरसा फलभार घेमन वन�ी िृ�ृ असृे तया�माणे मप�ृमंृ दैव सुखसंभार हाृी घेमन ृुमचा शोध 
घेृ ृुमंया पाठीमागे लागेल. सवधमरिन� रहाल ृर सगळया भोगानंी कृपृ होमन ृुमही आशारिहृ वहाल. 

 
पण सवर संप�ी �ापृ झालयावर इंि्यांं या मदाने केवळ िवषयसवादावर लुबध झालाृ ृर मा� कठीण 

आहे. भोगाची िवपुलृा असलयामुळे इंि्याचंा लोभही वाढेल. संप�ीचा िविनयोग शिरराचे चोचले 
पुरिवणयाकडे झालयामुळे परमेनर पपजनासाठी ही संप�ी ृुमंया हाृी यजाने संृु� झालेलया देवानंी िदली 
आहे याचा पपणर िवसर पडेल. यजांया योगाने देव संृु� झाले व तयानंी इृकी संप�ी याच �कारे पुढेही 
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सवधम�चरण वहाव े महणपन िदली खरी पण आृा ृे लोक अगनीला आहुिृ देृ नाहीृ, देवृापपजन करीृ 
नाहीृ, अिृसीचा, �ा�णाचंा परामषर घेृ नाहीृ, गुरभकृीपासपन िवनमुख होृाृ, आपलया जाृीबाधंवानंा 
संृोष देृ नाहीृ. सवधम�चे आचरण सोडपन केवळ िवषयासकृ होमन रािहलेलया ्ा म� लोकावंर मग फार 
संकटे येृाृ. तयानंा फार मोठा अपाय होृो. जे भोग समोर आहेृ ृेदेखील हे लोक भोगप शकृ नाहीृ.” 

 
भली मोठी मोटार घेमन काही मंडळी एका िव�ानांया दारी आली. �वचनाचे िनमं�ण िदले. 

�वचनास जाणयासाठीही िव�ानास नेणयासाठी गाडी आली. पाहुणचाराृ कुठेही कमृरृा नवहृी. साखर 
कारखानदार असलयाने दाराृ ह�ी झुलृ होृा! जेवणांया वळेी हे बडे कारखानदार “नको” महणृ. िम�ा� 
कुठलेच घेृले नाही, हे पाहपन तया िव�ानानंा रहावनेा. तयानंी िवचारले, “हे काय, आपण काहीच घेृ नाही?” 

 
घरधनी महणाले, “येईल आृा आमची भाकरी. मी याृला कुठलाच गोड पदासर खाम शकृ नाही. 

डॉकटरानंी मना केले आहे. मधुमेह जासृ आहे” अशी ही कसा! 
 
��देव महणाले, “जयाचे आयुषय संपले तयांया शिरराृ चैृनय राहप शकृ नाही. दुद�वी माणसांया 

घराृ ल�मी िटकृ नाही ृसा �कार घडृो. िदवा गेला की, �काश संपृो आिण सवधम�चरणाचा लोप झाला 
की, सुखाचा सारा संपृो. िजसे आचार सुटृो िृसे मनुषय सवृं� रहाृ नाही. आप�ींया हाृाृ सापडृो. 
आृा �पचंाृही ृो महणेल ृे घडृ नाही. हे नीट ऐका हो �जानो.” असे ��देव महणाले. 

 
अजुरना, जो सवधम�चा तयाग करृो तयाला कालच िशका करृो. कारण “हा मनुषय तया संप�ीचा 

सवामी नवहेृर, तया वैभवाचा अनिधकाराने उपभोग घेणारा चोर आहे.” असे देवृा ठरिवृाृ. रा�ींया वळेी 
समशानाृ भुृ ानंी घेरन टाकाव ेतया�माणे सवर �कारची संकटे तयाला झपाटपन टाकृाृ. ि�भवुनाृील दुःखे, 
नाना �कारची पाृके आिण िजृके िजृके महणपन दैनय आहे ृे सवर तयांया िठकाणी मु�ामास येृे. अशा 
उनम� माणसाने मग िकृीही आ�ोश केलाृरी, कलपांृ ापय�ृ ृो दुःखा पृन सुटप  शकृ नाही. आपला धमर सोडप  
नये, इंि्ये भलृीकडे जाम देम नयेृ, असे चृुराननाने �जानंा िशकवले. 

 
ृो महणाला, “अहो, हा सवधमर महणजे माशानंा जसे पाणी ृसा ृुमहाला आहे. पाणयाबाहेर काढलेले 

मासे जसे कणाध�ृ गृ�ाण होृाृ ृशी गृ सवधम�चा तयाग केलाृ ृर ृुमची होईल. ृुमही तयाला जराही 
िवसंबप नका.” 

 
सवधमरपालन करणाऱया माणसाचे आचरण पहा. ृो आपलया जवळंया संप�ीचा िविनयोग िविहृ 

ि�या िनषकाम बु�ीने करणयाृ करृो. गुर, गाई, गो�, अ�गन, �ा�ण, िपृर याचंी पपजा करृो. जया जया 
वळेी जयाचे जयाचे पपजन िविहृ असेल ृे ृे ृो करृो. यजामधये िविधपपवरक हवन करन जे जे पिव� यजशषे 
राहील ृे ृो सुखाने आपलया कुटंुबासिहृ सेवन करृो. ृेही कृपृी देणारे अ�च पण ृे नुसृी कधुा शमवृ 
नाही. तया अ�ांया पिव�पणामुळे हा पृन कळृ न कळृ घडलेलया पाृकाचंाही नाश होृो. 

 
�ी. शांृ ारामजी आठवले यांं या पुसृकाृ तयानंी एक उदाहरण िदले आहे. ृे िलिहृाृ, “झोपेृ 
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दाृ खाणे, दचकणे यासाठी एक गकहसस आपलया मुलाला घेमन डॉकटराकंडे गेले. डॉकटरानंी मुलाला 
ृपासले आिण ‘हे औषध �ा’ असे महणपन एक िच�ी विडलांं या हाृाृ िदली. घरी येमन िच�ी उलगडपन 
पहाृाृ ृर िलिहले होृे, “वैनदेव करन उरलेला भाृ मुलाला खाम घालावा.” तयानंी आपलया 
पुरोिहृाकडपन सोडे िदवस हे औषधे आणले. मुलाला बरे वाटप  लागलयावर ृे सवृः वैनदेव करायला िशकले. 
हुृशषे अ�ाचा �भाव असा आजही अनुभवास येृो. 

 
देव महणाले, “महारोगयास अमकृाची �ापृी वहावी आिण ृो रोगमुकृ वहावा तया�माणे हे यजाविश� 

अ� खामन ृो अनेक पाृकापासपन मुकृ होृो. रोगच रोगयाला सोडपन जावा ृशी ही पाृके तयाला सोडपन 
जाृाृ. ृ�विन� पुरषास �ांृ ीचा लवलेश रहाृ नाही ृसे तयांयाजवळ दोष उरृ नाहीृ. महणपन �जाहो, 
सवधम�चरणा पृन जी संप�ी िमळेल ृी सवधम�चरणा पृन खचर करावी. 

 
काही लोक आपण देहच आहो असे मानृाृ. िवषयानंा ृे भोगय आहेृ असे समजृाृ. िकबहुना 

यािशवाय दुसरा काही िवचारच तयानंा माहीृ नसृो. खरे महटले ृर, सवर �कारची संपि� हे यजाचे साधन 
आहे. पण ृसे न समजपन घेमन अहंबु�ीने केवळ आपलया देहभोगासाठी ृी ृे खचर करृाृ. इंि्य 
रचीसारखी िनरिनराळया �कारची प�ा�े ृयार करन िजवहालौलयासाठी तयाचें सेवन करृाृ. अजुरना, असे 
समज की, ृे लोक पाृकच सेवन करृाृ. जयामुळे यज िस�ीला जाृो, परमेनरास संृोष होृो, ृे अ� 
सामानय मानप नये. ृे ��रप आहे हे जाणाव.े ्ा िवनांया जीवनाचा आधार असणारे अ� सामानय कसे 
होईल? अजुरना, मपखर माणसे नाना �कारचे अ� केवळ आपलयासाठी िशजवृाृ. आपण ृसे कर नये. हे 
संपि�जाृ हवन्वय आहे असे मानाव.े सवधमरयज करन ृे अ� आिदपुरषाला अपरण करावे. 

 
्ा ओवया वाचलया की, मला आमंया ल�मीबाई िवजापुऱयाचंी आठवण होृे. मला लहानपणी ृाक 

करायला फार आवडायचे. ृाकघराचे काम ल�मीबाईंंयाकडे होृे. ृाक करणयाची परवानगी तयांं याकडे 
मागावी लागे. मग तया घुसळखाबंाला दोऱया बसवपन देृ. मग उभयाने ृाक करायचे. नाचणारी रवी, ृो 
कासंडीृ होणारा घुम घुम आवाज आिण हाृांया लयब� हालचाली मजेदार वाटायंया. ल�मीबाई 
आवाजावरनच महणायंया, “आृा घुसळप नका आणखी, लोणी आलं.” झेलपन झेलपन लोणयाचे गोळे पाणयाृ 
ठेवले की, तया िशकवायंया “सोडे लोणी ृाकाृ ठेवा महणजे ृाक आंबट वहायचे नाही.” 

 
मग मी महणायची “काकप , मी आृा लोणी खाईन.” की, तया महणायंया “नाही नाही. हे बघा, तया 

गोकुळाृलया कक षणाला लोणी फार आवडायचे ना? लोणयाचा गोपाळकक षणाला नैव�े दाखवा, घुसळखाबंाला 
लोणयाचा िठपका लावा आिण मग लोणी खा.” अशा उपदेशाृ लहानपण गेले आिण १९३४ साली �िृिनिध 
घराणयाृ �वशे केलयावर पुनहा याच उपदेशाची उजळणी झाली. यावळेी गुर झालया लहानशा नणदं. एकदा 
व�ा कापृ होृे. शजेारी इंदुृाई बसलया होतया. तयानंा महटले, “वडी घेृा का”? तयानंी िवचारले, 
“वैनीसाहेब, वडी अंबाबाईला ठेवली का?” मी महटलं “नाही.” तया महणालया, “मी अंबाबाईला ठेवपन येृे 
आिण मग खाृे.” सवारी धावृ जामन देवघराृ अंबाबाईला व�ा ठेवपन आली आिण मग तयानंी वडी खा�ी. 

 
तयानंृर मा� मला कधीच िवसमरण झाले नाही. खा�पदासर, पैसा, कपडा, दािगना काहीही असो 
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देवघराृ �ीजगदंबेस अपरण केलयािशवाय कुणीच तयाचा उपयोग करीृ नाही. “हे माझे नवहे ृुझे आहे”, असे 
महणणयाची मनाला संवयच पडपन गेली आहे. 

 
आिण खरे महणजे हे लकाृ ठेवायला सोपे आहे अगदी. आपण देवाला जाृाना पेढे घेृो. कुणी 

िवचारले, “हे काय आहे?” ृर आपण महणृो, “हे ना, देवाला ठेवायला पेढे घेृलेृ.” ृे पेढे देवापुढे ठेवृो. 
तयाृले पाच पेढे पुजारी आपलयाला देृाृ. कुणी िवचारले, “हाृाृ काय आहे?” आपण महणृो, “हा ना? 
अंबाबाईचा �साद.” 

 
ृेच पेढे पण तयाचे वैभव देवसपश�बरोबर पालटले. रोज जेवृाना “भवानी शकंर �सादः” असे 

महणपनच अ�ाला सपशर केला जाृो आिण �साद महणपन ृे घेृले जाृे आिण आमंया सव�ंया मनाृ हा एक 
औपचािरक उ�ार नवहेृर, जाजवलय भाव असृो. 

 
देवाला अपरण केलेलया भोगाचें सवरप असे पालटृे. 
 
अगदी एखादा दािगना अंगावर चढवला ृरी चढवृाना, “हा माझ नाही जगदंबेचा आहे”, हे समरण 

राहृे आिण ्ा समरणाृ, समपरणाृच आमचे कलयाण आहे, आनंद आहे महणपन तया जगदंबेंया आधाराचा 
भरवसा आहे. देव महणृाृ, “पास�, �ािणमा� अ�ामुळे वाढृाृ. पामस अ�ाला जनम देृो. पण पावसाचा 
जनम होृो यजामुळे. यज �गट होृो कम�पासपन. वदेरप �� हे कम�चे मपळ आहे. दपर व जवळ महणजेच सवर� 
असणारे �� वदे उतप� करृे. महणपन हे चराचर िवन ��ाने ब� आहे. ��ांृ पन वदे, वदेापासपन कमर, 
कम�मुळे यज, यजामुळे पजरनय, पजरनयामुळे अ� आिण अ�ावर आधािरृ �ाणीजीवन अशा ्ा साखळीस 
पावलापावलागिणक, कणाकणागिणक तया ��ाचाच एकमेव आधार आहे. महणपनच चराचर सकि� ��ब� 
मानावी. मा� मप�ृमंृ कमररप यजामधये वदेाचा िनरंृर �गट वास आहे. 

 
यजांया संदभ�मधये ही आिद परंपरा मी ृुला सािंगृली. सवधमररप यज समपळ उिचृ आहे हे धयानाृ 

ठेव. हा सवधमर टाकप  नये. सवर �कारे याचेच अनु�ान एकिन�ेने कराव.े कारण शरीर उतप� झाले रे, झाले की, 
क रृवय ओघानेच वा�ास आले आहे. उिचृ कमर टाकप न, सवधम�चा तयाग करन आपण काय करावयाचे? 
उनम� होमन काही लोक सवधम�चे अनु�ान करीृ नाहीृ. अशी माणसे पापाची रास आहेृ. ृी केवळ भपभार 
आहेृ. इंि्यानंाच फकृ तयाचंा उपयोग आहे. अकाळींया अ�ासारखा तयाचंा जनमच वयसर, तयाचें सगळे कमरच 
वयसर आहे. तयाचंा जनम अजागल सृनासारखा िनरसरक आहे. धनुधररा अजुरना, धयानाृ ठेव की, मनुषय शरीर 
िमळालयावर जे सवकम�चा खेद मानृाृ ृे अगदी अजानी, गावंढळ आहेृ. 

 
खरी यु�कृ अशी की, देह कम�मधये गढलेला आिण मन सवरपाृ रमलेले असाव ेअशा रीृीने कमर 

केले की, ृो कम�ृ अडकृ नाही. आतमजानाने ृो संृु� झालेला असृो. जयासाठी आपण जनमास आलो ृे 
काम आपण केले आहे याचे तयाला समाधान असृे आिण महणपन एरवी कम�मुळे उतप� होणारा बधं तयांं यापय�ृ 
पोचप शकृ नाही. कृपृी झालयावर जशी सवयंपाक करणयाची याृायाृ संपृे, तया�माणे आतमृुि� झाली की, 
कमर करणयाची सकृी उरृ नाही. अजुरना, जोवर पपणरबोध मनाला भेटलेला नाही ृोवर ्ा सवर साधनाचें 
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अनु�ान करावचे लागृे. 
 
ृुझया मनाृ हा बोध अजपन पपणर ठसलेला नसलयाने सवकमर ृुला करावचे लागेल. आसकृी टाकप न दे, 

सवर कामना सोडपन दे आिण सवधम�चे आचरण कर. अशा �कारे िनषकाम वक�ीने जयानंी आपलया धम�चे पालन 
केले ृे जगाृ �े� अशा मोकपदाला पोहचृाृ, ृसा पृही पोचशील. अशषे कमरजाृ करीृ करीृच 
जनकासारखे राज�ष मोकपदाला पोचले. 

 
सवकम�वरची अशा �कारची आपली िन�ा आणखी एका �कारे उपकारक ठरृे. आपलयाला अशा 

�कारचे अनु�ान करृाना पाहपन इृर लोकानंा वळण लागेल आिण सहजच कमरलोपामुळे होणारा अनसर 
टळेल. जयानंी सवर काही िमळिवले, जे िनषकाम झाले, तयानंाही इृरासंाठी क रृवय उरलेलेच असृे. डोळस 
मनुषय आंधळया माणसाला बरोबर घेवपन जाृाना जसा तया आंधळया माणसाची अडचण ओळखपन तयाला 
संभाळपन नेृो तया�माणे अजानी माणसाला धमर नुसृा शबदाने सागंपन पुरृ नाही. �तयक आचरन दाखवावा 
लागृो. अजानी माणसानंा मागर कळावा महणपन जगाृील जानी माणसे जसे �तयक आचरण करृाृ तयाला 
“धमर” असे महणपन सामानय माणसे तया िक�याबरहुकुम आपले आचरण ठेवणयाची खटपट करृाृ. आिण 
महणपनच जानी पुरषाने कमर सोडपन चालणारच नाही. ृो सवृःच जर कमर�� झाला ृर जग सहजच कमर�� 
होईल. महणपनही संृानंा कमर टाकृा ृर, येृच नाही पण उलट अतयंृ दकृेने कम�चरण करावे लागृे. 

 
अरे, संृाचंी गो� कशाला, मी सवृः देखील या िनयमानुसार चालृो. मला काही संकट आहे की, 

कमृरृा आहे. माझया िठकाणी पपणरतव आहे. माझयाएवढी सामु�ी कुणांयाही अंगी नाही. माझया बरोबरीचा 
जगाृ कोणीही नाही, हे ृुला पपणरपणे ठामक आहे ना? गुरंचा मकृपु� मी उठवला हे माझे सामथयर ृुला 
मािहृच आहे. पण असा सवरश�कृमान मीही शरीर धारण केलयाबरोबर मुका�ाने सवकम�चे िविधपपवरक 
आचरण करृो. एखादा सकाम पुरष जया साकेपाने फल�ापृीसाठी कमर करृो अगदी ृशा ृतपरृेने मी 
कम�चरण करृो. 

 
हा सवर �ाणीसमपह माझया आधीन आहे. माझया ृं�ाने चालणारा आहे. मीच आडरसतयाने चाललो ृर हे 

जगही ृसेच चालेल. िनिरंच होमन आतमसवरपाृ रमपन िविहृ कम� मीच सोडपन िदली ृर ही सवर �जा कशी 
ृरेल? लोकानंी, आमही कसे वागृो ृे पहाव ेआिण तया�माणे वागाव ेही रीृ मोडेल महणपन सवरज समस�ने 
िवचारपपवरक कम�चे आचरणच करावे. कमरतयाग कधीही कर नये. िनषकाम झालेलया पुरषानेसु�ा फळांया 
आशनेे कमर करणाऱया पुरषा�माणे उतसुकृेने कम�चरण करावे. कारण ही, लोकसंससा िनःसंशय रकणीय 
आहे. लोकानंा सवधम�चरणाची रीृच घालपन �ावी, आिण अलौिकक आचरणाचे उदाहरण जानी पुरषाने 
तयांं यापुढे ठेवप नये. आईचे दपध कसेबसे पचिवणाऱया बाळाला जशी प�ा�े देम नयेृ ृशी नीटपणे कमर 
करणयाची योगयृाही जयांं या अंगी नाही तयानंा सहज महणपनसु�ा नैषकमय�चा उपदेश कर नये. िनषकाम 
पुरषाने सि�या आचरन दाखवावी. िृचीच �शसंा करावी. 

 
बहुरपी सीपुरषाचंी सोगे आणृो. पण ृे सीपुरष�व जसे वरवरचे असृे, खरेखुरे नसृे, ृसे तयाचे 

कम�चरण उ�म पण वरकरणी लोकानंी उदाहरण घयाव े्ासाठी असृे. तया कम�चा लेप तयांं या िच�ाला 



 
अनु�मिणका 

लागृ नाही. 
 
धनुधररा, समोर िदसेल ृे ओझे ओढपन आपण आपलया डोकयावर घेृले ृर तयाचे साकंडे होणारच. 

�कक ृीमुळे महणजेच शरीर धारण केलयामुळे, जी कम� आपोआप घडृाृ ृी शुभ आहेृ की, अशुभ आहेृ याचा 
िवचार करीृ, सवीकार-तयाग करीृ, मपखर माणसे �िमृ होमन “मीच कम� करृो, तयाचे फळ मलाच भोगाव े
लागृे” असे महणृ बसृाृ. मी कृ� या अहंकारांया भपिमकेवर आरढ होमन जे मपखर लोक कमर करृाृ, 
तयानंा हा गपढ परमासर सागंायला मा� जाम नये. एकृर तयानंा ृो कळृ नाही आिण कळला ृर पटृ नाही. 
शु� िनषकाम कम�चरणाने शरीर, मन, वाणी पिव� झालयावरच ्ा परमास�चे बीज रजृे. मला असे वाटृे 
आहे की, पृ मा� या परमास�ंया �वणास व अनु�ानास योगय झाला आहेस. महणपनच ृुला मी हा िवचार 
सागंृो आहे. लकपपवरक ऐक. 

 
शरीर धारण केले की, जीवातमा �कक ृींया िपजऱयाृ सापडृो. मीच शरीर आहे असे �माने महणप 

लागृो आिण शरीर, मन, बुि�, भावना यानंी केलेले वयापार आपणच केले असे मानृो. पास�, हा �कक िृभावच 
कमर करवीृ असृो. ृ�वजानी पुरष मुळाशीच घाव चालपन शिरराशी एकरप�व मानृच नाहीृ. ृे देहािभमान 
सोडृाृ आिण मग सहजच गुणांया �भावाृ सापडृ नाहीृ. केवळ साकीभपृ  होमन शिरराची सवर कम� 
पहाृाृ. �ािणमा�ांया कम�चा लेप जसा सपय�ला होृ नाही, तयांया �काशाृ जगाची कम� चालृाृ एवढेच. 
ृसेच हे ृ�वजानी शिररांृ  असृाृ पण केवळ साकी महणपन रहाृाृ आिण महणपन तया शिरराने केलेलया 
कम�चा बधं तयानंा बाधक होृ नाही. 

 
या जगाृ गुणानंा वश होणारा आिण �कक िृंया िवळखयाृ वावरणारा असा पुरषच कमरबधंनाने िलपृ 

होृो. कारण इंि्ये गुणांं या आधाराने आपआपलया वयवहाराृ रमृाृ आिण ृे इंि्याचें महणजेच परकयाचे 
कमर जीवातमा आपलया डोकयावर ओढपन घेृो आिण सकृो. 

 
अजुरना, पृ असे कर नकोस. पृ सगळी उिचृ कम� कर. ृी करृाना ृुझी िच�वकि� माझया िठकाणी 

ठेव आिण कम�चे फळ िनम�ण झालयाकणी मला अपरण करन टाक. हे कमर, मी कृ�, हे मी करृो ्ा िृनही 
िवचाराचंा अिभमान िच�ामधये कधीही येम देम नको. पास�, �सम ्ा देहाचा अिभमान सोड, मनाृलया सवर 
आकाकंा टाक, आलेच भोग समोर ृर समाधानाने भोग. ना तयाचंी अिभलाषा, ना तयाचंा खेद अशी ृुझी वकि� 
असप दे. 

 
आिण मग घे ृे कोदंड हाृाृ. चढ ्ा रसावर आिण समाधानाने वीरवक�ीला अिलगन दे, जगामधये 

की�ृ वाढव. सवधम�चरणाचा िक�ा घालपन दे आिण ्ा दु�ांं या भाराखाली दडपपन गेलेली ही पकथवी सोडव. 
पास�, आृा मनाृ काहीही शकंा ठेवप नको. केवळ ्ा सं�ामावरच लक कच ि्ृ कर. 

 
मला यापेका जासृ काही सागंायचे नाही. हे यसासर मृ जे परमादराने सवीकारृाृ आिण ��ापपवरक 

तया�माणे व रृन करृाृ ृे सवर कम� करीृ असपनही कमररिहृ असे रहाृाृ कारण कमर करणीयच आहे अशी 
तयाचंी प�ी खा�ी झालेली असृे. 



 
अनु�मिणका 

 
अशी काही मंडळी आहेृ की, जी �कक ृींया आधीन होमन इंि्याचें लाड करृाृ आिण माझया ्ा 

मृाचा िृरसकार करन टाकप न देृाृ. ्ा उपदेशाला ृे सामानय बडबड समजृाृ आिण तया शबदाकंडे 
अनादराने पहाृाृ. ृे मोहरपी मिदरेने �मलेले, िवषयिवषाने भारलेले, अजानरपी िचखलाृ बुडलेले आहेृ 
असे खुशाल समज. �ेृांया हाृाृ िदलेले रतन जसे वाया जाृे िकवा जातयंधाला िदवस उगवलयाचे सुख-
दुःख नसृे तया�माणे ्ा मपख�ना िववके पटृच नाही. चं् ोदय झाला ृरी कावळयानंा जशी तयाची गोडी नसृे 
ृसेच हे होृे. 

 
पास�, हे लोक परमास�पासपन असे िवनमुख असृाृ तयांं याशी बोलणेदेखील मनाला रचृ नाही. ृे 

उपदेश ृर मानीृच नाहीृ पण उलट िनदा मा� करृाृ. पृंगानंा �काशाचे ृेज सहन होृ नाही. मग ृो 
�काश करणारा िदवाच मालवावा ्ा ईष�ने अचपक तया िदवयांया जयोृीवर झडप घालृाृ आिण मरणाला 
िमठी मारृाृ. ृसेच तयाचें हे व रृन असृे. िवषयाचरण हे तयाचें मरणच आहे. 

 
महणपन ृुला पुनहापुनहा सागंृो की, शहाणया पुरषाने कदािप इंि्याचें लाड कर नयेृ. सापाशी 

खेळृा येईल का? वाघाशी म�ैी करणे जमेल का? हालाहल िवष सेवन केले ृर ृे िजरेल का? अ�गन एकदा 
सहज पेटला की, भडका उडृो आिण मग आवरृा आवरृ नाही ृसेच इंि्याचें लाड करणे बरे नवहे. 

 
या पराधीन शरीरासाठी नाना �कारचे भोग िमळवपन आणावे, अपार क� करन सवर �कारचे वैभव 

िजकप न आणाव ेआिण रा�ंिदवस या कणभगुंर देहाचे चोचले पुरवावे काय. क� करन संप�ी िमळवायची आिण 
धम�चरण सोडपन शिरराचे भरणपोषण लाड करावयाचे आिण एक िदवस हा पाचाच मेळावा फुटपन पाचीकडे 
गेला महणजे ृे अपार क� कुठे शोधायचे? केवळ देहाचे पोषण करणे महणजे नुसृी नागवण आहे महणपन या 
उघडउघड घाृाचा िवचार पृ मनाृदेखील येम देम नकोस. फकृ सवकम�चा िवचार समोर ठेव.” 

 
एका शहराृ एक फार सुंदर वशेया राहृ असे. एक साधप रोज िृंया दारावरन गंगा सनानास जाृ 

असे. एक िदवस तयांया मनाृ आले, “रोज ्ा दाराृ कोण उभे असृे? नुसृे पहायला काय हरकृ आहे.” 
एक दोन िदवस पिहलयावर तयाला सवयच लागली की, वशेयेंया दाराशी आले की, िृंयाकडे पहायचे. सवरप 
सुंदर, उ�म वसालंकार लयालेली ृी सी तयाला पाहपन रोज नमसकार कर लागली. होृा होृा सोडे बोलणे 
सुर झाले, ओळख वाढप  लागली. एकदा बाई हाृ जोडपन महणाली, “महाराज, माझया घरास आपले पाय 
लागले ृर मी धनय होईन.” हाही िवचार संनयाशांया पचनी पडला. मग ृो िृंया घरी गेला, िृने तयाचे उ�म 
आदरािृथय केले, पपजा केली. दपध, फळे वगैरे िदली. दुरनच सुवणरमुि्का दिकणा महणपन िदलया. अशी पपजा 
चार दोन वळेा झालयावर िृने िवनंृी केली, “महाराज, मी अगदी िनल�प सवयंपाक ृयार करृे, आपले उ�े 
माझया घरी पडप  दे.” 

 
साधपने तयालाही मानयृा िदली. ृाट माडंले आिण साधपबुवा जेवायला बसले. तयानंी अ�ास हाृ 

लावणयास हाृ पुढे केलयाबरोबर तया वशेयेसच आधी उपरृी झाली. िृने झटकन पुढे होमन हाृ धरला आिण 
महटले, “नका, नका खाम हे अपिव� अ�! आपली आंजवरची ृप�य� वाया जाईल.” 



 
अनु�मिणका 

 
या गो�ीवरन धयानाृ येृे की, सोडी ��ृा सहन केली, इंि्ये महणृील ृे करृ गेले की, तयाचंा 

पगडा बसृो आिण ृी जीवाला कुठलयाही हीन अवससेस नेमन पोहचवृाृ. 
 
देव महणृाृ, “अजुरना, इंि्यांं या आवडीचा िवषय िमळाला की, ृी संृु� होणारच पण ृो तयाचंा 

संृोष पिरणामी घाृक ठरृो. जंगला पृन जाणयाचा �संग यावा, आपली एखा�ा ठगाशी म�ैी वहावी, नगर 
संपेपय�ृ तयाने स�नपणाचा आव आणावा, लटका सनेह दाखवावा आिण जंगल लागलयाबरोबर ृुटपन पडपन 
आपलयाला हाृोहाृ लुबाडाव ेृसा हा �कार होृो. बाबा, िवष चवीला गोड लागृे महणपन ृे खावसेे वाटले 
ृरी खाललयाबरोबर �ाण हरण करृ नाही का. ृसे हे आहे. इंि्यांं या िठकाणी काम गुपृपणाने असृो. 
गळाला लावलेले आिमष माशानंा भलुिवृे, मासा तयाला भलुृो आिण गळ न पाहृा आिमष पाहृो आिण 
खाृो. पिरणाम ठरलेलाच आहे. गळाला लागपन मासा �ाणाला मुकृो. तया�माणे जीव कामनापपृ� 
झालयाबरोबर होणाऱया सुखलेशाला भलुृो आिण अडकृो. सुखलेश ृरी नेहमीच िमळृो असे कुठे आहे? 
अपेकाभगंही होृो. अपेकाभगं झाला की, �ोध ठेवलेलाच आहे. आृापय�ृ काम हा एकच श�प होृा. आृा 
तयांया जोडीला �ोध येृो. तया �ोधांया जवाळेृ पडावे लागृे. पारधी जसा चहपकडपन घेरन टाकप न 
सावजाला बाणांया टपपयाृ आणृो ृसे हे जीवाचे दोन श�प तयाची अवससा करृाृ. 

 
अजुरना, या दु�ाचंी सावलीसु�ा पृ सवृःवर पडप  देम नकोस. तयानंा िच�ाृ कणमा� सारा देम 

नकोस. मनाृ तयाचंी आठवणदेखील होम देम नकोस. तया दु�ाचंी नजर ृुझया सवकम�चरणांया 
िजवहाळयावर पडप  देम नकोस. ्ा दु�ांं या ृावडीृ न सापडृा आपले िविहृ कमर िन�ेने करीृ जा. 
कम�चरणामधये तयांं या अ�सृतवाला जरासु�ा सारा देम नकोस. समोरंया श�पंशी आवशेाने लढाई 
करावयाची, जय िमळिवणयाची पराका�ा करावयाची हे ृुझे या घडीचे �ापृ क रृवय आहे. मनाृ राजयलोभाचा 
काम न ठेवृा आिण राजय�ापृींया आड येणाऱया कौरवाब�ल �ोध न आणृा क रृवयबुि�ने फलाशा सोडपन 
लढाई कर. पृ जया पापाला भीृ आहेस ृे ृुझया वाटेलासु�ा जाम शकणार नाही. ृुला हा सवधमर कठीण 
वाटृो हे साहिजक आहे. 

 
पण अजुरना, सवधम�चरण िकृीही कठीण वाटले ृरी तयाचे आचरण करणे आपलया िहृाचे आहे. 

दुसऱयाचा आचारिवचार िदसायला िकृीही साजरा िदसला ृरी आचरण करृाना आपला धमर आपलयाला! 
लोकाचें सुंदर संगमरवरी वाडे पाहपन आपलया मालकीची गवृाची झोपडी पाडपन टाकप न काय उपयोग? आपली 
धमरपतनी जरी कुरप असली ृरी िृंयाबरोबरच संसार करणे योगय नवहे काय? ृशीच ही �ससृी आहे. वाटेल 
िृृका अवघड अडचणीचा असला ृरी आपला सवधमरच आचरणीय आहे. ृोच परलोकी सुख देणारा आहे. 
साखर आिण दपध याचें िम�ण उ�म हे खरे, पण कक िमदोष असृाना ृे कुपथय आहे; मग घयाव ेकसे, तया पृन 
जबरदसृीने घेृले ृर फकृ आपला अ�ाहास िस� होृो. बाकी पिरणाम वाईट होणार हे ठरलेलेच आहे. 

 
अजुरना, या कम�ची अशी काही गुंृागुंृ आहे की, दुसऱयाचे िविहृ कमर आपले िनिष� कमरही होम 

शकृे.” 
 



 
अनु�मिणका 

ृुलसीरामायणाृ एक मजेचा �संग ृुलसीदासजीनी घाृला आहे. राम, ल�मण, भरृ, श�घुन ्ा 
चौघाचें िववाह संप� होृ असृाना कनयादानाची वळे आली. �भप रामचं् ानंी कनयादान सवीकारले. मग 
ल�मणाची पाळी आली. 

 
“कनयादान” हा शबद उ�ारलयाबरोबर ल�मण रागाने महणाला, “दान! मी कि�य आहे. दान देृ 

असृो, घेृ नसृो. दान �ा�णाने घयायचे असृे. कि�याने नवहे. मी मुळीच हाृावर पाणी घेणार नाही. माझया 
कुळाला ब�ा लावप काय दान घेमन!” 

 
ल�मणाची समजपृ काढृा काढृा सव�ना पुरेवाट झाली, ृर एकाचे िविहृ कमर दुसऱयाचे िनिष� 

कमर कसे ठरृे ृे हे असे. देव पुढे महणाले, “दुसऱयाचे कमर आपण आपलयावर ओढपन घेणे उिचृ होणार नाही. 
िहृाचा िवचार केला ृर ृे आचर नये असेच ठरृे. सवधम�चे आचरण करीृ असृाना अगदी �ाण गेलेृरी, 
इहपरलोकी लाभदायकच ठरृे.” 

 
अजुरनाने देवाचें हे सवर बोलणे ऐकले. मोठेमोठे मुिनृपसवी काम�ोधांया आधीन झालयामुळे तयाचंी 

काय काय दुदरशा झाली तयाचे तयाला समरण झाले आिण ृो देवानंा महणाला, “देव�े�ा �ीकक षणा, ृुमही 
बोलला ृे सवर मी ऐकले. पण मनाृ एक शकंा आली ृी आपलयाला िवचारन फेडपन घयावी महणृो. ऐका देवा, 
आमही जयानंा जानी पुरष महणृो तयाचंी ृी परमो� �ससृी कधी कधी िबघडृे आिण जाम नये तया माग�ने ृे 
जाम लागृाृ. हा मागर अनसरकारक आहे हेही ृे जाणृाृ. अशी बुि� होम नये महणपन काय उपाय करावा 
हेही तयानंा ठामक असृे. ृरीही नको तया �कारचे आचरण तयांं या हा पृन कशामुळे घडृे हो? धानय आिण 
कोडा याचा िनवाडा आमहा आंधळयानंा कळृ नाही हे आपण समजप शकृो; पण ्ा डोळसानंा कसा �म 
पडृो? सवरसंगपिरतयाग करृाृ, पुनहा संसाराृ येृाृ आिण ृो टाकप  शकृ नाहीृ. वनवासाृ जाृाृ आिण 
पुनहा तया एकांृ ाचा तयाग करन शहरांया गजबजाटाृ िमसळृाृ. पाप हा पृन घडप  नये महणपन दपर जामन 
लपपन बसृाृ आिण ृरीही बलातकाराने पापाृ ढकलले जाृाृ. ृे कशामुळे? जयाचंा ृे मनापासपन कंटाळा 
करृाृ ृेच काम�ोध मनाृ उ�ृाृ. जयानंा टाळणयाचा �यतन करृाृ ृेच तयानंा घेरन टाकृाृ. देवा इसे 
काही ृरी बलातकाराचा �कार आहे. कोण ही जबरदसृी करृे ृे मला सागंा.” 

 
हदयकमलाृ िव�ानृी घेणारा, िनषकाम योगयाचंा काम असा पुरषो�म �ीकक षण महणाला, “सागंृो 

ऐक. बाबा, हा बलातकार करणारे श�प दोन! काम आिण �ोध. तयांं या िठकाणी दयेचा लवलेशही नाही. हे 
�तयक यमधमरच आहेृ असे समजले जाृे. 

 
हे जानठेवयावर बसलेले भजंुग, िवषयदरीृील वाघ आिण साधनेंया माग�वर दबा धरन बसलेले मागं 

आहेृ. देहरपी िकललयाचे हे मोठमोठे दगड आहेृ. इंि्यारपी गावाचें हे गावकप स आहेृ. अिववकेरपी बडं 
यानंी सवर जगाृ फैलावपन िदले आहे. हे मनाृलया रजोगुणाचे बनलेले आहेृ. आधीपासपनच आसुरी संप�ीने 
युकृ असलेलया ्ा राकसाचें पालनपोषण अजानाने केले आहे. जरी काम�ोध हे रजोगुणापासपन झाले आहेृ 
ृरी ृमाचे ृे फार लाडके िम� आहेृ, तयामुळे तयाने सवृःची खास गादी जे �माद आिण मोह ृे तयानंा बहाल 
केले आहेृ. जीवनाचे ृे श�प असलयामुळे मकतयपं या नगरीृ तयानंा फार मान आहे. हे भकेुने खवळले की, सवर 
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िवन तयांं या एका घासाला पुरृ नाही. तयाचंा सगळा कारभार आशा पहाृे. कौृुकाने चौदा भवुने िजंया 
मुठीृ मावृाृ ृी �ा�नृ आशचेी लाडकी धाकटी बहीण आहे. लोक�याचा फराळ ृी सहज जाृाजाृा 
ृोडाृ टाकृे. कृषणा िृचे दासीपण करन जगृे. काम�ोधांया घरी अस�ृच मोहाला मान असृो. 
अहंकाराशी तयाचंी देवघेव चालृे. हा अहंकार ृर आपलया करामृीने जगाला नाचवृो. जया दंभाने सतयाचा 
कोसळा काढपन तयाृ अकक तयाचा पचढा भरला तया दंभाला या काम�ोधानीच �िस�ीला आणले आहे. एव�ानेच 
तयाचे कारससान संपृ नाही. पिृ�ृा शांृ ीला वसहीन करन तयानंी माया ही भागंी शकगंारली. िृंयाकरवी 
साधपंचे समुदाय �� केले. िववकेाचा आ�य नाहीसा केला. वैरागयाची काृडी सोलली. िजवंृ पणीच िन�हाची 
मंुडी मुरगळली. संृोषवन खणपन काढले. धैयरदुगर पाडपन टाकले. आनंदाचे रोपटे उपटपन टाकले. बोधाचे 
कोबच खणपन काढले. सुखाची िलपी पुसली. हदयाृ ृाप�याचे िनखारे पसरले. 

 
पास�, हे काम�ोध शिरराबरोबरच जनमाला आले आहेृ. ृे अंृःकरणाला िवळखा घालपनच बसलेले 

असृाृ. धंुडाळावेृ  ृर ृे ��देवालासु�ा सापडृ नाहीृ. हे चैृनयांया शजेारी जानांया पकंृीला बसलेले 
असृाृ आिण एकदा खवळले ृर कुणालाही आटोपृ नाहीृ. हे पाणयािशवाय बुडवृाृ, अ�गनवाचपन 
जाळृाृ, न बोलृा �ाणयानंा कवटाळृाृ, हतयारावाचपन मारृाृ, दोरािवना बाधंृाृ, िचखलािशवाय 
रृवृाृ, पाशािशवाय गुंृवृाृ. इृर कुणाला ृर ृे आवरृा येृच नाहीृ पण जानी पुरषानंाही पैज घेमन 
िजकृाृ. 

 
ृुला वाटेल की, हे इृके बिल� कसे झाले ृर तयाचे असे आहे की, चदंनांया मुळीला सापाचा वढेा 

िकवा गभ�ला उलबाची खोळ असावी ृसे हे जानाला िचकटपनच असृाृ. �काशावाचपन सपयर िकवा धुरावाचपन 
अ�गन िकवा धुळीवाचपन आरसा जसा कधी असृ नाही ृसेच जान आमही ्ा दोहोिशवाय पािहले नाही. 
को�ासकटच बी उतप� होृे, ृसे काम�ोध घेमनच शान उतप� होृे. जान मुळाृ शु� पण ्ा दोघानंी 
आंचादपन टाकलयामुळे ृे िमळणयास कठीण होमन रािहले आहे. आधी याचंा पराभव करावा आिण मग जान 
संपादन करावे असे महणाव ेृर ्ाचंा पराभवच अशकय आहे. यानंा िजकणयासाठी जे बळ अंगी आणावे ृे 
तयानंाच सहाययकारी होृे. जसे काही आगीृ इंधनच. जो जो उपाय करावा ृो ृो काम �ोधाचंाच िम� होृो. 
हठयोगयानंा हेच िजकप न टाकृाृ. यानंा िजकायचे काम फार कठीण आहे खरे, पण तयानंाही िजकणयाचा 
उपाय आहे. “मला करृा येईल.” असे जर ृुला वाटृ असले ृर सागंृो ऐक. 

 
याचें आ�यससान आहे इंि्ये, या इंि्यापंासपनच कम�ची �वकि� होृे. ृेवहा ृी �वकि�च होम नये 

महणपन �सम या इंि्याचें दमन कर. ृे झाले की, मनाची धाव साबेंल. बुि� मोकळी होईल. बुि� मोकळी झाली 
की, तया पापयाचें ठाणे उठेल. 

 
हे अंृःकरणा पृन गेले की, मगच िनःसंशय गेले असे समज. सपयरिकरण गेले की, मकगजळ नाहीसे होृे 

ना, ृसे राग�ेष िनमाले की, ��ीचे सा�ाजयच िमळाले! मग वक�ी आपलया िठकाणी सुखाने मुरन रहाृे. 
गुरिशषयांं या संवादाृ िवचाराने उतप� झालेलया एकृेचा अनुभव ृी वकि� घेृे. एकरप होमन जाृे. पुनहा 
तया पदावरन ढळृ नाही, उृरृ नाही. 
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संजय महणाला, “राजा, सवर िस�ाचंा राजा असा ृो ल�मीपृी नारायण असे महणाला.” 
 
आृा पुढंया अधयायाृ ृो देवदेवनेर अनंृ एक आ� कसा पास�ला सागेंल आिण ृो पडुंसुृ �शन 

िवचारील. तया उपदेशाची योगयृा, तयाृील उ�मो�म रस यामुळे �ोतयानंा �वणसुखाचा महोतसव होईल. 
िनवक�ीदास जानदेव महणृाृ, “बापहो, बुि�ला जागे करन हा �ीहिर-पास�चा संवाद आपण ऐकावा.” 

 
✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् िाथा 

 

जानसंन्ास्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 
इमं िाासा ा् ्ोगं �ोक्ाानहमव््मत  
िाासाानमनाा  �ाह मनुिेीााकााल�ाीतत॥त१त॥ 
 
एां रेंरेा�ाप्िममं ेाजेर् ो िादुःत  
स कालानाह मह्ा ्ोगो नपः रें्रत॥त२त॥ 
 
स एाा् ंम्ा ा्ल� ्ोगः �ोफ्ः रुेा्नःत  
भक्ोलिस मा सखा िाि् ेहस्ं �ा्दु�ममत॥त३त॥ 

 
अजुरन उवाच– 
 

अरें भा्ो जनम रें जनम िाासा्ःत  
कथमा्ि�जानी्ां तामादौ �ोक्ाािनि्त॥त४त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

बहूिन मा व््ी्ािन जनमािन ्ा िाजुरनत  
्ान्हं ााद सा�िण न तां ाातथ रें्रत॥त५त॥ 
 
अजोलिर स�व््ातमा भू्ानामीनेोलिर सात  
�कृत् साामिध�ा् संभााम्ातममा््ात॥त६त॥ 
 
्दा ्दा िह धमरस् गलािनभराि् भाे्त  
अभ्ुतथानमधमरस् ्दाललतमानं सृजाम्हमत॥त७त॥ 
 



 
अनु�मिणका 

रिे्ाणा् साधूना ंिानाश् ि दुेकृ्ामत  
धमरसंसथारनाथ�् संभाािम ्ुगा ्ुगात॥त८त॥ 
 
जनम कमर ि मा िदव्माां ्ो ााि� ्�ा्ःत  
त्कताा दाहं रुनजरनम नैि् मामाि् सोलजुरनत॥त९त॥ 
 
ाी्ेागभ्�ोधा मनम्ा मामुराि�्ाःत  
बहाो जान्रसा रू्ा मिाामाग्ाःत॥त१०त॥ 
 
ा् ्था मां �र�न ा् ्ासं्थैा भजाम्हम   
मम ातम�नुा र्न ा् मनुे्ाः राथर सारशःत॥त११त॥ 
 
काींन्ः कमरणां िसति ्जन् इह दाा्ाःत  
िी�ं िह मानु ाे लोका  िसििभराि् कमरजात॥त१२त॥ 
 
िा्ुाण्रम्ा सृपं गुणकमरिाभागशःत  
्स् क्�ेमिर मां िादध्क्�ेमव््मत॥त१३त॥ 
 
न मां कम�िण िलमरकन् न मा कमरफला  सरृहात  
इि् मां ्ोलिभजानाि् कमरिभनर स बध् ा्त॥त१४त॥ 
 
एां जाताा कृ्ं कमर रूा�ेिर मुमुीुिभःत  
कु  कम�ा ्समा�ां रूा�ः रूार्ें कृ्म ॥त१५त॥ 
 
तक कमर िकमकम�ि् का्ोलप्् मोिह्ाःत  
्�ा कमर �ाी्ािम ्जजाताा मोी्सालशुभातत॥त१६त॥ 
 
कमरणो �िर बोिव्ं बोिव्ं ि िाकमरणःत  
अकमरणा बोिव्ं गहना कमरणो गि्ःत॥त१७त॥ 
 
कमरण्कमर ्ः रश ा्दकमरिण ि कमर ्ःत  
स बुििमानमनुे ा्ेु स ्ुक्ः कृतसनकमरकृतत॥त१८त॥ 
 
्स् सा� समाेमभाः कामसंकररावज्ाःत  
जानकगनदगधकम�णं ्माहुः रकणड्ं बुधाःत॥त१९त॥ 
 



 
अनु�मिणका 

त्कताा कमरफलास� िनत््ृप्ो िनेा�्ःत  
कमरण्िभ�ाृ�ोलिर नैा िकि�ितकेोि् सःत॥त२०त॥ 
 
िनेाशी्र् िि�ातमा त्क्साररिे�हःत  
शाेीें का ालं कमर कुार�ापनोि् िककरबेमत॥त२१त॥ 
 
्दचचालाभसं्ुपो �न�ा्ी्ो िामतसेःत  
समः िसिाािसिौ ि कृताािर न िनबध् ा्त॥त२२त॥ 
 
ग्स�स् मुक्स् जानााकसथ्िा्सःत  
्जा्ािे्ः कमर सम�ं �िाली् ा्त॥त२३त॥ 
 
��ाररणं �� हिा�र�ागनौ ��णा हु्मत  
��ैा ा्न गन्व्ं ��कमरसमािधनात॥त२४त॥ 
 
दैामााार ाे ्जं ्ोिगनः र्ुररास ा्त  
��ागनाार ाे ्जं ्जानैाोरजुजि्त॥त२५त॥ 
 
�ो्ादीनीकन�्ाव्न ा् सं्माकगनेु जुजि्त  
शबदादीकनाे्ानन् इकन�्ाकगनेु जुजि्त॥त२६त॥ 
 
सा�णीकन�्कम�िण �ाणकम�िण िार ाेत  
आतमसं्म्ोगागनौ जुजि् जानदीिर ा्त॥त२७त॥ 
 
�व््जास्रो्जा ्ोग्जास्थालर ाेत  
सााध्ा्जान्जाा ्््ः संिश्�्ाःत॥त२८त॥ 
 
अराना जुजि् �ाणं �ाणालरानं ्थालर ाेत  
�ाणारानग्ी  दधाा �ाणा्ामरेा्णाःत॥त२९त॥ 
 
अर ाे िन््ाहाेाः �ाणान�ाणाेु जुजि्त  
सा�लप ा् ा् ्जिादो ्जीिर्करमेाःत॥त३०त॥ 
 
्जिशपामृ्भुजो ्ाकन् �� सना्नमत  
ना् ंलोकोलसत््जस् कु्ोलन्ः कु स�मत॥त३१त॥ 
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एां बहुिाधा ्जा िा््ा ��णो मुखात  
कमरजाकनािि ्ानसा�नाां जाताा िामोी्सात॥त३२त॥ 
 
�ा्ान�व्म्ा�जाजजान्जः रें्रत  
साय कम�िखलं राथर जाना रिेसमाप् ा्त॥त३३त॥ 
 
्ि�िि �िणरा ा्न रिे�शनान साा्ात  
उरदाी्कन् ा् जानं जािननस्�ादवशनःत॥त३४त॥ 
 
्जजाताा न रुनम�हमाां ्ास्िस राणडात  
ा्न भू्ान्शा ाेण �ीस्ातमन्थो मि्त॥त३५त॥ 

 
अिर िादिस राराभ्ः सा�भ्ः रारकृ�मःत  
साय जानपलाानैा ाृिजनं सं्िेे्िसत॥त३६त॥ 
 
्थैधािंस सिमिोलकगनभरसमसातकु ा्लजुरनत  
जानाकगनः सारकम�िण भसमसातकु ा् ्थात॥ ३७त॥ 
 
न िह जानान सदशं रिा्िमह िा� ा्त  
्तसा्ं ्ोगसंिसिः कालानातमिन िानदि्त॥त३८त॥ 
 
�िाााँभ ा् जानं ्तरेः सं् ा्कन�्ःत  
जानं लबधाा रेां शाकन्मिि ाेणािधगचचि्त॥त३९त॥ 
 
अजाा�ाधाना संश्ातमा िानश्ि्त  
ना् ंलोकोलकस् न रेो न सुखं संश्ातमनःत॥त४०त॥ 
 
्ोगसंन्स्कम�णं जानसंकचच्संश्मत  
आतमान्ं न कम�िण िनबधनकन् धनंज्त॥त४१त॥ 
 
्समादजानसंभू्ं हतसथं जानािसनातमनःत  
िचताैनं संश् ं्ोगमाि्�ोि�� भाे्त॥त४२त॥ 

 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “जानसंनयासयोगो नाम” चृुस�ऽधयायः   ४   
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�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
  



 
अनु�मिणका 

 
या अधयायाचे नाव जानसंनयासयोग असे आहे. नावावरनच धयानाृ येृे की, ्ा अधयायाृ जानाचे 

मह�व व संनयासाचे सवरप सािंगृले जाईल. 
 
याृ सािंगृलेला अकययोग कमरयोग आहे. िृसऱया अधयायाला धरन तयाची उभारणी आहे. कमर 

अटळ आहे हे ठरले की, ृे बधंक होणार नाही एवढीच काळजी जीवाला घेृा येृे. मा� कमर आपलया वा�ाला 
कोणृे व का येृे याचा िवचारही या अधयायाृ सोडासा येमन गेला आहे. 

 
वण��मांया चौकटीृ जनम येृो व जनमाने कम�चा िनणरय होृो. जनम कुठे घयावा हे आपले पपवरकमर 

ठरवृे, जीव ठरवृ नाही. महणपन या समसयेवरही देवानंी अचुक बोट ठेवले आहे. “ृुझया गुणानुसार ृुला 
कम�चा अिधकार �ापृ होृो”. असे सप�ीकरण देव देृ आहेृ. 

 
कमर कसे करावे यासाठी जानाची अपेका आिण “जानयजच सवर यजाृ �े�” असे देव सागंृ आहेृ. हे 

जान कसे िमळवावयाचे हेही ृे सुचवृाृ. 
 
आपलया मनाृला संशय आपला श�प आहे व तयांयामुळेच आपण जानाला विंचृ होृो. ृेवहा ्ा 

संशयाचा �सम नायनाट कर असे देव अजुरनाला सप� बजावृ आहेृ. 
 
संनयासाचे खरे सवरपही देव या अधयायाृ जागोजागी सप� करीृ आहेृ. “कमरफलाचा तयाग कर 

आिण द�ीमधये अभेदतव ठेव”. अशी दोन सप�े देव पुनहा एकदा सागंृ आहेृ. 
 
पपण�वससेस पोहचलेले पुरष िनतयाचे जीवन कसे जगृाृ तयाचेही वणरन देवानंी केले आहे. साधकांं या 

द�ीने ृो भाग अतयंृ मह�वाचा आहे. कणाकणाला आतम�ससृीचे भान ठेवपन �पचंाकडे अिलपृृेने पहाणे याचा 
जसजसा अभयास वाढेल ृसृसे या अधयायाचे मह�व कळृ जाईल. 

 
एरवी शबद शबदच रहाृील, जे द�ांृ  िदले गेले आहेृ ृे पपण�स�ने अनुभवास येणार नाहीृ. 
 
ृेवहा या अधयायास सुरवाृ करृाना पुनहा एकदा 

 
“शबदाआधी झोिबजा 

�मा्ासी” 
 
या जानदेवांं या इशाऱयाची आठवण करन व मनाृ जागकृ ठेवपन पुढे जामया. माउली महणृाृ, 

“आज �वणचि्याला सुकाळ �ापृ झाला आहे. गीृेसारखे िनधान आपलया द�ीस पडले महणजे डोळेही धनय 
झाले. सवपनाृ जे पािहले ृे सगळे ऐनयर खरेच �तयकाृ िमळाव ेृसे झाले आहे.” 

 



 
अनु�मिणका 

िववकेांया गो�ी �तयक कक षण परमातमा सागंृ आहेृ आिण अजुरनासारखा भकृ�े� ऐकृ आहे. �ोृा 
आिण वकृा समसमान ृुलयबल आहेृ. �ीकक षणाचे िववचेन जया जया पाृळीवर जाृे तया तया पाृळीवर 
चढणयाची योगयृा अजुरनाची होृी. िकबहुना देव ृी योगयृा देृ देृ िववचेन करीृ होृे. मोहाने झाकोळपन 
गेलेली अजुरनाची बुि� सामानय वयावहािरक पाृळीवरही काम कर शकृ नवहृी. ृी तया मोहांया अंधारा पृन 
वर काढपन िचतसपय�ंया आतम�काशापय�ृ पोचवपन िृसे �ससर करावयाची होृी आिण िृसे �ससर करन पुनहा 
वयावहािरक पाृळीवर कम�चरण करणयास समसर करावयाची होृी. भकृवतसल सखा भगवंृ  चारी हाृाने 
पास�स उचलपन घेणयास उभा होृा आिण महणपन उपदेशाला वगेळाच रंग चढृ गेला. 

 
पचंमाला सुगंध िमळावा, एखा�ा वसृुला गंध व रचीबरोबर सुरही लाभावा ृसे झाले; ्ा कसेला 

वगेळाच डौल �ापृ झाला. काय भागय �ोतयाचें की, तयानंा ही कसा ऐकावयास िमळाली. तयाचंी आजवरची 
सगळी ृपे आिण जप �वणांया िमषाने फिलृ झाली. अमकृाची गंगाच भेटायला आली असे महणाव.े 

 
देव बोलृ होृे अजुरनाशी पण तया अंध, लोभी धकृराष्ाचे भागय असे की, ही कसा ऐकणाऱया 

�ोतयासारखे ृप, जप, धयान, ृळमळीची �ासरना यापैकी काहीही न करृा हा अमकृाचा ओघ बसलया जागी 
तयांयावर वष�व करीृ होृा. संजय िनदान ्ा संवादाचे लोको�र मह�व जाणपन ृरी आनंिदृ होृ होृा पण 
धकृराष्, संजय यु�ाची वाृ� सागेंचना महणपन केवळ नाईलाजाने संजयाचे बोलणे ऐकृ होृा. पाडंवाचंी वा 
देवाचंी सृुृी ्ा बोलणया पृन आलीच ृर नाखपष होृ होृा आिण कंटाळपन, “हे ृुला कोणी िवचारले आहे? 
कशाला सागंृोस मला, अरे यु� कसे चालले आहे, आपलया पकाची सरशी होृे आहे ना? हे सागंशील की 
नाही?” असे बोलृ होृा. माउली महणृाृ, “�ोतयानंी मा� ृसे कर नये. तयानंी सवर इंि्यानंा आपआपलया 
जागेवरन उठवाव ेआिण �वणांया घरी नेमन बसवाव ेआिण “गीृा” या नावांया संवादाचे महासुख भोगाव.े” 

 
असो. “ही अिृशयो�कृ राहप दे. जानदेवा, कक षणाजुरनाचा संवाद सागंणयास आरंभ करा”. असे 

�ीिनवकि�नास महणाले. 
 
माउलीनी हाृ जोडपन महटले, “जी” संजय मग धकृराष्ाला महणाला, महाराज दैवगुणाचे अिध�ानच 

असलेलया अजुरनाशी देव अिृशय �ेमाने बोलृ होृे. देवाचेच गुण बहुृाशंी अजुरनांया िठकाणीही वास करीृ 
असलयामुळे तया दोघाचें �ेम िनरपमच होृे. इृके की िपृा वासुदेव, माृा देवकी, �ाृा बिळराम ्ानंासु�ा 
जे गु् कधी सािंगृले नाही ृे आज देव अजुरनाला सागंृ होृे. देवी ल�मी देवाची सहधमरचािरणी पण, 
िृलाही ्ा �ेमाचे सुख िमळाले नवहृे. काय सागंाव ेअसे वाटृे आहे की, �ीकक षणांया �ेमाचे पपणर फळ केवळ 
अजुरनांया काय ृे पदरी पडले आहे. सनकािदक या �ेमांया आशनेे ृपसया करीृ बसलेले आहेृ, तयानंा 
वाटृ होृे की, आज ना उ�ा आपण देवांं या ्ा �ेमाला पा� होमच. पण तया आशानंा हे यश �ापृ झाले 
नाही. अहो, ्ा पास�ने काय सव�तकक � पुणय केले असेल की, तयाला हे जगदीनराचे सव��म �ेम �ापृ झाले 
असेल? तयाने देवाचंी ृशीच एकिन� सेवा, भ�कृ केली होृी असे महणाव ेलागृे. 

 
ऐकले आहे की, एकदा ृो झोपला होृा आिण केस खाली लोबृ होृे. ृे केस उचलपन कानाजवळ 

नेले ृर तया पृन कक षण, कक षण असा धवनी ऐकप  येृ होृा. झोपेृ जर ही अवससा ृर जागकृावससेृ िनतय 
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कक षणिचृन चालप  असेल ृर काय नवल? या एकिन�ेला भलुपन ृर देव अमप रृ अवससा सोडपन वयकृावससेृ 
आले. एरवी हा भगवंृ  वदेास�ृ िमळृ नाही, योगयानंा सापडृ नाही, धयानांया डोळयानंा िदसृ नाही, ृो 
अजुरनांया मा� मुठीृ कसा अडकला आहे पहा. हा अनािद, अचल, �ैलोकयांया पलीकडे असणारा, आपलया 
आतम�ससृीृच रमणारा भगवंृ  अजुरनांया �ेमामुळे कक पावंृ  होमन लहानसे सवरप घेमन तयांयाशी 
सुखसंवाद करृो आहे. �ेलोकयपटाची लहानशी घडी करन अजुरनाला िदसेल अशी तयांयासमोर माडंपन 
ठेवृो आहे, धीर देृो आहे, असर समजावपन सागंृो आहे, तयांया सवर शकंाचें िनवारण करृो आहे. 

 
आपलेही भागय सोरच महणावयास हवे की, ृो संवाद आपण आज ऐकप  शकृो. वरचेवर मनाृ येृे 

अजुरनापेकाही आपण भागयवंृ  आहो! भारृीय यु�ानंृर बरेच िदवसानंी अजुरनाला एकदा आठवण झाली. ृो 
महणाला, “देवा, लढाई सुर होणयापपव� ृुमही मला काहीृरी उपदेश केला होृा. न�ी काय सािंगृले ृे मला 
आठवृ नाही, ृेवहा पुनहा एकदा सागंा ना?” 

 
देव महणाले, “अजुरना, ृो बोध मला पुनहा कसा करृा येईल? ृुझी आिण माझी तया कणाला जी 

भावावससा होृी तया �ससृीृील ृे बोलणे होृे. ृेच मला आज सागंृा येणार नाही. पण दुसऱया �काराने 
समजावपन देृो.” 

 
आपण मा� तया काळाृ �वशे करावा असे वाटले की जानेनरी उघडपन कुरके�ावर जामन उभे राहप 

शकृो. दोन सैनयांं या मधे उभा असलेला ृो िदवय रस, तयाृ बसलेले भगवंृ  आिण खाली उभा असलेला 
अजुरन याचें दशरन घेम शकृो आिण तयाचंा ृो गपढ संवाद ऐकप  शकृो. खरे महणजे धकृराष्ांया अंध�वाचे 
आपण ऋणी आहोृ. ृो अंध महणपन संजयाची योजना आिण संजय धकृराष् संवादा पृनच ृो �ीकक षणाजुरनाचा 
संवाद आपलयापय�ृ येमन पोहचला आहे, पोहचृो आहे. कुणाचे ऋण कुणावर कसे होईल हे सागंृाच येृ 
नाही! 

 
देव महणाले, “अजुरना, पृ �ेमाचा पुृळा, भकृीचा िजवहाळा आिण सखयतवाची िजवंृ  मप�ृ आहेस. पृ 

माझा िजवाचा सखा आहेस. माझया �ेमाचे िठकाण आहेस. लढाईचा �संग उपदेशाला योगय नवहे हे खरे, पण 
ृुझया मनाृ आलेली ही अजानाची चाया पाहपन �सम ृी दपर करायला हवी असे वाटृे. ृुला काहीृरी 
उडवाउडवीची उ�रे देमन कसा फसवप मी? ्ा गडबडीचा, गोधळाचा िवचारही न करृा मी ृुला ्ा अकय 
योगाचा उपदेश करृो आहे. हा भोवृालचा गोगाट सहन करनही ृुझे अजान घालिवणयाचे काम �सम करणे 
आवशयक आहे. 
 

अजुरना, हा जो िनषकाम कमरयोग आहे ृो अनािद काळापासपन चालृ आला आहे. अनािद आहे महणपनच 
अनंृ कालपय�ृ चालेल. फार िदवसापंपव� आमही हा योग सपय�ला सािंगृला. मग तया िववसवान रिवने 
्ायोगाची सा�ंृ  मािहृी मनपला िदली. मनपने तयाचे अनु�ान केले आिण आपला मुलगा इ�वाकु याला ृो 
िशकवला. अशीही या योगाची आ� परंपरा आहे. हा योग जाणणारे अनेक राज�ष होमन गेले. 

 
पण पुढे पुढे �ाणी िवषयांया नादी लागले. देहावरच तयाचंा जीव जडपन गेला आिण आतमबोधाचा 
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तयानंा िवसर पडला. सधयाृरी अशी �ससृी आहे की, हा योग कोणी जाणृच नाही. 
 
आतमबोधनाची ृळमळ आडमाग�ला लागली. िवषयसुखच सुखाची पिरसीमा वाटप  लागली. �पचं 

�ाणाइृका ि�य झाला. देहसुखाृ बुडलयावर आतमसुखाची कोणाला िकमृ वाटणार आहे? िदगंबरांं या 
गावाृ पैठणया, िपृाबंराचे काय कौृुक, जातयंधाला सपयर उगवला काय आिण मावळला काय? बिहऱयांं या 
सभेृ गाणे कुणी ऐकायचे? कोल्ानंा चं् �काशाचे �ेम काय असणार? चं् ोदयापपव�च जे कावळे आंधळे 
होृाृ तयानंा चं्  कोणृा हे कसे काय ओळखणार? वैरागयांया िशवलेासु�ा जे सपशर करृ नाहीृ, कानावर 
िववकेाचा शबदही पडप  देृ नाहीृ ृे मला ईनराला कसे पाहणार? कसे ओळखणार? मग माझयापय�ृ येमन 
पोहचणयाचे लाबंच राहप दे. 

 
कसा कोण जाणे हा मोह इृका वाढला की, मधला बहुृेक वळे वयसर गेला. ्ा उ�म योगांया 

जानाचा सधया ृर पपणर लोपच झाला आहे. 
 
पण अजुरना ृुझा मोह पाहपन मा� मला आृा असे वाटृे आहे की, पपव� िववसवान सपय�ला मी जो 

उपदेश केला होृा ृो ृुला पुनहा करावाच. ृुला ृो सनाृन िनषकाम कमरयोग िशकवलाच पािहजे महणजे ृुझा 
मोह नाहीसा होईल, पृ जानी होशील आिण जानी पुरष जया संनयसृवक�ीने कमर करृाृ तया वक�ीने पृही 
करायला लागशील. 

 
अजुरना ृुझी ही वयाकुळ मनः�ससृी मला अगदी पहावृ नाही. ृुझयाकडे पाहपन माझेच मन वयाकुळ 

होृे आहे. अजुरना मन आवर आिण ्ा योगाचा उपदेश ऐक. 
 
अजुरन महणाला, “देवा माझे दुःख पाहपन ृुमही कळवळालाृ याृ नवल काय? ृुमही ृर आमची आईच 

अहा. तया पृन पृ कक पािनधी. संसार दुःखानी पोळलेलयाचंी पृ सावलीच आहेस. अनासाचंी मामली आहेस. ृुझया 
कक पेनेच केवळ आमचा जनम आिण जीवनया�ा. एखा�ा पागंळया मुलाला जनम �ावा आिण तया मुलांया आईने 
जनमभर खसृा खावया ृसेच हे आहे. ृुझेच वणरन ृुझया ृोडावर कसे करावयाचे? देवा, माझयावर रागावप नका 
हं, पण मला काही िवचारायचे आहे ृुमहाला. नीट ऐकप न घया देवा. माझी शकंा वडेेपणाची असली ृरी, 
ृुझयािशवाय मी ृी कुणाला िवचार? 

 
ृुमही पपव�ंया काळाृील महणपन जया काही कसा सािंगृलया तया मला पटलया नाहीृ. ृो िववसवृ 

महणजे कोण हे आमंया वाडविडलानंासु�ा ठामक नाही, आिण कक षणा, पृ रे कसा तयाला उपदेश केलास? 
िववसवृ शकेडो वष�पपव� होमन गेला असे आमही ऐकृो. पृ ृर देवा आमंया काळाृला. आमंया बरोबरीचा 
पृ आिण तया पुराृन िववसवृाला उपदेश कसा केलास? मला ृर हे ृुझे सागंणे पटृच नाही. हे सगळे बोलणे 

िवसंगृ वाटृे. पुनहा वाटृे िवसंगृ ृरी कसे महणावे? खोटे ृरी कसे ठरवायचे? ृुझे सा�ंृ  चिर� मला 
ठामक ृरी कुठे आहे? सपय�ला पृ कसा उपदेश केलास ृे मला पटेल असे समजावपन सागं.” 

 
भगवान हसपन महणाले, “अरे, िववसवृ होृा ृेवहा आमही नवहृो असे जे ृुला वाटृे आहे ना ृेच खरे 
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नाही. ृुझया मनाला ृी �ा�नृ आहे. ृुला आठवृ नाही पण ृुझे आिण माझे अनेक जनम होमन गेले. ृुला 
आठवृ नसले ृरी मी जया जया वळेी जे जे वयकृ रप घेमन आलो ृे ृे मला आठवृे. 

 
अजुरना, जेवहा जेवहा अधमर धम�चा पराभव करृो ृेवहा ृेवहा भकृांं या कैवारासाठी मला अवृार 

घयावा लागृो, वयकृ रप घयाव ेलागृे. हे वयकृ रप घेृले ृरी माझया अवयकृ रपापासपन मी ंयुृ होृच 
नाही महणपन मला माझे जनम आठवृाृ, तया जनमाृले कमर आठवृे. 

 
मी जनमरिहृ असपनही जेवढे महणपन धमर आहेृ ृेव�ाचें रकण करावे असा सहािजक चालृ आलेला 

आ��म असलयाने मी �कक िृचा सवीकार करृो आिण जनम घेृो. ृुला शकंा येईल की, माझया मपळ अिवनाशी 
सवरपाृ काही ढवळाढवळ, फरक होृो की काय? ृर ृसे काहीच होृ नाही. माझी सवृं�ृा मोडृ नाही. 
मी जनमाला येृो-जाृो, ृे केवळ �िृिबबभावाने. मायेचा सवीकार केलयाने माझयाच िठकाणी हे अवृार घेणे, 
संपिवणे ्ा ि�या भासृाृ एवढेच. आरशाृ िबबाची �िृमा िदसृे महणजे काय मपळ वस पृ एकांया दोन 
होृाृ? आरशाृ फकृ �िृिबब िदसृे तया�माणे मी िनराकार मायेचा सवीकार करन काय�साठी साकार 
होृो. सगुणरपाचेच िनरिनराळे वषे धारण करृो. भकृकैवार आिण दु�संहार हे दोन हे पृ धरन मी अवृार 
घेृो. अधम�ची ह� ृोडपन काढृो, अधम�कडपन दोषानंा िमळालेलया सनदा  फाडपन टाकृो. स�नांं या हा पृन 
सुखाची गुढी उभी करृो. दैतयाचंा समपळ उंचाद करृो. स�नाचंी गेलेली �िृ�ा पुनहा �ससािपृ करृो. धमर 
आिण नीिृ याचें ऐकय घडिवृो. अिववकेाची काजळी झाडपन िववकेाचा िदवा पाजळृो. एका िदवयावर दुसरे 
िदव ेलागृ लागृ योगयानंा जणु काय िदवाळीचा िनरंृर योग येृो. आतमसुखाने िवन भरन जाृे. एक धमरच 
जगाृ �ससर होृो आिण भकृानंा सा�तवकाची पु�ी येृे. माझी मपृ� �गट झालयाबरोबर पापाचे डोगरंया डोगर 
भसमसात होृाृ. पुणयाची पहाट उजळृे. 

 
या कामासाठी मी युगायुगाृ अवृार घेृो याची िववकेी लोकानंा ओळख पटृे. माझे अजतव कायम 

ठेवपन मी जनमाला येृो, अि�यतवास ध�ा न लावृा ि�या करृो आिण हे रहसय जयाला कळले ृो पुरष परम 
मुकृ आहे हे ओळख. 

 
असा मुकृ पुरष माझया अशा िवलकण सवरपाचे िचृन करीृ माझयाच सारखा होृो. वयवहाराृ 

वावरृो, पण तयाला वयवहाराचा संग बाधक होृ नाही. ृो माझयाच सारखा, देहधारी असपन देहाृ गुंृृ नाही. 
देहधारी असृानाच माझया सवरपाशी एकरप झालेला असृो, मग देह सोडलयाकणी माझया सवरपाशी 
एकरप होमन जाृो हे सागंायलाच नको. 

 
माझे अवृारकायर आिण खरे सवरप ओळखणारे हे पुरष सहजच कामनारिहृ होमन जाृाृ. 

वयवहाराृ सवृःंया वा दुसऱयांया दुःखाब�ल खेद करीृ नाहीृ. काम नाहीसा झाला असलयाने तयानंा �ोध 
येृ नाही. �ोधाची वाटही तयानंा माहीृ नसृे. तयानंी िवषय िजकलेले असृाृ. माझया भावनेने ृे संप� 
असृाृ. माझया सेवसेाठी ृे जगृाृ आिण आतमबोधाने संृु� झालेले असृाृ. ृे ृपांया, ृेजांया राशीच 
असृाृ. जानाचे आ�यससान असृाृ. तयांं यामुळे ृीस�ना पिव�ृा येृे. पाृकी माणसाचंी पापे धुवपन धुवपन 
अपिव� झालेली ृीस� असे भकृ आपलयाकडे कधी येृील आिण आपलयाला पुनहा पिव� करृील अशी वाट 
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पहाृ असृाृ. माझयाब�लंया भावाने भरन गेलेले हे स�न मीच होमन रहाृाृ, तयांं याृ आिण माझयाृ 
काही आडपडदाच उरृ नाही. िपृळेचा कािळमा, कळक दोनही नाहीसे झाले की, तयाची झळाळी 
सोनयासारखी होृे. यमिनयमांं या परीकेृ उृरलेले आिण ृप व जान यानंी पिव� झालेले माझे भकृ माझया 
पदवीलाच येमन पोहचृाृ याृ काय आ�यर? काय संशय? 

 
काही भकृ माझया तया मपळ अवयकृ रपाकडे न पहाृा माझया वयकृ रपाला �े�ृम मानृाृ. फार 

�ेमाने माझी तया सवरपाृ भ�कृ करृाृ. मग मीही तयानंा तया सवरपाृ पावृो आिण मग असे करीृ करीृ 
अभेद भ�कृपय�ृ हसृ खेळृ आणृो.” 

 
हे देवाचें िववचेन ऐकृाना पढंरींया नरहरी सोनाराची आठवण येृे. नरहरी क�र िशवभकृ! तयामुळे 

पढंरपुराृ राहपनही पाडुंरंगाचे दशरन तयाने घेृले नवहृे. अतयंृ कसबी सोनार असलयाने पाडुंरंगास दािगने 
घडिवणयाची कुणा भकृास इंचा झाली की ृो नरहरी सोनाराकडे धाव घयावयाचा. एकदा एका परगावंया 
भकृास पाडुंरंगाला कडदोरा वहाणयाची इंचा झाली. नरहरीबुवा महणाले, “पाडुंरंगांया कमरेचे माप आणपन 
�ा. उ�म कडदोरा घडवपन देृो.” भकृ देवळाृ गेला, माप आणपन िदले आिण नरहरीने उ�म बेृशीर 
कडदोरा घडवपन िदला. पाडुंरंगांया कमरेस घाृला ृर फारच सैल झाला. नरहरीने पुनहा माप आणवले पुनहा 
दुसरा कडदोरा घडिवला ृर ृो फारच घ� झाला. सोनार महणे, “ृुमही माप बरोबर आणृच नाही.” भकृ 
महणाला, “ृुमहीच देवळाृ चला आिण माप घया बरं.” सोनाराची पचंाईृ झाली. माप घयायचे महणजे दशरन 
घयायला हव,े आपण ृर क�र िशवभकृ आिण िवषणपचे दशरन कसे घयायचे? मग ृोड िनघाली की डोळे बाधंपन 
देवळाृ जाव ेआिण नरहरीने सवृःच माप घयाव.े डोळे बाधंपन नरहरीस गाभाऱयाृ नेमन माप घेणयास उभे केले. 
माप घयावयास जाृो ृो हाृाला िपडी लागृे आहे. आपलेच दैवृ समोर आहे महटलयावर तयाचे झटकन प�ी 
सोडली ृर पाडुंरंग उभा. पुनहा घाईने प�ी बाधंपन माप घेृो आहे ृो िशवाची िपडी. मग मा� तयाला देवाची 
लीला समजपन चुकली. नरहरी सोनाराने प�ी काढपन फेकप न िदली आिण तया भवुन सुंदरांया पायाला िमठी 
मारली! आपण सामानय भकृ शवै, वैषणव, गाणपतय, देवीभकृ असे भेद करन देवाची भ�कृ एका बाजपसच 
ठेवृो आिण एकमेकाशी ृंटा करन कुणाचे दैवृ �े� हे ठरिवणयांया अ�ाहासाृ आतमघाृ करन घेृो. 

 
देव सागंृ आहेृ जान नसलयामुळे हा अनसर होृो. अजानाने भेदाची कलपना मनाृ येृे आिण देवांया 

सवरपाृ भकृ अनेकतव मानप लागृाृ. भेदाृीृ देवामधये भेद भासप लागला की, तया नामाृीृाला िनरिनराळी 
नामे भकृ योजप लागृाृ. एका सवरपाला देव, दुसऱयाला देवी महणृाृ. 

 
सपृशृीसंबधंी एक कसा �चिलृ आहे. एक पाठक, “नमसृसमै नमसृसमै” असे महणृ असे. 

ऐकणारा दुसरा पाठक महणाला “नमसकार देवीला आहे. ृुमही नमसृसमै कसे महणृा? अहो, नमसृसयै 
महणायला हव.े” सपृशृी अनु�ान करणाऱयाने देवीची कमा मािगृली आिण नमसृसय� महणायला सुरवाृ 
केली. देवी तया दुसऱया पाठकांया सवपनाृ जामन महणाली, “ृुला हा उपदेश करणयाचा उपदवयाप करणयाचे 
कारण काय? पुरष हे माझे सवरप नाही की काय? तयाला जसे महणायचे असेल ृसे महणप दे.” 

 
उजाडृाच ृो पाठकाकडे गेला आिण महणाला, “ृुमही महणृा ृेच देवीला आवडृे आहे. ृुमही 
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महणृ होृा ृसेच महणा.” देव आिण देवी असा सु�ा भेद करणे चुकीचे आहे हे यावरन कळृे आहे. देव 
महणृाृ, “या अजानी भकृाचंी भेदबुि� देव आिण देवी असा भेद करनही साबंृ नाही. जे सगळीकडे 
सारखेच पिरपपणर भरलेले �� आहे तयांं याृ िवभाग पाडृाृच, पण तया भागास भेदबु�ींया घोटाळयामुळे उ� 
नीच असेही महणप लागृाृ. मग नाना हेृु मनाृ धरन तयानंा उिचृशा उपचाराचंी कलपना करृाृ. 
वगेवगेळया देवृा, वगेवगेळया उपासना आिण वगेवगेळया फळाची याचना करृाृ. जे जे फळ िमळाव ेअशी 
�ासरना करृाृ. ृे ृे फळ तयानंा िमळृे. पण अजुरना पृ धयानाृ ठेव की, फळ ृी दैवृे देृ नाहीृ, मी देृो. 

 
कुठलयाही सवरपाची कलपना करन केलेली उपासना मलाच पोचृे. एरवी लकाृ घे की, पपजा 

सवीकारणारा आिण पपजेचे फल देणारा दुसरा आहेच कोण? जे कमर ृे करृाृ तयाचे तयानंा फळ िमळृे. कम�चे 
फळ या सवरपाृ तयाचंी कामना पपणर होृे. 

 
एक िवनोदी गो� आठवृे. दोन शजेारी ृप�य� करीृ होृे. तयाचें आपसाृ वैर होृे. शामराव, 

रामराव असे हे दोन गकहसस दुसऱयावर माृ करावयाची महणपन अगदी ईष�ने ृप�य� करीृ होृे आिण ृी 
उ�मही चालली होृी. देव �स� झाले. रामरावानंा महणाले, “मी ृुमहा दोघावंर �स� झालो आहे. काय हव ेृे 
मागपन घया.” 

 
शामराव महणाले, “देवा, शजेारचे रामराव जे मागृील तयांया दुपपट मला �ा. देव महणाले, 

“ृसासृु.” 
 
मग गेले रामरावाकडे. रामराव देवानंा महणाले, “देवा शामरावानी काय मािगृले?” देव महणाले, 

“ृुमही जे मागाल तयांया दुपपट तयानंा �ायचे आहे. तयानंी ृसेच मािगृले आहे.” 
 
शामराव महणाले, “ठीक आहे. मला एका डोळयाने आंधळा करा आिण माझया घराृ �तयेक खोलीृ 

एकेक िवहीर ृयार होम दे.” झाले! देवानंी दोघांं या मागणया पपणर केलया! शामराव एका डोळयानी आंधळे 
झाले, एकेका खोलीृ एकेक िवहीर ृयार झाली पण मना पृन अगदी आनंदाृ होृे. मनाशी महणृ होृे. 
“माझया दुपपट मागृो काय? आपमृलबी कुठला, चान खोड िजरली. बस महणाव.े दोनही डोळयानंी आंधळा 
आिण �तयेक खोलीृ दोन िविहरी, काय मजा झाली.” 

 
असे हे अजब मागणे! 
 
देव महणाले, “शेृ ामधये जे पेरावे ृेच उगवणार. आरशाृ जयाचे �िृिबब पडेल ृेच िदसणार. 

क�ासमोर उभे राहपन मो�ाने हाक मारली, बोलले, ृर ृेच शबद �िृधविन होमन आपलयाला ऐकप  येणार, 
तयाच�माणे कुठलयाही देवृेंया सवरपाची उपासना केली ृरी तया सवर उपासनाचंा साकी मीच आहे. आिण 
उपासनेचे फल महणजे उपासकाची फलरप झालेली भावना असृे हे धयानाृ घे. देणारा वा घेणारा दुसरा 
कोणीही नाही, पृ सवृःच आहेस. ृी उपासना होृ असृाना मी फकृ साकी आहे. 
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ही जी उपासना उपासक करृाृ ृी तयांं या तयांं या िठकाणी असलेलया �ाकक िृक गुणा�माणे 
करृाृ. िकबहुना तया गुणा�माणेच तयांं या जीवनाची घडण ठरृे, होृ जाृे, फिलृ होृे. 

 
जयांया िठकाणी जया गुणाचे नयपनािधकय असेल, तया गुणा�माणे तयाचे कमर घडृे. “ृुझया िठकाणी जो 

जो गुण जया जया �माणाृ असेल तया तया �माणे हे कमर पृ करावसे” येवढेच मी ठरवृो. तयाला पुढे वणर वा 
जाृी हे नाव िमळाले येवढेच. ्ा जाृीचा मी कृ� नवहे. 

 
मपळ मनुषय�ाणी इसपन िृसपन सारखाच, एकच, ृो काही अमुक जाृीचा नवहे. पण तयांया �ाकक िृक 

गुणा�माणे एक असपनही कम�ृ मा� अनेक �कार होृाृ. कमरभेदाने मनुषय�वाृ काहीच फरक होृ नाही. 
गुणभेदामुळे कमरभेद व कमरभेदामुळे जाृी हा �म जाणपन घेृलयामुळे जािृभेदाचे क कृर�व मुमुकु माझयाकडे देृ 
नाहीृ. आपलया वा�ास आलेले कमर िनषकाम बुि�ने व अिलपृ वक�ीने करृ रहाृाृ. भाजलेली बीजे काही 
झाले ृरी जशी उगवपन येृ नाहीृ ृशी या युकृीने केलेली कम� तया मुमुकपंना बधंनकारक होृ नाहीृ, उलट 
मोकाला कारण होृाृ. 

 
अजुरना, ृुला वाटेल जया कम�ची मी एवढी �शसृी करृो, िववरण करृो, मह�व सागंृो ृे कमर 

महणजे आहे ृरी काय? कमर कशाला महणायचे, अकमर कशाला महणायचे? पास�, ृुझया मनाृ हा गोधळ झाला 
ृर काहीच नवल नाही. दपरदश� पुरषसु�ा या कम�ंया िवचाराने गोधळपन जाृाृ. खोटे नाणे हुबेहपब 
खऱयासारखे िदसृे, डोळयाचे पहाणे संशयाृ पाडृे. करणा उ�म खरी पण कि�यकमर करृाना मनाृ 
अचानक उ�वणारी ही करणा दोषासपद आहे. का�कम�चे भय उतप� झालयामुळे पृ जर ्ा करणेंया 
पाठीमागे लपलास ृर ृे पलायन िवपरीृ कमर होईल, बधंक होईल. मी आृा नैषकमय�ची कास धरली आहे 
असेही कदािचृ पृ कणभर महणशील. नैषकमयरिस�ीने मोक िमळृो असेही कदािचृ मला िशकवशील पण 
अजुरना, कम�चा िवचार असा सोपा नवहे, ृो फार गहन आहे. जया �ापृ पुरषानंा मनाने दुसरी सकि� उतप� 
करणयाचे सामथयर आहे ृे देखील मला नैषकमयर साधले असे महणृ महणृ कम�ंया जाळयाृ सापडृाृ. मग 
मपख�ची गो� काय सागंावी? 

 
कम� पृन सुटणयासाठी आधी कम�चे सवरप नीट समजावपन घेणे जरर आहे. 
 
अजुरना, हे बघ कमर महणजे हे िवन आकाराला येृे ृी ि�या. ही का घडली याचे कारण सागंृा येृ 

नाही. िवन का आकाराला येृे याचे कारण जसे सागंृा येृ नाही ृसेच आपण जनमालाच का येृो याचे 
आ�कारण सागंृा येृ नाही. ृेवहा आपण जनमाला येृो हे गकहीृ धरन कम�चा आकारबधं पाहपया. 

 
पास�, वण��माला जे उिचृ ृे आपले िविहृ कमर वदेाजेला अनुसरन जया वण�ृ जनम आला व जया 

आ�माृ सधयाचे जीवन चालप  आहे तया तया �माणे िविहृ कमर ठरृे. वणर चार, आ�मही चार. या पटावर 
आपली सोगटी सधया कुठे आहे हे पहाणे आवशयक आहे आिण असा िवचार झाला की, कमर व अकमर याचा 
गोधळ मना पृन जाईल. समज कि�य जनमाने आहे पण तयाचा ��चय��म चालप  आहे. ृर तयाला आ�माृील 
खडृर जीवन, अभयास, सेवाधमर, करणा, आजापालन, न�ृा हे सवर योगय. तयांया पपणर मालकीचे असले ृरी 
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राजभोग पपणरृ या वजयर, मह�वाकाकंा वजयर, हुकमृ वजयर, आृा हा कि�य आ�माृ राहपन शसास िव�ेृ 
�वीण, राजधम�ृ पारंगृ झाला की, पकथवीपिृ होृो. मग तयाचे भोग, तयाचे मनोधमर, तयाची क रृवये बदलृाृ 
नवहे, बदललीच पािहजेृ. बरे हेही तया राजाचे शानृ आचारधमर नवहेृ. तयाचा मुलगा राजयभार घेणयाइृका 
मोठा झाला की, लगेच राजाने िसहासनावरन उृरन आपलया हाृाने मुलाला राजयािभषेक करन वनाची 
वाट चालप  लागावयाची. कधी स�ा िवचारावासा वाटला ृर नवया राजाने अरणयाृ येमन िपतयाला िवचारावा, 
तया अरणयवासी अनुभवी िपतयाने ृो �ावा. वनवासाृ ऋिषमुनींया सहवासाृ िनवक� राजाने आृा 
अधयातमशासाचे अधययन मुिनवक�ीने राहपन करावे आिण शवेटी योगमाग�ने देहतयाग करावा. अजुरना, या सवर 
जीवनाृ िकृी वगेवगेळया �काराने तया कि�यास जगाव े लागृे बघ. ��चय��माृील िविहृ कमर, 
गकहससा�मामधये िनिष�कमर ठरृे. ृेवहा कम�चे सवरप आपलया जीवनाृील कालखंड लकाृ घेमन मो�ा 
चाृुय�ने ठरवावे लागृे. जगच कम�धीन आहे तयामुळे तयाचा िवसृार दुब�ध आहे, ृरी कम�चे सवरप �ंसांृ पन, 
आपृवचना पृन, गुरमुखा पृन जाणपन घेृा येृे. मग आपलयाला िनणरय घेृा येृो की, सधया हे कमर िविहृ आिण 
हे कमर िनिष�. 

 
पृ महणशील की, फारच मोठा घोटाळा आहे. अशा िविवध कम� पृन पार पडृाना जीवाची िकृी �ेधा 

उडेल? एका �कारंया कम�ची सवय होृे न होृे ृोवर ृे िनिष� ठरणार. सवर जीवनभर अशी उलसापालस 
होृ रािहली ृर िकृी अडचणी िनम�ण होृील? 

 
ृर ्ा अडचणी पृन जानी पुरषानंी एक फार चागंला मागर शोधपन ठेवला आहे व सवृः आचरण करन 

ृशी रीृच घालपन िदली आहे. ृे महणृाृ, “कमर चालप  असृानाच हे कमर मी करीृ नाही” हे अवधान 
ठेवणयाचा अभयास करावा. आृा आपण कमरच केले नाही असे जो जाणृो ृो कम�ंया फलाची आशा ठेवीृ 
नाही हे ओघानेच आले. जया जया वळेी जे जे कमर समोर येईल ृे ृे ृो “क रृवय” ्ा बु�ीने करृ राहृो. 
तयामुळे तयाला खरे नैषकमयर महणजे काय ्ाचा उ�म बोध होृो. मा� हे नैषकमयर हळपहळप अंगी बाणृे आिण 
तयामुळे तया पुरषाची बा् ि�या सामानय वयावहािरकासारखीच वाटृे. इृरापेंका काही वगेळी िदसृ नाही. 
फकृ तयाची ि�या नेहमी उ�म असृे. उ�म ��चारी, उ�म राजा, उ�म वान�ससी व उ�म संनयासी एवढेच 
तयाचे �गट रप असृे खरे पण ृो मना पृन कुठलयाही आ�माृ, कुठलयाही ि�येृ गुंृलेला असृ नाही. 
पाणयांया काठाशी उभा असलेला मनुषय आपले �िृिबब पाहृो, ्ा �िृिबबाहपन िनःशकंपणे मी वगेळा आहे हे 
जाणृो तया�माणे िनषकाम कम� करणारा ृो पुरष मी काहीही कमर करृ नाही हे जाणृो. नावेृ पन जाणारा 
ृीरावरची झाडे झपा�ाने मागे जाृाना पाहृो. पण िवचार करन मनाशी महणृो की, झाडे �ससरच आहेृ ृी 
मागे जाृाृ हा भास आहे. ृसे सवृःचे कम�ृ असपन नसणे आहे हे ृो समजपन असृो. उदय आिण असृ 
झाला महणजे सपयर एका िदशकेडपन दुसऱया िदशलेा चालृ गेला हे जसे खोटे ृसे आपले कम�ृ असणेही खोटे 
हे तयाला कळृे. महणपन समोर आलेलया कम�चा खेद मानावा िकवा संकलपपपवरक मी हे िस�ीला नेईनच नेईन 
असे महणाव ेहे चुकप नही तयांया हा पृन घडेनासे होृे. “करीन” हाच मुळी संकलप नाही मग घडले नाही याचा 
खेद कुठला? आिण घडलयावर फल िमळणयाची अपेका वा आनंद ृरी कुठला? अरे अजुरना, ृो शिररांया 
बाबृीृ देखील उदास असृो. तयाला तया शरीरसुखाची अपेकाच नसृे. शिरराचे भान नसलयामुळे तयाला �ैृ 
वाटृ नाही. तयामुळे मतसरभावना तयांया मनाृ संभवृही नाही. तयाने हे सवर िवन पािहले असेल असे नवहे 
पण ृे पािहले असलयासारखा तया िवनाशी ृो एकरप झालेला असृो. न करृाच तयाने सवर केलयासारखे 
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होृे. न भोगृाच भोगलया�माणे होृे. ृो एका िठकाणी बसलेला असला ृरी सगळीकडे िफरन आलयासारखा 
असृो. सोडकयाृ ृो सवृः िवनरपच होमन जाृो. संृोषांया गाभाऱयाृ आतमबोधांया प�ा�ाला ृो कधी 
नको महणृ नाही. कारण अहंभाव व आशा याचंी तयाने कुरवडंी करन टाकलेली असृे. केवळ महासुखाची 
आवड तयांया िठकाणी वाढृ जाृे. मग काय? “आपले आिण पराव”े ही भेदबु�ी नाहीशी झालयाने जे जे 
समोर येईल तयाने तयाने ृो सुखावृ जाृो. जे द�ीस पडेल ृे ृो सवृःच होमन जाृो. 

 
जे. कक षणमपृ�ंया आयुषयाृला एक अनुभव तयानंी िलहपन ठेवला आहे. ृे िलिहृाृ. “िवनाशी एकरप 

होणयाचा अभयास करीृ असृाना मी गवृांया पातयाशी एकरप झालो. तया पातया पृन वर चढणारा रस मला 
माझया िठकाणी सप� जाणवप लागला. सपयर�काशाचा सपशर मला कळप लागला. मग मी खाली नजर टाकली. 
एक मोटार घाट चढपन येृ होृी. मी िृंयाशी एकरप झालो. इृका की, गाडींया टायरवर येणारा दाब मला 
जाणवप लागला.” 

 
आपली जाणीव तया वैिनक जािणवशेी िमसळपन टाकप न तया अमय�द सवरपाृ आपले मय�िदृ रप 

िवरवपन टाकणयाची �ि�या जानदेवानी 
 

“्ो िदठी राहा, 
ा् आरणिि होऊिन जा ा्” 

 
अशा देखणया मराठी पृन वयकृ केली आहे. देव सागंृ आहेृ, तयाचे ऐकणे, चालणे, बोलणे िकबहुना सवरच 
ि�या ्ा वैिनक जािणवेृ पन घडृ असृाृ. तयामुळे हे माझे ऐकणे, माझे चालणे, माझे बोलणे, माझे पाहणे हा 
भावच नाहीसा होृो. मीच िवन, िवन मीच, या जािणवेृ पन तयाचे कमर चालृे. जाना�गनंया मुखामधये ृो अशी 
सवर कम�ची आहुृी देृच जगृ असृो. बाधा करणयासाठी, बधंक होणयासाठी ृो कमर उरच देृ नाही. सवर 
�कारे ृो असा कम� पृन मुकृ होृो. कमर करन कम�ृीृ, सगुण असपन गुणाृीृ अशा अवससेृ ृो जगृो. 
अजुरना, मनुषय वषेाृ ृे ��च वावरृे आहे असे समज, िनःशकंपणे समज. 

 
देहसंग असला ृरी ृो चैृनयरपच असृो. पर��ाइृकाच ृो शु� असृो. अिवनाश बुि�ने कमर 

आिण �� याची ऐकयृा ृो जाणृो आिण कमर करृा करृा ��ाचीच उपासना करृो. हे सवर कमर मग सहज 
नैषकमय�वससेला जामन पोचृे. 

 
अजुरना, कमर करृा करृा नैषकमयर साधणयाची ही युकृी अशी आहे. कमरसंनयास हा असा घडला ृरच 

घडला महणृा येृो. लकाृ आले ना पास�, नैषकमयर बा् तयागावर अवलंबपन नाहीच. जया वक�ी पृन कमर केले 
जाृे तया वक�ीवर अवलंबपन आहे. हे नैषकमयर घडणयासाठी आपलया अंृवकर�ीवर अखंड जागृा पहारा पािहजे. 

 
मी ृुला आृा यजाचे काही �कार सागंणार आहे आिण मग महणणार आहे की पास�, जानयजाची सर 

या दुसऱया कुठलयाही यजाला येृ नाही आिण हे जान महणजेच संनयसृवक�ीने िविहृ कमर करणे हे होय. 
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आृा जनमाला येमन िवर�कृ जयानंा कधीच माळ घालृ नाही, तयांं या हा पृन संयमा�गनची सेवा 
घडणार नाही हे उघडच आहे. योग वा यज या ि�या घडृ नाहीृ. अशा अिववकेी लोकाचंी �पचंया�ाही धड 
पार पडृ, नाही मग परलोकाची गो� काय िवचारृोस? 

 
पण काहीना योग वा यज करावा अशी इंचा होृे. वदेानंी असे अनेक �कारचे यज सागंपन ठेवले 

आहेृ. ्वययज असे एका �कारंया यजाचे नाव आहे. देवयजामधये यािजक, अिववके ही बालयावससा टाकप न 
देृाृ, िवर�कृशी िववाह करृाृ आिण योगा�गनची उपासना करणयाृ अहोरा� गढलेले असृाृ. देहाचे 
भरणपोषण दैव करीृ असृे असा तयाचंा पपणर िन�य झालेला असृो व ृे देहरकणाची मुळीच काळजी करीृ 
नाहीृ. गुरवाकयरपी अ�गनमधये मनासह ृे अजानाची आहुृी देृ असृाृ. या अशा गुरवाकयावर भरवसा 
ठेवपन जे मनाची आहुृी देृाृ आिण देहभरणाची िचृा दैवावर सोपवृाृ असे लोक दैवयज करणारे महायोगी 
समजाव.े 

 
िस� चिर�ाृ कसा आहे की, एकदा गुंडामहाराज मलैारास िनघाले होृे. वाटेृ तयानंा पीर बांचा 

नावाचे अविलया भेटले. तयानंी केलेले अिभवादन गुंडामहाराजानंी पािहले नाही, ृे ृसेच पुढे गेले. धयानाला 
बसलयावर ृो फकीरच समोर िदसप लागला. िशषयाला जेवहा तयानंी हे सािंगृले ृेवहा िशषयाने सािंगृले की, 
मलैारास येृाना असा �कार झाला. गुंडामहाराजाचंा उपदेश घेणयाची फिकराची इंचा होृी पण ृी पुरी झाली 
नाही. इृकेच काय पण गुंडामहाराजानंी आपलयाकडे पािहलेही नाही याचे फिकरास फार दुःख झाले. 

 
पुढे एकदा फकीर सवर वयापाऱयानंा महणाला, “मला अ�च� अ�ाचे व पैशाचे घालायचे आहे. कोण पैसे 

देणार बोला! फेडीचा ृगादा लावायचा नाही.” कोणीच वयापारी असा पैसा देणयास ृयार होईनाृ. म�ापपा 
नावाचा वयापारी मा� िवचार कर लागला. पतनीला तयाने िवचारले. “आपलयाला मपलबाळ काही नाही. 
आपलयामागे ही सगळी संप�ी सरकारजमा होणार. तयापेका या अविलयांया हाृी देम या का? कर दे तयाला 
मनाजोगा दानधमर.” 

 
पतनी पण उदार होृी. ृी महणाली, “माझेही मृ ृसेच.” 
 
म�ापपाने सवर संप�ी अविलयांया सवाधीन करन देव सागंृ आहेृ तया �कारचा दैवयज केला. 

मनाृ आपलयाला पुणय लाभाव े ही कामना नवहृी. मनाृ हे पृ एवढाच की, अविलयाची इंचा दानधमर 
करणयाची आहे ृी पुरी वहावी. अविलयाने ्वययज सुर केला. संप�ी कधीच संपपन गेली. मग अविलयाने 
म�ापपास बोलावले आिण दोनश ेरपये िदले आिण सािंगृले, “या पृन सोडा सोडा खचर कर. एकदम खचर 
करन टाकप  नकोस. दोनश े रपये साभंाळपन ठेव.” पण ही र�म म�ापपांया घरापय�ृसु�ा पोचली नाही. 
वाटेृच मेहुणयाला सरकारी कज� पृन सोडिवणयासाठी म�ापपास दंड भरावा लागला. फिकरास हे लगेच 
कळले. ृो म�ापपास भेटपन महणाला, “अरे, हे पृ काय केलेस? ृुझे ऋण फेडाव ेमहणपन अकय िटकणारे दोनश े
रपये ृुला िदले ृर ृेही पृ देमन टाकलेस? आृा ृुझया पोटी पु� महणपन जनमाला येमनच ृुझे ऋण मला 
फेडणे भाग आहे. आृा इृकेच कर की, ृुला मुलगा झाला की, तयाला गुंडामहाराजांं या पायावर नेमन 
घाल.” 
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असे सागंपन फिकराने देहतयाग केला. पुढे यसाकाल म�ापपास मुलगा झाला. फिकरास कबपल 

केलया�माणे म�ापपाने मुलास गुंडामहाराजांं या पायावर घाृले. महाराजानंी तयाचे नाव वीरापपा ठेवपन िशषय 
महणपन तयाचा सवीकार केला. फिकराचे काम या�कारे पपणर झाले. म�ापपास पु�लाभ व फिकरास गुरपदेश 
लाभ या ्वययजाने झाला. ृसेच गुरवाकयावर पपणर भरंवसा ठेवपन आपलया चिरृास�ची काळजी दैवावर 
सोपिवणयाची म�ापपाची ृयारी पाहपन दैवयज महणजे काय हेही धयानी येृे. 

 
पपजय गोदवलेकरमहाराजांं या चिर�ाृ एक �संग आहे. तयांं या माृु�ी महणृ, “काशीला जायचे 

आहे. पण घराची काळजी वाटृे. इृके सामानसुमान आहे, उघडे टाकप न कसे जाव?े” महाराजानंी दोनृीनदा 
हे ऐकले आिण िवचारले, “आई, सामानसुमानाची काळजी संपली ृर जायचे का मग काशीला?” आई 
महणालया, “हो, बाबा गणप, मला फकृ ्ा सामानाचीच काळजी आहे.” महाराजानंी लगेच गोदवलयाृ जाहीर 
केले की, आमंया घरा पृन जयाला जे सामान हवे असेल ृे तयाने घेमन जाव.े 

 
पधंरा िमिनटाृ घर लखख झाले! महाराज महणाले, “आई, संपली ना सामानाची काळजी? जायचे ना 

आृा काशीला?” 
 
असे महणृा येृे आहे की, महाराजानंी ्वययज आिण दैवयज दोनही एक� साधपन घेृले. 
 
देव महणृ आहेृ, “यजाचा आणखी एक �कार असा की, ृे लोक धयान धारणा समािधरप संयम हाच 

अ�गन पेटवृाृ. जालंदर, उि�यान व मपलबधं ्ा बधं�यरपी मं�ाचा उ�ार करृाृ आिण तयाृ पिव� 
केलेलया इंि्य ्वयाची आहुृी देृाृ. 

 
िकतयेकजण वैरागयरपी सपयर उगवलयाबरोबर संयमरपी कंुड बाधंृाृ. इंि्यरपी अ�गन पेटवृाृ. 

तया अगनी पृन वैरागयरपी जवाळा िनघृे. तयांं या िच�ाृ असलेली वैरागयाची िठणगी अशी इंि्या�ारा �गट 
होृे. तयाृ काम �ोधाची लाकडे धडाडपन पेटपन उठृाृ. �सम िनघणारा आशारप धपर िनघपन गेलयावर 
वदेाृील िविधवाकयाला धरन िवषयरप आहुृी तयाृ देृाृ. यज पुरा होृो आिण तया लोकांं या िठकाणी 
असलेलया दोषाचें कालन होमन तयानंा आतमसुखाची �ापृी होृे. 

 
काहीजण हदयाची अरणी करन िववकेाचा मंसा करृाृ. ृो मंसा शांृ ीने बळकट धरृाृ. धैय�ने 

दाबपन गुरवाकयरपी दोराने ओढृाृ. समरसृेने मंसन केले की तयाचा ृाबडृोब �भाव पडपन जाना�गन �गट 
होृो. ऋि�िसि�चा धपर िनघपन जाृो, जानाचा ृेजसवी सफुि�ग रहाृो. यमदमानंी ृापवपन ठेवलेले मोकळे 
मन या िठणगीवर अलगृ ठेवृ गेले की, अ�गन पेटप  लागृो. नाना �कारंया वासनारपी सिमधा आस�कृरपी 
ृुपाृ िभजवपन ्ा �दीपृ अ�गनला अपरण केलया जाृाृ. या यजाृ आहुृीचा मं� असृो “सोऽहं.” 

 
इंि्याचंी सवर कम� “मी �� आहे” या भावा पृन केली जाृाृ. तयाच आहुृी होृाृ. हा “सोऽहं” मं� 

�ाणि�येशी संलगन असृो. �तयेक नास िनःनास या “मी �� आहे” या वक�ीने होम लागृो. �ाणाची 
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जाणेयेणे ही ि�याच सवुा होमन जानागनीमधये ऐकयबोधाची पपण�हुिृ पडृे. नास आिण िनःनास यांं याबरोबर 
चाललेला साधकाचा जप, नासाचाही हाृ सोडपन देमन ��भावावर आरढ होृो. उरलेसुरले इंि्याचें 
हवन्वय अ�गनृ पडपन आतमबोध हा पुरोडाश ्ा साधकाला िमळपन ृो कक ृासर होृो. 

 
काही यज ृपरप सामु�ीने िस� होृाृ. काही योगयज महणपन �िस� आहेृ. काही शबदानंी शबदाचें 

हवन करृाृ, वदेांं या शबदाचंा उ�ार करृाृ तयाला वागयज महणृाृ. जानानेच जेय जाणणे याला जानयज 
महणृाृ. कोणी अभयासाने अपानरप अ�गनमुखाृ �ाण्वयाचे हवन करृाृ. िकतयेक अपानवायु �ाणवायुचे 
िठकाणी अपरण करृाृ. काही �ाण आिण अपान या दोनहीचाही िनरोध करृाृ. तयानंा �ाणायामी असे 
महणृाृ. हाही एक �कारचा यज आहे. काही व�ासनांया प�ृीने ठाण माडंपन आहाराचा संयम करन 
�ाणानेच �ाणाचा लय करृाृ. 

 
्ा सवर �कारंया यजकतय�ना इंचा मा� मोक सुखाचीच असृे. यज करीृ करीृ तयांं या मनाचा 

मळ धुमन काढला जाृो. मन शु� होृे, अजान झडपन जाृे आिण मग शवेटी जे उरृे तया अवससेृ हा अ�गन 
आिण मी हवनकृ� हा भेदच उरृ नाही सवरपजानाृ मुरन गेलयामुळे यजकतय�ंया सवर इंचा पपणर होृाृ. 
यजि�या चालप  ठेवणयाचे कारण उरृ नाही. ि�याजाृ ओसरन जाृे. मग तया िठकाणी िवचार �वशे करीृ 
नाही, कर शकृ नाही. ��सवरप वकि� झालयाने िृला �ैृदोषाचा संपकर ही होृ नाही. आजवर वदेानंी 
सािंगृलेलया एकप ण एक िवधानाचें यसासागं अनु�ान केलेले असले ृरी आृा दुजाभावच उरलेला नसलयाने 
अकाळीची अ�े जोर न करृा जागंया जागी लय पावपन नाहीशी होृाृ, ृशा या सवर यजि�या तया 
यजकतय�मधये िवरन नाहीशा होृाृ. तयाचे �योजनच उरृ नाही. 

 
वदेानंी अनेक याग सािंगृले ृे मीही ृुला िवसृाराने सािंगृले. कम�ने िस� केलेले हे याग केले की 

सवगरसुखासारखे अपपवर फळ �ापृ होृे आिण तया द�ीने कमरिस� असे हे ्वययजही याग खरे आहेृ पण 
ृाऱयांं या �काशाचा ृोरा सपय�पुढे चालृ नाही, ृसा या यजाचंा डौल जानयजापुढे चालृ नाही. या 
जानयजामधये डोळयाृ अंजन घालाव े तया�माणे बु�ींया डोळयाृ जानाचे अंजन अहोरा� घालावे लागृे. 
एकदा हे अंजन भेटृ गेले की, कम�ची समा�पृ होृ जाृे आिण ृळमळपन, भकेुजपन केलेलया आजवरंया 
साधनाचंी कृपृी होृे. नैषकमयर महणजे काय ्ा बोधाची खाण उघडृे, �वकि� पागंळी होृे, ृक�ची दि� जाृे, 
इंि्ये िवषयाचंा सहवास िवसरन जाृाृ. मनाचे मनपण संपृे. शबदाचंा अिभवयकृी करणयाचा गुण संपृो 
आिण जाणावयाची जी वसृु, ��, ृी एकरपतवाने भेटृे. वैरागय असावे, िववके असावा, अशा ृळमळीचाही 
लय होृो. न पहाृा जे िदसृे ृे आतमसवरप आपलयाच िठकाणी आपलयाला भेटृे. अजुरना, हाच ृो जानयज! 

 
अजुरना, असे हे जान िमळाव ेअशी इंचा असेल ृर, सवरसव अपरण करन या संृांं या पायाशी बसावे. 

ृन, मन, जीव यासह तया पायानंा िमठी घालावी. गवर सोडपन तयाची सवर �कारची सेवा करावी. ृे संृ जानाचा 
साठा आहेृ. तयाचंी सेवा हाच तयांं या घराचा उंबरठा आहे. सेवा करृा करृा ृे आपलया सवाधीन होृाृ. मग 
आपलयाला जे िवचारावयाचे असेल ृे िनःशकंपणे िवचारावे ृे �स� अंृःकरणाने आपलयाला उपदेश करृाृ. 
ृो उपदेश इृका �भावी असृो की, एकदा तया उपदेशाने अंृःकरण गेले की, पुनहा संकलपाकडे वळृच 
नाही. गुरकक पा झालयाबरोबर तया जान�काशांया पहाटेमुळे मोहाचा अंधकार नाहीसा होृो. पापाचे आगर, 
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�ानृीचा सागर िकवा मनांया घोटाळयाचा डोगर असलेला पुरष असला ृरीही ृो या जानशकृींया 
सामथय�ने ृरन जाृो. िृनही लोकाचंी राख आकाशाृ उडवपन लावणाऱया �लयकाळंया वावटळीपुढे ढग 
काय िटकणार आहेृ? वाऱयांया कोभाने जो �लयकालचा अ�गन पाणयानेसु�ा पेटृो ृो गवृाने दडपला 
जाणार आहे काय? तयाच�माणे जानशकृीपुढे पाप, �ा�नृ, मोह ही कणाधरसु�ा टीकप  शकृ नाहीृ. साधकाचे 
मन िनभरय, शकंारिहृच होृे. सवृःसकट ही सवर भपृ े ��सवरप आहेृ याची तयाला �तयक अनुभपिृ येृे. मग 
ृो गुरकक पेमुळे िनरंृर याच अवससेृ राहृो. तयांया िच�ाचे मळ कायमचे नाहीसे होृाृ हे काय आृा 
सागंायला हव ेआहे? ्ा जगाचा पसारा ही जयाची पडचाया आहे तया ��ाचे जान तयाला झाले असलयाने तया 
महान सामथय�पुढे मनाचे मळ ृर कःपदासर आहेृ. ृेवहा अजुरना, धयानाृ घे की, जानासारखी पिव� वस पृ या 
जगाृ नाही. 

 
चैृनयांया जोडीला जसे जगाृ काही नाही ृसे हे जान इृके उ�म आहे की, तयांया बरोबरीचे दुसरे 

काही नाही. �तयक सपय�सारखे तयाचे �िृिबब ृेजसवी असेल, आकाश कवटाळपन घेईन महणणारी आकाशापेका 
मोठी वस पृ असेल िकवा पकथवीचे वजन करणयाएवढे ृोलाचे साधन िमळेल ृरच जानाला तयाची उपमा देृा 
येईल. पुषकळ िवचार करन पािहलयावर असा िनणरय होृो की, जानासारखी पिव� गो� केवळ एक जानच. 
जानाला दुसरी उपमा देृा येृ नाही. अमकृाची चव कशासारखी आहे महणावयाचे? अमकृासारखी असेच 
महणावे लागृे. महणपन अजुरना, जानाचे मह�व ृुला शबदाृ वणरन करन सागंणे महणजे केवळ वळे वयसर 
दवडणेच आहे.” 

 
अजुरनाने देवाचें हे बोलणे ऐकले व मान डोलावपन महटले, “देवा, हे पटले अगदी माझया मनाला. हे 

जान संपादन करणयाचा िन�यही माझया मनाृ होृो आहे. पण पुनहा पुनहा वाटृे आहे की, हे आपलयाला 
जमेल का? हा मागर आपलयाला चालृा येईल काय? ृी गुरकक पा आपलयावर होईल का? आपलया हा पृन 
गुरवाकयाचे नीट अनु�ान होईल का? मनाृ असा गोधळ होृो आहे. जान संपादन करावे असा िन�य होृो न 
होृो ृोच संशयाने मन डळमळप लागृे. आृा काय कर मी?” 

 
देव �ेमाने भरलेलया नजरेने अजुरनाकडे पहाृ महणाले, “अजुरना, खरे सागंप का हा संशयच ृुझा श�प 

आहे. आधी मुळाृ �ाणयानंा जानाची आवडच नसृे. तया जानाची आवड नसणाऱया �ाणयाचें िजणे मरणापेका 
वाईट आहे बघ. िरकामे घर, �ाणहीन शरीर ृसे हे जानहीन शपनय जीवन! तया माणसानंा जानाची आससाच 
असृ नाही. अमकृही आवडृ नाही. अशी अरिच िनम�ण झाली की, मरण जवळ आले असे समजले जाृे. 
तया�माणेच जानाब�ल िृटकारा असला की, ृी मनुषये पपणर अजानी समजावी. संशय तयानंा सवर बाजपने घेरन, 
जखडपन टाकृो. जान िमळवणयाची धडपड कर देृच नाही. िवषयसुखांया ग �ृृ आखंड बुडालेले हे लोक 
मग इहपर सुखाला मुकृाृ. िवषमजवर झालेलया माणसाला शीृ वा मषण याचे भान राहृ नाही, अ�गन आिण 
चादंणे सारखेच मानणयाइृका ृो बेहोष असृो. ृसे हे संशयी लोक खरे, खोटे, िवर�, अनुकप ल, �िृकप ल, 
िहृ, अिहृ याृला फरक, इ�ािन�ृा जाणपच शकृ नाहीृ. जातयंध माणसाला जसा रा� आिण िदवस 
याृला फरक ठामक नसृो ृसा मनाृ संशय असेपय�ृ जानाची ओळख होृ नाही. 

 
महणपन अजुरना, संशय हा �ाणयांं या नाशाचे जाळेच आहे असे समज. ्ासारखे दुसरे घोर पाप नाही 



 
अनु�मिणका 

बघ. अजानाचा गाढ अंधार पडला की, हा मनाृ फारच वाढृो आिण अस�ृच ��ेचा मागर पपणर कंुिठृ करन 
टाकृो. हा फकृ हदयालाच नवहे ृर बु�ीलाही वयापपन टाकृो आिण �ैलोकयांृ ील सवरच गो�ीचे दशरन या 
संशयांया पड�ा पृन होम लागृे. जानांया अभावामुळे मनाृ, हदयाृ, बुि�ृ घुसलेला संशय पृ टाकप न दे. 
तयांयावर िवजय िमळव. हाृाृ जानाचे हतयार घे, ��ापपवरक ृे चालव महणजे बिल� झालेला हा संशय ृुझया 
हाृी सापडेल. जानशसांया �खर �हाराने ृो नाहीसा होईल. ृुझया मनावरचा, हदयावरचा, बु�ीवरचा 
कलंक िफटपन जाईल. 

 
पास�, मग ृुला आपोआपच आतमसुखाची गोडी लागेल. इंि्यानंा पृ मान देणार नाहीस. सवर िवषयाचंा 

ृुला कंटाळा येईल. ृुझया मनाृ कोणृीही वासना उठणार नाही. �कक िृनुरप हा पृन घडणाऱया कम�ची 
मालकी आपलयाकडे घेणार नाहीस. ��ेशी एकरप झालयाने पृ सुखी होशील. 

 
अजुरना, अरे अशी बळकट ��ा िदसली की, जान ृुला हुडकृ येईल. या जानांया पोटीच अपार 

शांृ ी असृे. हे जान तया संशयरिहृ हदयाृ �ससर झाले की, शांृ ीला अंकुर फुटेल. उ�रो�र तया 
जानबीजाचा िवसृार होृ होृ आतमजान �गट होईल. तया आतमजानांया अनुभपृ ीमधये िजकडे पहाशील 
िृकडे मग शांृ ीच शांृ ी िदसेल. तया शांृ ींया अमय�द िवसृाराचे िकृी वणरन कर मी? ृे वणरन करणे 
देखील अपारच आहे. जानी पुरषानंी ही अवससा गाठलेली असृे. अजुरना, पृ असाच जानी हो.” संजय 
महणाला, “राजा, सवर जानाचा जनक, जानदीप असा �ीकक षण कक पावंृ  होमन अजुरनाला महणाला की, अजुरना, 
सवर शकंा सोडपन दे आिण बाबा जानसंप� हो. लढाई कर. हे का�कमर िनषकाम बुि�ने करनच कमरसंनयास 
साध.” 

 
या मागंया बोलणयाचा िवचार करन पाडुंकुमार पासर आृा समयोिचृ �शन िवचारणार आहे. ृी 

संगृवार कसा अस�ची खाण आहे. रसाचंा उतकषर आहे. ृी कसा इृकी संुदर आहे, शांृ  रसाने भरलेली आहे 
की, उरलेले आठ रस िृंयावरन ओवाळपन टाकावे. उगीच का ृी स�नांं या बुि�चा िवसावा झाली आहे? हे 
मराठी बोल समु्ाहपनही खोल अशा अस�ने भरलेले आहेृ. सपयरिबब बचकेएवढे असले ृरी �काशाला 
�ैलोकयही पुरृ नाही. तया�माणे शबद सोडे असले ृरी तयाची वयापृी कलपनाृीृ आहे. ृी िकृी आहे हे 
केवळ अनुभवानेच कळणार आहे. कलपवकक जसा इंचा करणाऱयांया संकलपा�माणे फल देृो तया�माणे हे 
शबद आपलया अवधानांया वयापृी�माणे वयापक होृील. �ोृेही, आपण सवरज अहा. आपण हे माहातमय 
जाणृाच ृरी मी िवनंृी करृो की, आपण उ�म अवधान �ाव,े रपगुणकुलवृी, पिृ�ृाही असावी 
तया�माणे ्ा कसेृ सवर सािहतयगुण आकारामधये आिण शांृ ीरस आशयामधये भरलेला िदसेल. साखर आधीच 
आवडृी असावी तयांृ  ृी औषध महणपनही घयायला सागंावी मग सुखाने वरचेवर सेवन केली जाृेच ना, ृसेच 
हे आहे. मलयािनल मुळाृ मंद आिण सुगंिधृ तयाृच तयाला अमकृाची गोडी आली आिण दैवगृीने मधुर 
नादही �ापृ झाला ृर ृो मलयािनल सपश�ने सव�ग िनविवृो, सवादाने िजभेला नाचवृो आिण कानाकडपन 
“वाहवा, वाहवा” महणवपन घेृो तया�माणे ्ा कसेचे �वण सव�पकारी आहे. कानाचे पारणे िफटेलच पण 
काहीही �ास न होृा संसार दुःखाचे समपळ उ�ाटन होईल. म�ैीने जर वैराचा नाश होृ असला ृर उगीच 
ह�यारबदं होमन कशाला िफरायचे? दपधसाखर िपमन रोग जाृ असेल ृर कडुिनबाचा रस कशाला 
पयायचा? मनाला न मारृा, इंि्यानंा न दुखवृा, केवळ �वणानेच मोक िमळणार आहे. 



 
अनु�मिणका 

 
िनवकि�नासाचंा दास मी, जानदेव महणृो की, समाधानी मनाने हा गीृासर लकपपवरक चागंला ऐका. 
 
या अधयायापासपन बारावया अधयायांया “अ�े�ा सवरभपृ ानंा” ्ा ृेरावया �ोकापय�ृ जानराजांं या 

द�ीने गीृेृील उपासनाकाडं आहे. 
 
�तयेकाने कमर केलेच पािहजे असा िनणरय भगवंृ ानंी िृसऱया अधयायाृ िदला आहे. चवथया 

अधयायांया शवेटी शरीर, मन, बुि� यानंा �ासणारा संशय न� करन ��ायुकृ अंृःकरणाने जानाची �ापृी 
करन घयावी आिण अकय अशा िविहृ कमरयोगाचे आचरण करीृ करीृ ��वस पृशी ऐकय साधावे असा उपदेश 
देवानंी केला आहे. आृा पाचवया अधयायाृ अजपनही “काय करावे” या सं�माृ असलेला अजुरन आिण 
पय�याने �तयेक अजानी जीव �शन करृो आहे की, “देवा, मला अजपनही उलगडा होृ नाही की, मी 
कमरसंनयास कर की, कम�चरण कर? कोणृे उिचृ आहे?” 

 
सामानय लोकानंा कमरमागरच कसा �ेयसकर व सुखाचा आहे हे भगवान पुनहा एकदा समजावपन सागंृ 

आहेृ. जानमागर सो�ाच जणानंा साधणारा आहे, हे देवानंी िवहंगमाचे उदाहरण देमन िृसऱया अधयायाृ 
सपिचृ केलेच आहे. तयावळेी कमरमागर सोपा आहे असे ृे महणाले होृे. आृा पाचवया अधयायाृ तयाचाच 
िवसृार देव करणार आहेृ. साधकांं या दि�ने िवशषेृः मंदािधकारी साधकांं या दि�ने ृो मह�वाचा आहे. 

 
✻ ✻ ✻ 

  



 
अनु�मिणका 

 
॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् रािाा 

 

संन्ास्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

अजुरन उवाच– 
 

संन्ासं कमरणां कृेण रुन्�गं ि शंसिसत  
्च्ा् ए््ो ाेकं ्नमा �िूह सुिनिा्मत॥त१त॥ 

 
�ीभगवानुवाच– 

 
संन्ासः कमर्ोगा िनः�ाृ्सकेााुभौत  
््ोस्ु कमरसंन्ासातकमर्ोगो िािशे् ा्त॥त२त॥ 
 
जा्ः स िनत्संन्ासी ्ो न �ािप न काड;ीि्त  
िन�रन�ो िह महाबाहो सुखं बंधात�मुच् ा्त॥त३त॥ 
 
साखं््ोगौ रृथगबालाः �ादकन् न रकणड्ाःत  
एकमप्ाकसथ्ः सम्गुभ्ोवानद ा् फलम ॥त४त॥ 
 
्तसाखं्ःै �ाप् ा् सथानं ्�ोगैेिर गम् ा्त  
एकं साखं् ंि ्ोगं ि ्ः रश्ि् स रश्ि्त॥त५त॥ 
 
संन्ासस्ु महाबाहो दुःखमाप्ुम्ोग्ःत  
्ोग्ुक्ो मुिन�र� न िि ाेणािधगचचि्त॥त६त॥ 
 
्ोग्ुक्ो िाशुिातमा िािज्ातमा िज्ेि�्ःत  
सारभू्ातमभू्ातमा कुार�िर न िलप् ा्त॥त७त॥ 
 
नैा तकिितकेोमीि् ्ुक्ो मन ा्् ्�ािातत  
रश्��ृणानसरृशि�जु�शननगचचनसार�नसा ॥त८त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
�ल्कनासृजनगृ��ुकनमेि�िमे�िरत  
इकन�्ाणीकन�्ाथ�ेु ा र्न् इि् धाे्ात॥त९त॥ 
 
��ण्ाधा् कम�िण स�ं त्कताा केोि् ्ःत  
िलप् ा् न स रारान रदमर्िमाामभसात॥त१०त॥ 
 
का ा्न मनसा बुि्ा का ालैिेकन�्ैे िरत  
्ोिगनः कमर कुारकन् स�ं त्कतााऽऽतमशुि ा्त॥त११त॥ 
 
्ुक्ः कमरफलं त्कताा शाकन्मापनोि् नैि�कीमत  
अ्ुक्ः कामका ाेण फला  सक्ो िनबध् ा्त॥त१२त॥ 
 
सारकम�िण मनसा संन्स्ाललस ा् सुखं ाशीत  
ना�ा ाे रु ाे दाही नैा कुार� काे्ा ॥त१३त॥ 
 
न क्ृरतां न कम�िण लोकस् सृजि् �भुःत  
न कमरफलसं्ोगं साभाास्ु �ा र् ा्त॥त१४त॥ 
 
नाललद�ा कस्िितरारं न िैा सुकृ्ं िाभुःत  
अजानानाललाृ्ं जानं ा्न म�कन् जन्ाःत॥त१५त॥ 
 
जानान ्ु ्दजानं ा्ेां नािश्मातमनःत  
ा्ेामािदत्ाजजानं �काश्ि् ्तरेमत॥त१६त॥ 

 
्ाुि्स्दातमानस्ि��ास्तरेा्णाःत  
गचचनत्रुनेााृत� जानिनधूर्करमेाःत॥त१७त॥ 
 
िा�ािान्संर�ा �ा�णा गिा हकस्िनत  
शुिन िैा नराका  ि रकणड्ाः समदवशनःत॥त१८त॥ 
 
इहैा ्ैवज्ः सग� ा्ेां साम ा् कसथ्ं मनःत  
िनद�ें िह समं �� ्समाा ��िण ा् कसथ्ाःत॥त१९त॥ 
 
न �हे ा्कत�्ं �ाप् नोि�जात�ाप् िाि�्मत  
कसथेबुििेसंमूूो ��िाा ��िण कसथ्ःत॥त२०त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
बा�सरश�ेाुसक्ातमा िानदत्ातमिन ्तसुखमत  
स ��्ोग्ुक्ातमा सुखमीय्मशनु ा्त॥त२१त॥ 
 
ा् िह संसरशरजा भोगा दुःख्ोन् एा ा्त  
आ�न्ान्ः कौन ा्् न ा्ेु ेम ा् बुधःत॥त२२त॥ 
 
शकनो्ीहैा ्ः सोूंु �ाकशेीेिामोीणातत  
काम�ोधोिां ाागं स ्ुक्ः स सुखी नेःत॥त२३त॥ 
 
्ोलन्ः सुखोलन्ेाेामस्थान्ज्�ि् ाेा ्ःत  
स ्ोगी ��िना�णं ��भू्ोलिधगचचि्त॥त२४त॥ 
 
लभन ा् ��िना�णमृे्ः ीीणकरमेाःत  
िच��ैधा ््ातमानः सारभू्िह ा् े्ाःत॥त२५त॥ 
 
�ाम�ोधिा्ुक्ानां ््ीना ं््िा्सामत  
अिभ्ो ��िना�णं ा र् ा् िािद्ातमनामत॥त२६त॥ 
 
सरश�नकृताा बिहब��ांाीुाैाान् ाे  ्ुाोःत  
�ाणारानौ समौ कृताा नासाभ्ं् ेिािेणौत॥त२७त॥ 
 
् ा्कन�्मनोबुििमुरिनम�ीरेा्णःत  
िाग ा्चचाभ्�ोधो ्ः सदा मुक् एा सःत॥त२८त॥ 
 
भो�ाें ्ज्रसा ंसारलोकमहानेम   
सुहदं सारभू्ानां जाताा मां शाकन्मृचचि्त॥त२९त॥ 
 
इिृ �ीम�गवदगीृासपिनषतसु  ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “संनयासयोगो नाम” पचंमोऽधयायः   ५   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
  



 
अनु�मिणका 

 
चौथया अधयायांया शवेटी भगवंृ ानंी अजुरनाला आजा केली की, “पास�, जानाने अजानाचा नाश कर. 

ृुझया िठकाणी मी कमर करणार नाही, �ापृ कमर पाप उतप� करणारे आहे अशा �कारचा संशय उतप� झाला 
आहे. ृोच ृुला बधंनाृ घालृो आहे. हा संशय चेदपन टाक आिण का�धम�ला उिचृ असे हे यु�कमर ृुझयापुढे 
येमन ठाकले आहे ृे उतकक �रीृीने कर.” 

 
अजुरन मनाशी महणप लागला, देवानी महटले होृे की, कम�ची गिृ गहन आहे. अकम�ंया िठकाणी कमर 

आिण कम�ंया िठकाणी अकमर पाहृो ृो मनुषयाृ बुि�मान जाणावा, योगी जाणावा हे कसे काय? इृकी सवर 
गुंृागुंृ जर कम�ंया आचरणाृ आहे ृर तया कम�चाच तयाग केला ृर पुढची सगळी अनसर परंपरा टळेल की, 
कम�ला इृका दोष ठेवपन, पुनहा मला मा� देव यु� कर असा उपदेश करृाृ याचा असर ृरी काय? मी यु� 
का करावे? या पापास धनी का वहाव?े मला जर हे पापकमर वाटृे ृर केवळ �ीकक षण महणृाृ महणपन मी ृे 
करावे काय? मग माझया बु�ीचा उपयोग ृरी काय? देवाचें बोलणे अगदी असंबधद आहे. घोटाळयाृ टाकणारे 
आहे. बहुधा काय करावे हे देवानंाही नीट सपचृ नसावे महणपन मला कसाबसा देव लढाईस उभा करीृ आहेृ. 
पण माझया मनाची खा�ी पटलयािशवाय मी हे कक तय करणारच नाही. आृा उघडच �शन िवचारृो महणजे झाले. 
असे मनाशी महणपन अजुरन देवानंा महणाला; 

 
“काय हे ृुमचे बोलणे! अहो तया बोलणयाृ एकवाकयृा ृरी असायची होृी, ृशी असृी ृर ृो बोध 

मनाृ ठसवपन काही शकंा ृरी िवचारृा आलया असतया. पण ृुमंया बोलणयाृ मुळाृच मेळ नाही. मागे 
एकदा कम�चा संनयास सािंगृला अशा कमरसंनयासाचे पुषकळ वणरनही केलेृ. आृा तयाच कमरयोगाचे रसपपणर 
िववचेन करन कमर कर अशी आजा करृा. आमही आधीच अजानी तयाृ हे ृुमचे �यस� बोलणे! आमहाला 
समजेल, कळेल असा काही उलगडा या पृन होृच नाही. ृ�व सागंृाना जे एक खरे ृ�व असेल ृेच 
सािंगृले पािहजे. खरे पािहले ृर असे आपलयाला दुसऱयाने का कुणी सुचिवले पािहजे? माझया बुधदीचा गोधळ 
उडला महणपनच मी, कक षणदेवा, आपलयाला महटले की मला संिदगध सागंप नका. सप� सागंा. पण आपण ृर कमर 
करणे आिण न करणे या दोनही माग�ची सारखीच भलावणी केली. आृापय�ृ झाले ृे झाले, पण आृा ृरी 
सागंा या दोन माग�पैकी कमरतयाग हा मागर चागंला की, कम�चरण हा चागंला? देवा, आमचे बळ ृे िकृी, 
आमहाला मागर असा हवा की, जसा काही पालखीृ बसपन केलेला �वासच. माग�वरन चालृाना जी उपासना 
करावयाची ृी सरळ, सोपी व अचपक फळ देणारी असावी. पालखी पृन जाणाऱयाला झोपेचे सुख घेृा येृे आिण 
रसृा ृर पुषकळ कापृा येृो ृसे हे असावे. देवा, ृुमंयािशवाय असा सुलभ मागर मला कोण सागंणार? ृेवहा 
आृा पुनहा एकदा िवचार करा आिण मी िनि�ृ काय कर ृे सागंा. 

 
पहा हो, जयाला कामधेनपसारखी आई आहे तयाने खेळायला चं्  का मागप नये? शभं ु�स� झालयावर 

उपमनयपची दपधभाृाची आृ� भागिवणयासाठी महादेवानंी तयाला कीरसमु्च िदला की नाही, ृसा औदाय�चे 
िव�ानृीससान असलेला �ीकक षण अजुरनाला वश झालयावर मागेल ृे सुख बसलया जागीच तयांयाकडपन 
पास�ला का िमळप नये? ल�मीकांृ ासारखा मालक िमळालयावर मागाव ेृे िमळृे याृ चमतकार काय? अजुरनाचे 
बोलणे ऐकप न �ीकक षण हसले आिण तयांया शकेंचे समाधान करणयासाठी बोलप  लागले. 
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देव महणाले, “अजुरना, संनयास आिण कमरयोग ृ�वृः दोनही मोक देणारे आहेृ. पण संनयासाचे 
सामथयर सव�ंयाच िठकाणी नसृे. समु्ाृ समसर आपलया बाहुबलाने ृरन जाृो, पण िसया, बाल यानंा जशी 
नावचेी जररी असृे, तया�माणे अनु�ान करणयास कमरयोग सोपा. फल मा� कमरयोगाचे यसायोगय आचरण 
झाले ृर संनयासांया आचरणाने जे िमळावयाचे ृेच िमळृे. आयास कमी पडृाृ हा फायदा याृ आहे. 
कम�चरण करणाऱयांया आिण कमरसंनयास करणाऱयांया मनोभपिमकेब�ल ृुला सागंृो महणजे पटेल की, 
वरवर वगेळे िदसणारे हे मागर अंृय�मी एकच आहेृ. कमरयोगी अंृरा पृन संनयासीच असृो. जे गेले तयाची ृो 
आठवण करृ नाही. जे िमळाले नाही तयाची इंचा करृ नाही. मेरपवरृ जसा िन�ल असृो ृसा ृो मनाने 
्ा भपिमकेवर ठाम उभा असृो. मी आिण माझे याची तयांया मनाला आठवणही नसृे. मना पृनच असा िनल�प 
झालयामुळे आसकृीच तयाला सोडपन जाृे आिण अखंिडृ सुखाने ृो सुखाृ डोलृ रहाृो. मग ृुला असे 
वाटेल की तयाने गकह�पंचाचा तयागही बा्ृः केलेला नाही मग हा संनयासी कसा महणायचा? अजुरना, कापपस 
आिण अ�गन हे एक� नादंप शकृील का? पण अ�गन िवझपन गेलयावर जी राख उरृे ृी िचमटीृ घेमन वाृ 
वळृा येृेच की नाही? ृसेच �पचं घेणारे मनच िनःसंग झालयाने तयाला बा् तयाग करणयाची जररीच उरृ 
नाही. �पचं माझा महटला ृर टाकायचा ना, ममतवच संपलयावर टाकायचे उरलेच काय? तया कमरयोगयांया 
मनाृ संकलपच उठृ नाही. तयामुळे वरवर िदसणाऱया उपाधीृ ृो अडकलाच जाृ नाही. कलपनेचाच नाश 
झालयामुळे सहजच तयांया हा पृन संनयाशासारखेच आचरण घडृे. संनयासी आिण कमरयोगी हे असे एकाच 
माग�ने चाललेले असृाृ. मुख�ना ्ा दोनही माग�ृील ऐकय समजृ नाही. बा्ृः जयाने �पचं टाकला ृोच 
ृेवढा संनयासी अशी तयाचंी कलपना असृे. �तयेक िदवयाला काय वगेवगेळया �काशाची जाृ असृे काय? 
िदवयाचा आकार वगेळा असला ृरी �काश जसा एकच, ृसे सगळया अनुभवाअंृी जयानंी या ृ�वाचे िचृन 
केले ृे जानी पुरष, हे दोनही मागर एकाच िठकाणी जाृाृ िकबहुना एकच आहेृ हे िन�याने जाणृाृ. 
 

जानमाग�ने जे फल िमळृे ृेच फल कमरमाग�ने िमळृे. पोचणयाचे िठकाण एकच. ्ा दोनही माग�चे 
पपणर ऐकय आहे, हे पास�, ृुझया धयानी आले काय? आपण जयाला आकाश महणृो ृीच पोकळी िकवा अवकाश 
आहे की नाही? “या दोन माग�ृ भेदाला सोडीसु�ा जागा नाही.” असे जे जाणृाृ तयानंाच जगाृ जानाची 
पहाट झाली आहे असे समज. जान आिण कमर ्ाचे ऐकय जयानंी जाणले तयानंीच आतमसवरप पािहले असे प�े 
लकाृ ठेव. 

 
अजुरना, िनषकाम कमर करणयाची युकृी साधली पािहजे रे. ृी साधली की मोकाचा पवरृ सहज चढपन 

जाृा येृे आिण महासुखाचे िशखर गाठृा येृे. कमरमागर सोडपन जो संनयासाचा हवयास धरृो तयाची सुखाने 
मागर�मणही होृ नाही आिण ह�ाने पतकरलेला कठीण मागरही पेलृ नाही अशी दोनही बाजपनी फिजृी होृे. 
ृेवहा अमुक माग�चा ह� धर असे मी महणृ नाही. सोपा कमरमागर पतकर आिण �ांृ ीमधये गुरफटलेले ृुझे मन 
तया पृन सोडवपन घेणयाची पराका�ा कर येवढेच सागंृो आहे. 

 
कारण मागर कोणृा, बा् जीवन कसे यापेका मन �ानृीपासपन मुकृ आहे की नाही हे मह�वाचे आहे. 

�पचंांया संगाने जनमोजनमी मनावर मळाची पुटे साठृ जाृाृ. मन मिलन महणपन तयाचा तयाग ृरी कसा 
करणार? मुकृीचे साधनही मनच असलयाने �यतनपपवरक ृे जासृीृ जासृ सवंच करीृ जावयाचे. तयावर 
साठलेली काजळी गुरवाकयाने धुवपन टाकायची. गुरंनी केलेलया बोधाचे मनन करृा करृा जुन मळ कमी 
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कमी होृो व नवा मळ साठणयाची ि�या पण कमी कमी होृे. या सवर �ि�येस वळे लागृो. पण मग या 
अभयासाृच एक िदवस अचानक आतमसवरप भेटृे. एकदा ृी आतमानुभपिृ आली की मग असा अभयास 
करावयाचा की, मन तया आतमसवरपाृच मुरन रहाव ेबाहेर पडपच नये. िमठाचा खडा समु्ाहपन वगेळा आिण 
मय�िदृ. िजसे तया ख�ाचा जनम झाला ृो समु् िकृी अमय�द आिण असागं! िमठाचा खडा जोवर आपले 
सवृं�, मय�िदृ, िचमुकले जीवन जगृ असृो, ृोवर “मी कु् ” हा भाव तयांया िच�ाृ असृो. पण ृोच 
खडा दैववशात समु्ाृ जामन पडला ृर मा� तया समु्ाशी एकरप होमन समु्ासारखा असागं, अमय�द 
होृो. तया�माणे क�ुक संकलपाृ रमणारे मन तया पृन �यतनाने ओढपन काढले आिण आतमसवरपाृ िमळवले 
ृर तया मनाचे कु् पण, एकदेशीयतव संपृे आिण केवळ चैृनयसवरप होमन ृीनही लोकाृ लीन होृे. मी 
अमुक ि�या करृो या भावनेृील 

 

मी १ 

ि�्ा २ 

के्ो ३ 

 
ही ि�पुटीच लयास जाृे. कृ�च िश�क रहाृ नाही. सहज कमर व ि�याही संपृे आिण मनांया अशा 
अवससेृ शरीराकडपन कमर घडले असे वरकरणी िदसले ृरी ृो जीव तया कम�चा कृ� असृ नाही. क �ृपणाची 
जाणीवच तया मनाला िशवृ नाही. महणपन बा्ृः कृ� असपनही ृो अकृ� असृो. 

 
देहाब�ल मीपणा नाही महणपनच हे घडृे नाही का? अजुरना, कमर देहाकडपन घडृे आहे, माझयाकडपन 

नाही. याची तयाला सृृ जाणीव असृे. महणपनच ृो योगी कमरक कृरतवाचा सहज तयाग कर शकृो. 
 
अरे, ृो असृो देहाृच. देह काही टाकप न देृ नाही. पण तया योगी पुरषांया िठकाणी अमपृ�चे सवर 

गुण मा� सप� अनुभवास येृाृ. इृरांं या शरीरासारखयाच तयांयाही शिररांया सवर बा् ि�या चालप  
असृाृ. डोळयानंी पहाृो, कानानंी ऐकृो, नाकाने वास घेृो, सपशरजानही तयाला असृे. �संगानुसार ृो 
बोलृो, जेवृो, खाृो, जे टाकावे तयाचा तयाग करृो. िन्ेची वळे झाली की ृो सुखाने झोपृोही पण ्ा 
बा् शरीरि�यामुळे ृो �पचंाृ अडकृ नाही हा एक चमतकार आहे. पण ृो घडृो बाबा. सामानयासारखेच 
वरचे जीवन पाहपन ृो सामानयच आहे असे पुषकळानंा वाटृेही पण दुसरा जानमाग�चा उपासक ्ा बा् 
कम�ने, वषेाने फसृ नाही. जसे िस�चिर�ाृील महादेवमहाराज फसले नाहीृ ृसे! 

 
नागपपरचे रामचं् महाराज बुटी आिण सवंृ ः महादेवमहाराज हे दोघे पढंरपपरंया गुंडामहाराजाचें िशषय. 

बरेच िदवसानंी महादेवमहाराज नागपपरला गेले आिण िम�ाकडे उृरले. रामचं् महाराजाचें ऐनयरसंप� जीवन 
ृसेंया ृसेच होृे. पण तयांं या ृोडपन महादेवमहाराजानंी जानेनरीचे िववचेन ऐकले, ृेवहा मा� तयांं या 
मनाृ खळबळ उडाली. तयानंा जाणवप लागले की, आपलया िम�ाचे सवरप आ पृन पपणर पालटले आहे. तयाला 
काहीृरी वगेळे िनधान सापडले आहे. ृो पपव� कसा होृा हे आपलयाइृके कोणास ठामक आहे? पण आज 
पहाव े ृर तयाचे बोलणे, चालणे, वागणे, जानेनरी सागंणे सगळे बदलले आहे. िकबहुना तयाचे नास 
घेणेदेखील पपव�चे नवहे आिण शवेटी धीर करन तयानंी रामचं् महाराजानंा �शन केला, “ृुमहाला काहीृरी 
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वगेळे �ापृ झाले आहे. काय िनधान सापडले ृे मला सागंाच.” 
 
रामचं् महाराज महणाले, “िम�ा काय सागंप? इृके िदवस मी ृुझयाकडपन हा �शन यावा महणपन िकृी 

वाट पािहली? पृ कधी िवचारृोस आिण मी कधी सागंृो असे मला झाले होृे. पण पृ िवचारलयािशवाय मी सागंप 
कसा? आृा पृ िवचारलेस. हाृचे काही न ठेवृा ृुला सागंृो. ृुझयाइृका योगय �ोृा दुसरा कोण भेटणार 
मला? िम�ा माझयावर चपडामणीमहाराजाचंी कक पा झाली आिण तयानंी मला माग�ला लावले. माझयामधये 
झालेलया बदलाचे कारण केवळ गुरकक पा आहे.” 

 
मग महादेवमहाराजानंी ्ा जये� गुरबधंपकडपन गुरोपदेश घेृला आिण जनमाचे सासरक केले. अशा ्ा 

अंृरींया खुणा बा् जीवनावर पावले उमटवप लागृाृ. “मी कृ� नवहे” याची �तयक अनुभपृ ी आलयाने कमर 
करनही अकृ� राहृो. �ांृ ींया शजेेवर सवपनसुखाने घेरलेलया अवससेृ झोपलेला पुरष जानाचा उदय 
झालयाबरोबर शजेेचा तयाग करृो आिण सवपनांृ पन जागा झालयामुळे �ांृ ीने कमर न करृा डोळसपणाने कमर 
करृो. महणजेच सािकतवाने कम� करृो. 

 
�ीमृी सुशीलाबाई जावडेकरांं याकडे रामभाम गोडबोले या पपव��मींया नावाने िशककांया पेशाृ 

वावरणारे महायोगी सवरपानंद तयानंा महणृ, “मामी, मी ृुमहाला, मुलानंा िकवा इृरही सवर पदास�ना पहाृो 
ना ृे सािकतवाने पहाृो.” 

 
मामी आज महणृाृ, “असे ृे नेहमी महणावयाचे, िवचप चावला ृरी सवसस बसपन तयानंी वदेना 

िजरवलया पण सािकतवाने पहायचे महणजे काय ्ाचा कधी उलगडा आमहाला झाला नाही. पुढे ृे सवामी 
सवरपानंद महणपन �िस� झालयावर तयाचें हे बोलणे आठवले.” 

 
घराृ िदवा लागला की, घराृली सवर माणसे तया िदवयांया उजेडाृ जशी आपआपली कामे करीृ 

असृाृ, िदवा आपलया जागी सवसस उभा असृो, कम�ृ गुंृलेला नसृो. ृसा देहांया संगृीने ृो रहाृो. 
इंि्ये आपआपली कामे करीृ आहेृ हे पहाृो. पण कमळाचे पान पाणयाृ असपन पाणयाने िभजृ नाही ृसा ृो 
कमरबधंनाृ अडकृ नाही. 

 
देव पुढे महणाले, “अजुरना, असे पहा काही शारीरि�या मन वा बुि� यांं या मदृीवाचपन अखंड चालप  

असृाृ. रिधरािभसरण, नसन, पचन या आपोआप चालणाऱया ि�या आहेृ. काही शारीरि�या मन आिण 
बु�ींया आजेने, सहाययाने चालृाृ. योगी या दोनही करृाृ पण ृी कम� लहान मपल नकळृ ि�या करृे, 
ृशी ृे हे पृहीन अवससे पृन करृाृ. पाचभौिृक असे हे शरीर जेवहा झोपलेले असृे ृेवहा एकटे मनच सवपनाृ 
िनरिनराळे वयापार करृे. वासनेचा िवसृार इृका मोठा असृो की अजुरना, देह झोपलेला असृानाही मनच 
शृधा होमन दैिहक सुख दुःखाचा भोग िजवाला घडिवृे. हा भोग इृका हुबेहुब असृो की, सो�ा वळेापुरृी 
जनकासारखया जानी पुरषाचीही तयाने फिजृी केली. 

 
एकदा असे झाले की, जनकराजा आपलया शययेवर झोपला असृा तयाला सवपन पडले की, आपण 
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िभकारी आहोृ. अंगावर फाटके ृुटके कपडे आहेृ, पोटाृ खपप भपक लागली आहे. उनहाचे चटके पायाला 
बसृ आहेृ. अशा �ससृीृ आपण एका अ�च�ापुढे उभे आहोृ. 

 
िखचडी वाटणारा मनुषय महणृो आहे, “अरे िकृी उशीर केलास? संपली की, िखचडी. आृा ही 

एवढी खरपुडी उरली आहे. हवी ृर ृी ृुला देृो.” 
 
सवपनाृ भकेुने �ाण वयाकुळ झालयामुळे आपण तया खरपुडीसाठी हाृ पसरला आहे. ृी हाृाृ 

पडृाच सा�ाजय िमळालयासारखा आपलयाला आनंद झाला. इृकयाृ आकाशा पृन एक घार झपा�ाने आली 
आिण िृने ही खरपुडी उचलपन नेली. हाृाृला घास घारीने िगळंकक ृ केलेला पाहपन अतयंृ दुःखी झालेलया 
आपलयाला िृंया ृी�ण नखयाचंा सपशर जाणवृ असृानाच आपण जागे झालो ृो राजमंिदराृलया मंचकावर 
आहो हे कळले. दासी िवचारृे आहे, “अरणोदय झाला. उठायचे ना आृा? आपलयाला आवडृे ृसे 
उषणोदक आणले आहे.” 

 
जनक िवसमयचिकृ झाला. दैनय नाही, कधुा नाही, कृषणा नाही, काहीच नाही. उलट राजवैभव हाृ 

जोडपन उभे आहे. 
 
जनक राणीला, �धानाला, गुरंना िवचार लागला, “मला सागंा कुणीृरी की, ृे खरे की हे खरे?” 
 
कुणाला काहीच उलगडा होईना. राजा हा काय �शन िवचारृो ृे कळेना. राजाला वडे लागले की 

काय अशी देखील शकंा राणीला येमन गेली. 
 
मग अ�ाव�मुनी दरबाराृ आले होृे ृेवहा राजाने तयानंाही हाच �शन िवचारला. तयानंी सवपनाृील 

हकीकृ जाणपन राजालाच �शन केला, ृे महणाले, “राजा, अ�च�ापुढे उभा होृास ृेवहा ृुला ्ा 
राजवैभवाची जाणीव होृी का?” राजाने उ�र िदले, “नाही महाराज.” मुनीनी सािंगृले, “जे कधी जाणवृे, 
कधी नाही असे हे राजवैभव खोटे. पण राजा, हे राजवैभव भोगृाना अ�च�ापुढे अनुभवास आले ृे दैनय 
जाणवृे काय?” 

 
राजा महणाला, “नाही महाराज. तया दैनयाची आज �तयक अनुभपिृ नाही.” 
 
मुनी महणाले, “मग राजा कधी असृे, कधी नसृे ृे दैनयही खोटे.” 
 
िवसमयचिकृ होमन राजाने िवचारले, “महाराज राजवैभव खोटे, दैनयही खोटे. मग खरे काय?” 

मुनी महणाले, “राजा, ्ा दोनही अवससाृ ृुला जाणवणारा “मी” खरा. दोनही अवससा खो�ा.” 
 
देव महणृाृ, “अजुरना, या�माणे जानी पुरषालाही कधी कधी सवपनाृसु�ा सुख दुःखाचा भोग 

घडृो. ृो योगयानंाही चुकृ नाही. इंि्यांं या गावालाही न जाृा हा जो मानिसक वयापार घडृो ृो 
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योगयानंाही घडृोच. पण तयानंी “अशी अवससा महणजे मी” ्ा भावाची संगृ सोडली असलयाने ्ाही कम�चे 
तयानंा बधंन घडृ नाही. िपशांंयाचंा संचार झालयामुळे इंि्यांं या वगेवगेळया ि�या मनुषय करृो पण तया 
ि�याचें जान तयाला नसृे. योगी पाहृो, बोलृो, ऐकृो पण आपण ्ा जया ि�या करृो तयापासपन आपण 
वगेळे आहोृ याची अखंड जाणीव तयानंा असृे. महणपन ि�या आिण आतमृ�व ही वगेवगेळी नादंृ रहाृाृ. 
�योजनावाचपन ृो जे जे करृो ृे ृे कमर केवळ तयाची इंि्ये करृाृ असे समज. 

 
पास�, आृा सवर िठकाणी जाणणयाचे काम बुि� करृे. योगयांं याकडे पािहले ृर असे िदसृे की 

जाणणयाचे काम तयाचंीही बुि� करृे. पण कमररिहृ झालेलया पुरषाहपनही ृे मुकृ झालेले िदसृाृ. 
देहापासपन बुि�पय�ृ सवर साधणारी, घडणारी कम� करीृ असृानाही “मी करृो” ्ा अहंकाराची तयानंा 
आठवणही नसृे आिण महणपन अशा अवससेृ कमर करृ करृच ृे शु� होृ जाृाृ. अहंकार टाकप न केलेले 
कमर महणजेच नैषकमयर, ही खपण गुरकडपनच तयानंा कळलेली असृे” देवानंी असे सािंगृले. 

 
जानदेव महणृाृ, “शांृ रसाचा पपर दोनही ृट भरन ओसंडृो आहे. बोलणयांया �ांृ ाृ जे सापडृ 

नाही ृे बोलले जाृ आहे. इंि्याचे आधीनपण जयानंी टाकले आहे अशा स�नानंाच केवळ ्ा शबदाचंा असर 
कळणार आहे.” 

 
�ोृे महणाले, “जानदेवा, �ोकाची संगृी मोडेल असे बोलपच नका आृा. मनाला जे कळृ नाही, 

घासाघास केली ृरी बु�ीला �ापृ होृ नाही ृे बोलणे दैव अनुकप ल महणपनच ृुला सागंृा आले, आमही ऐकृो 
आहोृ. शबदाृ जे कधी अडकायचे नाही ृे ृुला िवसृाराने सागंृा आले ना? मग झाले ृर, सागं काय झाला 
दोघाचंा संवाद?” 

 
�ोतयानंा बोध कळृो आहे आिण आणखी पुढे जाणपन घेणयाची ृी� उतकंठा आहे हे पाहपन िनवक�ीदास 

जानदेव महणाले, “महाराज ऐकाव,े आृापय�ृ चाललेला संवाद आपलयाला िविदृच आहे. ृेवहा ृो धयानाृ 
ठेवपन पुढचा भाग ऐकावा. 

 
देव महणाले, “अजुरना, अशा भपिमके पृन कमर करृा करृा जो मुकृ झाला अशा धनय पुरषाचे लकण 

ृुला सागंृो. अगदी बारकाईने सागंृो लकाृ घे. 
 
जो जानसंप� झाला तयाला कम�ंया फलाचा वीट येृो. जया शांृ ींया शोधासाठी इृर लोक वने, 

अरणये पार करृाृ ृी शांृ ी तयाला घरंयाघरी चालृ येमन वरृे. कम�ची बा् �ससृी पािहली ृर जयाला 
फलाची आकाकंा आहे अशा सामानय �ापिंचकासारखी िदसृे पण �ापिंचक फलापेकेने फलांया खंु�ास 
बाधंला जाृो. अिभलाषेने कमर केले असलयाने कमरफल प� झाले की, तयाला भोगावचे लागृे, तया पृन सुटृो 
महणपनिह सुटका होृ नाही. पण जानी पुरषाने अववलपासपन अखेरपय�ृ फळाची हाव धरलेली नसलयाने 
फलभोगाशी ृो ब� होृ नाही. तयाने कमर केले काय आिण न केले काय सारखेच! अजुरना, अवससा कशी 
आ�यरकारक आहे बघ. कमर अगदी उतकक � रीृीने करावयाचे आिण फलोनमुख झालयाकणीच तया कमरफलाचा 
तयाग करावयाचा! हा जानी तयामुळे इृका सुखी असृो की िवचार नको. तयाची दि� िजकडे पडेल िृकडे 
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सुखच िपकृे. ृो जे जे बोलेल ृो महाबोधच होृो. नम िच्ांं या देहाृ असपनही ृो “देही” नवहे आिण सवर 
कमर करनही “कृ�” नवहे. 

 
परमेनर मपळाृ ि�याशपनय पण ृो ि�भवुनाचा िवसृार करृो. पण तयाला कृ� कसे महणाव?े ृो ृर 

कोणतयाच कम�चा लेप आपलयाकडे घेृ नाही. तयांया उदास वक�ीला अिभलाषेचा, क �ृपणाचा िवटाळच होृ 
नाही. तयाची योगिन्ा न मोडृा, अक �ृपणास घडी न पडृा महाभपृ ाचें समपह उ�म�कारे ृो उतप� करृो. 
जगाला वयापपन आहे पण केवहाही कोणाचीही नवहे आिण महणपन सहजच जग आहे की, गेले याचे भानही तयांया 
िठकाणी नाही. पाप आिण पुणय तयांया लेखी अ�सृतवाृ नाहीृ. अगदी जवळ जरी पाप पुणय उभे येमन 
रािहले ृरी हे पाप आिण हे पुणय असेसु�ा वगेळेपण तयाला जाणवृ नाही. सािकतवानेसु�ा तयाची अनुभपिृ 
तयाला येृ नाही. परमेनराची ही अिलपृवक�ी जानी पुरषाजवळ असृे.” 

 
गोरकनासाचंी कसा �िस�च आहे. कालंयासारखे आजही िम�ा� घेमन ये. भोजन कर व मगच 

इसपन िनघप अशी म�ंचं्नास-गुरंची आजा झालयामुळे आदलया िदवशी जया घरी िम�ा� िभका िमळाली िृसेच 
गोरकनासानंी िभका मािगृली. बाईने आणलेले साधे अ� पाहपन गोरकनास महणाले,“माय, गुरंनी 
कालंयासारखे िम�ा� आण अशी मला आजा केली आहे.” 

 
बाई महणाली, “आज कुठले िम�ा�? काल घराृ �ा�णसंृपरण होृे महणपन गोडधोड केले होृे. 

आज हीच िभका.” 
 
गोरकनास महणाले, “बाई िम�ा� घेृलयावाचपन जाणार नाही. गुरंची मला िम�ा� िभका आण अशी 

आजा आहे.” 
 
मग बाई जासृच रागावली, महणाली, “खरखरमंु�ा साधप िदसृोस की, गुरंचे उगीच नाव. गोडधोड 

खाव ेही वासना ृुलाच असेल. काम�ोधािद साही िरपप िजकलयािशवाय कसला साधप पृ? पृ ृर अजपन एकही 
िजकलेला िदसृ नाही.” 

 
शांृ  िच�ाने गोरकनासानंी उ�र िदले, “बाई, जो श�प मला माहीृ नाही तयाला िजकायचे ृे काय? 

माझया मनाृ मी तयानंा जाणृच नाही. केवळ गुरंची आजा महणपन आलो आहे. ृुला हव े ृे माग. देृो, पण 
कक पा करन िम�ा� िभका घाल.” 

 
साृ जनमाचे पाप उभे राहपन बाईंया ृोडपन वदिवृे झाले, “गुरंना हव ेना गोड जेवण? मग दे डोळा 

काढपन.” 
 
आिण िम�ा� पा� समोर येृाच गोरकानंी सहज डोळा काढपन िृंयापुढे ठेवला! �ोध नाही, खेद 

नाही, खंृ नाही. गुरंची आजा आपण पाळली एवढीच वक�ी आिण गुरंनी “दे दुसराही काढपन” असे महटलयावर 
कणाध�ृ दुसऱयाही डोळयाचा तयाग अशी ही धगधगीृ अनासकृी! अजुरना, अशा ्ा योगयानंा परमेनरासारखे 
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अखंड अिलपृतव �ापृ झालेले असृे. देव अनेक सगुण रपे धरृो, इंि्यगोचर होृो, नाना �कारंया लीला 
करृो. पण तया सवरश�कृमानाचे िनराकारतव ्ा सगुण आकाराने मळृ नाही. इकडे सगुण �ीडा चाललेली 
असृाना िृकडे ृो आपलया िनगुरण सवरपाृ शांृ , सवसस, िनराकार असृो. ृो उतप� करृो, पालन करृो, 
संहार करृो असे जे िवनरचनेसंबधंी बोलले जाृे ृे अजान आहे असे समज. आृा या योगयाचें हे अजान 
समपळ न� झालेले असृे. �ांृ ीची काजळी झडलेली असृे आिण महणपन ईनराचे करन न करणे महणजे काय 
हे तयानंा कळृे. इृकेच नवहे ृर हेही �िचृीस येृे की एकटा ईनरच अकृ� नवहे ृर आपण जे ��रपच 
आहोृ ृेही अकृ�च आहो. एकदा या िवकेकाचा िच�ाृ उदय झाला की, ि�भवुनाृ तयांया द�ीला भेद 
महणपन कसा ृो िदसृच नाही. सगळे जगच मुकृ आहे हे तयाला जाणवृे. एकदा का पपव�ंया राजवा�ाृ 
सिव कृ देवाचे आगमन झाले की, पपवरिदशा झळकृेच पण इृरही सवर िदशा शु� होृाृ. तया�माणे आपण 
��रप आहो हा अनुभव आला की, सगळे ��ाडंच ��रप आहे हा बोध सहजच �कट होृो. 

 
धयानावससेृ पािहलेले आतमरप अहोरा� िदसाव ेअसा ्ा योगयास धयास लागृो. “मी �� आहे” या 

वक�ीशी ृो पपणरृ या एकिन� रहाृो. असे वयापक जान तयांया हदयाृ ठसले की, तयाची जी समृा दि� होृे 
िृचे िकृी महणपन वणरन करावे? आपलया िठकाणी िवन आिण िवनांया िठकाणी आपण अशी सामयबुि� होृे 
आिण मग भागयाला दैनय ठामक नाही, िववकेाला �ांृ ीची ओळख नाही, सपय�ला सवपनाृही अंधाराचे दशरन 
नाही, अमकृाला मकतयपवाृ� ठामक नाही िकवा चं् ाजवळ दाह नाही ृसा या जानी पुरषांया द�ीस 
भपृ मा�ामधये भेदभाव िदसृ नाही. 

 
पास�, मग हे िचलट, ृो ह�ी, हा चाडंाळ, ृो �ा�ण, हा परका, ृो पु� असे ृो पुरष कधी महणेल 

काय? ृो ��भावांया िठकाणी जागा असलयामुळे ही गाय, ृो कु�ा, एक �े�, एक हीन या कलपनेचे सवपनच 
तयाला पडृ नाही. हा भेद िदसायला जागेवर अहंकार असायला हवा, ृो ृर तयानंा कधीच सोडपन गेलेला 
असृो, मग भेद िदसावा कसा? 

 
सवर िठकाणी सारखे अखंड असणारे ��च आपण आहो हे समद�ीचे वमर तयाला कळपन चुकलेले 

असृे. इंि्ये िवषय भोगृाृ भोगप देृ. तयानंा िशका करावयाची नाही पण आ पृन भोगेंचा मा� समपळ उपटपन 
टाकायची अशी युकृी करन ृे जानी िनःसंगृा जोडृाृ. लोकाृ रहायचे महणपन लोकासंारखा वयवहार 
करृाृ पण सामानय पुरषाजवळ असणारे अजान तयांयाजवळ असृ नाही. िपशा� िफरृ असृे पण िदसृ 
नाही. ृसा ृो संसाराृ वावरृो पण संसारांया ृावडीृ सापडृ नाही. वाऱयांया संगृीने पाणी जागेवरन 
उठृे आिण पाणयावरच लोळण घेृे, िनरिनराळे खेळ करृे आिण ्ा मजेंया �ीडेला लोक कौृुकाने लाट 
महणृाृ पण असृे िनववळ पाणीच. ृसेच अजुरना, तया योगयास देह असलयाने नामरप वरवरचे असृे पण खरे 
महणजे ृो केवळ ��च असृो. तयांया मनाने ��ाशी एकरपृा साधलेली असृे, सामयावससेस ृे मन 
पोचलेले असृे असा पुरष काही लकणानंी युकृ असृो. ृुला ृो ओळखृा यावा महणपन अजुरना, तयाची काही 
लकणे ृुला सागंृो. घाबर नको. फार पालहाळ लावीृ नाही. अगदी सोडकयाृ सागंृो ऐक! 

 
मकगजळांया पुराने जसा पवरृ ढकलला जाृ नाही ृसा �ापिंचक सुख दुःखाने तयाृील अनुकप ल-

�िृकप ल अनुभपृ ीचा तयांया मनावर पिरणाम होृ नाही. सुख आिण दुःख या दोहोचाही अनुभव ृो �ससर बु�ीने 
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घेृ मन चिलृ होम देृ नाही िकबहुना तयाचे मन चिलृ होृच नाही. पाडुंसुृा, तयाला ��च मानाव.े 
 
आपली ��पदावरील वसृी सोडपन ृो योगी इंि्यांया गावीही येृ नाही मग िवषय भोगृ नाही याृ 

नवल काय? आतमसुखाने तयाचे मन इृके ओृ�ोृ भरलेले असृे की, ृे कृपृ मन बाहेर पामलच टाकृ 
नाही. कमलांया पानावर सवंच सुंदर चं् �काश जेवलेला चकोर वाळवटंास चोच लावृो काय? जयाला 
आतमसुखाची �ापृी झाली ृो आपलया िठकाणीच इृका कृपृ असृो की, िवषयसुखाची तयाला आठवण 
देखील होृ नाही. िवषयसुखाची गोडी आपोआप सहजच संपृे. 

 
आिण ृसा सोडा िवचार केला ृर अजुरना, िवषयसुखाने कोण कृपृ होृो? दिर्ी पुरष दुसरा उपाय 

नाही महणपन भपकेची आग शमिवणयासाठी कोडा खाृो. ृहानेने वयाकुळ झालेली हरणे खरे पाणी िवसरन, 
बरड रानाृ िदसणारे फसव ेमकगजळ पाहपन तया पाणयाने ृहान भागवावी महणपन धावृ सुटृाृ. ृसेच जयानंा 
आतमसुखाची गोडीच माहीृ नाही ृे अभागी जीवच फकृ दुषकाळाृ ृे कदा� खावे ृसे िवषय गोड आहेृ 
असे मानपन तयांं या अनुभवाृ रंगपन जाृाृ. 

 
अजुरना, अरे िवजेंया लोळाने जर जगाृ �काश िटकृ असृा ृरच िवषय संयोगाने सुख होृे असे 

महणृा आले असृे. कणभर �ृीृ होणाऱया ्ा सुखाभासाने जीवाला खऱया सुखाचा लाभ होृच नाही आिण 
महणपनच शानृ सुखांया शोधासाठी जीव यतन करृो. वारा, पामस, मन यापासपन ढगांया सावलीने जर 
आपले संरकण झाले असृे ृर ृीन ृीन मजलयाचें संगमरवरी प�े वाडे आपण कशाला बाधंले असृे? ृसेच 
्ा िवषयसुखाचे आहे. जयाचंा कणाचा भरवसा नाही, तयाला सुख महणणे महणजे िवषाचे कादें वाटपन तयाचा रस 
काढपन तया पेयाला अमकृ महणणयासारखे आहे. मंगळाचे नाव मंगळ पण ृो पीडाकारकच होृो. मकगजळाला 
उगीचच जल महटले जाृे. मंगळास मंगळ असे नाव देमन ृो मंगलकारक होृ नाही िकवा मकगजळास जल 
महटलयाने ृे ृहान भागवप शकृ नाही. तया�माणे िवषयास िवषयसुख महणपन ृी सुख�द होृ नाहीृ. हे राहप 
दे! अजुरना, िकृीही कडक उनहाळा असला ृरी उंदराला नागांया फडीची सावली िकृपृ सुखाची होईल. 
जोपय�ृ माशाने गळ िगळला नाही ृोवर आिमष चागंले तया�माणे िवषयाचा संग जोवर होृ नाही ृोवरच ृे 
चागंले. पडुंरोगाने फुगलेला मनुषय जसा ध�पु� महणृा येृ नाही तया�माणे जानी पुरषांया द�ीस, 
िवषयसुखाृ सुखाचा लेशही िदसृ नाही. हे सुख नवहे ृर खरोखर दुःखच आहे. पण काय करावे? तयांया 
भोगािशवाय मपख�चे भागृच नाही, पपयपकंाृील िक�ानंा जशी तया घाणीची िकळस येृ नाही ृसेच ्ा 
लोकाचें होृे. 

 
एकदा एका राजगकहाृ एक साधप गेला. राजाने तयाचा चागंला आदर सतकार केला. पण साधपंया 

चेहऱयावर घकणा िदसृ होृी. राजाने िवचारले, “महाराज, काय झाले? आपलयाला इसे काही �ास होृो आहे 
काय?” 

 
साधप महणाला, “मला इसे फार घाण येृे आहे.” 
 
राजा महणाला, “महाराज घाण कशी येईल? राजमंदीर सवर सवंच धुृलेले आहे. जागोजागी सुगंधी 
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जलाची कारंजी उडृ आहेृ. अगर चदंन कोना कोनाृ दरवळृो आहे. सुगंधी फुलांं या माळा सवर� लावलया 
आहेृ. अंगणाृही केशराचा सडा घाृला आहे. मग घाण कुठपन आिण कशाची येणार?” 

 
साधप महणाला, “राजा मला इसे िवषयसुखांया मगनृेची घाण येृ आहे.” राजाने आ�य�ने पहाृ 

महटले, “आमहाला ृर इसे कसलीच घाण येृ नाही.” 
 
साधप महणाला, “राजा, उ�ा पृ माझयाबरोबर िफरायला ये महणजे ृुला उलगडा होईल.” राजाला 

िजजासा होृीच. ृो साधपबरोबर िफरायला िनघाला. साधपने तयाला चाभंारवा�ाृ नेले. चाम�ाचे सवर �कार 
आिण ृे कमिवणयांया सवर अवससा िृसे चाललया होतया. दुग�धी अस् होमन राजाने नाकाला शलेयाचा पदर 
लावला आिण ृो समोरचे दशय पाहप लागला. तया दुग�धीृच चाभंारांया घराृील सवर माणसे आनंदाने वावरृ 
होृी. मुले खेळृ पळृ होृी. बायका गकहकक तय करीृ होतया. पुरष कामे करीृ होृे. दुग�धीचे तयाृलया 
एकालाही भान होृे असे िदसेना. राजाने साधपकडे पाहपन महटले, “महाराज, ्ा घाणीृ ही माणसे इृकया 
आनंदाने कशी राहप शकृाृ? तयानंा घाणीची जाणीवच िदसृ नाही.” 

 
साधप महणाला, “राजा, कालंया ृुझया शकेंचे समाधान झाले ना? अहोरा� ्ा घाणीृच वावरृ 

असलयाने तयानंा घाणीची जाणीवच उरलेली नाही. आपण सवंच हवेृ पन आलयामुळेच केवळ आपलयाला ृी 
कळली. िवषयाृ अहोरा� बुडलेलयानंा िवषयाची घाण कशी येईल?” राजाचे डोळे उघडले. 

 
देव महणाले, िवषयसुखाृ मगन असलेलया जीवाला िवषयाची घकणा ृर नाहीच पण आवड असृे, 

उतकंठा असृे. तया िवषयभोगाृ उतप� होणारे दुःख हेच तयाचें जीवन असृे. हे िवषयांया िचखलाृ लोळणारे 
बेडपक तया अवससेृ रहाणे भागयाचे समजृाृ. मासा पाणयाबाहेर जगप शकृ नाही ृसेच ृे िवषयतयागाचा 
िवचारही सहन कर शकृ नाहीृ. दुःखयोनी महणपन िजृकया आहेृ िृृकया सवर ्ा भोगा पृनच जीवाला 
िमळृ असृाृ. आृा भागयवशाृ जीवाने िवषय तयागच करन टाकला ृर तया योनी िनरसरकच होृील की 
नाही? िवषयास�कृ मना पृन समपळ गेली की गभरवासाचे दुःख, जनम-मरणाचे क� संपृीलच ना? जया वाटेवर 
कणाचा भरंवसा नाही पण जी अखंड वहाृेच आहे ृी जनम-मरणाची रहदारी बदंच पडेल की नाही? 
िवषयभोगच संपले ृर महादोषानंा रहायला जागाच उरायची नाही आिण संसार हा शबददेखील खोटाच 
महणावा लागेल. िवषयदुःख सुख महणपन जयानंी आनंदाने, कौृुकाने सवीकारले आहे तयांं या ्ा फसगृीस 
अजान महणावयाचे. अजुरना, िवचार करन पािहले ृर ठरृे की िवषयच सवर अनस�चे कारण आहे. या भयानक 
वाटेला अजुरना, पृ चुकप नसु�ा जाम नकोस बरं का! िवरकृ पुरष िवषयाचें हे खरे िवषमय सवरप ओळखपन 
तयाचा झडझडपन तयाग करृाृ. अजुरना, पृ ृसा हो रे. ृुला तया जानी पुरषांं या अवससेचे पुनहा एकदा वणरन 
करन सागंृो महणजे ृी �ापृ करन घेणे ृुला सोपे जाईल. 

 
हे जानी देहाृ आहेृ पण तया देहांया संदभ�ृ उठणाऱया सवर वक�ी ृे सवृःंया ृाबयाृ ठेवृाृ. वक�ी 

अनुकप ल असलयाने िवषयाचंा गोगाट तयांं या कानापय�ृ पोहचृच नाही. तयानंी दारेच बदं केली आहेृ. आृा 
्ा अशा एकांृ ाृ बा् जग अंधुक होृा होृा नाहीसे होृे आिण अंृःकरणाृ एका नवया अवणरनीय सुखाचा 
उदय होृो. हे सुख तया मनाचा कोनाकोपरा भरन टाकृे. “मी आहे” ही जी शवेटची जाणीव िृचा ही 
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आडपडदा गळपन पडृो. पकी फळ खाृो ृसा ्ा सुखाचा �यसस अनुभव नवहे ृर जसा काही पकी पकीपण 
संपपन केवळ फळरप होृो, ृसे घडृे. मी आहे, मी सुख भोगृो आहे, हा मी, हे सुख, ही भोगणयाची ि�या 
हेदेखील संपपन ृो जानी सुखरप, सुखमयच होमन जाृो. ्ा सुखांया आिलगनाृ पाणयाृ पाणी िमसळावे 
ृसा ृो िमसळपन जाृो. काय सागंप ृुला अजुरना, ृी अवससा! आकाशाृ वायप हरपपन जावा आिण वायपही संपावा 
आिण आकाशही उर नये ृसे घडृे आिण ्ा मीलनाृले केवळ एक सुखच दुसडी वाहपन ओसंडप  लागृे. 

 
�ैृाची भाषाच संपृे. ऐकय आहे असे महणणारा कोणीृरी आ�सृतवाृ असावा लागृो ृोही इसे 

उरलेला नाही. 
 
पास�, असप दे हे बोलणे. जे शबदाने वयकृ करणयासारखे नाहीच तयाब�ल िकृीही जरी बोलले ृरी 

काय उपयोग? जयानंी आतमसुखाचा अनुभव घेृला, जे तयाृ रंगपन गेले तयानंाच ्ा बोलणयाृील ममर कळेल. 
 
जे ्ा सुखाने धंुद झाले आिण आपलया िठकाणी आपलया सवरपाृ रममाण झाले ृे एकरपृेचे 

ओृीव पुृळे असे मी समजृो. ृे आनंदाचे �िृिबब, सुखाचे अंकुर आिण महाबोधाचे मंदीरच जसे काही! 
िववके ्ा गावी राहृो. पर��ाचा ृे सवभावच महणावे. ��िव�ेंया अंगावरले हे जसे काही दािगनेच आहेृ. 
हे शु� स�वाने घडिवलेले साि�वक व चैृनयाचे अवयवच आहेृ. 

 
यावर �ीिनवकि�नास महणाले, “जानदेवा, वणरन ृरी िकृी कराल? ृुमही संृांं या सृुृीृ रंगला की, 

कसेंया ओघाचे ृुमहाला समरणच राहृ नाही. आमहालाही भान उरृ नाही, इृका अपपवर आनंद िमळृो आहे. 
ृुमंया ्ा सृुृीमधील शबद अगदी अपपवर, संुदर असृाृ पण जानदेवा, आृा गीृेचा असर सागंायला हवा. 
मनाृ उचबंळलेला हा संृ�ेमाचा पपर जरा आवरन धरा आिण गीृास�ंया िदवयाृ पृप घाला. अहो, ही सवर 
स�न �ोृे मंडळी आपआपलया हदय राउळाृ ृुमंया बोधांया मंगल उषेची वाट पहाृ िृ�ृ उभी रािहली 
आहेृ.” 

 
गुरंचा हा इशारा िनवकि�दास जानेनरानंा िमळाला आिण मग ृे महणाले, “खरे आहे महाराज, आृा 

सागंृोच, �ीकक षण काय महणाले ृे.” देव पुढे महणाले, “अजुरना, आतम�काशांया झळझळीृ �काशाृ अनंृ 
सुखांया डोहामधये हे जानी एकदम ृळाशी जामन �ससर झालेले असृाृ आिण तया सुखाृ िवरन जाृाृ. 
देही असपनही पृ तयानंा खुशाल पर�� समज. जे पद या पुरषानंी िमळवलेले असृे ृे खरोखर परमपद असृे. 
तयाचा कय होृ नाही की िवसृारही कळृ नाही. िनषकाम पुरषच या गावाचे अिधकारी आहेृ. महष�ची ही 
िमरासदारी आहे आिण जे संशयरिहृ झाले तयांं यासाठी सदैव िपकणारे शेृ  आहे. 

 
ही एक अपपवर आनंदाने लागलेली झोपच आहे. िवषयापंासपन जयानंी आपले मन िहसकावपन आपलया 

ृाबयाृ घेृले आहे अशा महातमयानंा ही सुखिन्ा लागृे. अजुरना, अरे एकदा ृे असे झोपले की उठृच 
नाहीृ. हेच ृे ��जानी पुरषाचें साधय, मोकरप �� होय. 

 
पाच महाभपृ ानंी बनलेलया ्ा कणभगंपर देहाृ असपन तयानंी हे ��पद कसे िमळवले असे ृुला वाटेल. 
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सोडकयाृ ्ा सुंदर माग�चे वणरन करृो. 
 
्ा जानी पुरषानंी �सम जर कसला आधार घेृला असेल ृर ृो वैरागयाचा! मग मनाृ बाणलेलया ्ा 

वैरागयांया जोरावर, िवषयाचे चाललेले िचृन हाकलपन देमन मनाची वक�ी ृे शरीरांया एका िविश� िठकाणी 
एका� करृाृ. इडा, िपगला आिण सुषुमना ्ा िृनही ना�ाचंा भवुयांं या टोकाला िजसे िमलाफ होृो िृसे ृे 
जानी दि� �ससर आिण अंृमुरख करृाृ. उजवया आिण डावया नाकपुडी पृन जाृ-येृ असलेलया वायपची गिृ 
बदं करन हदयसस वायप व अपानसस वायप याची समगिृ करन िच� मप�धनर आकाशाकडे जाणारे करृाृ. ओढे, 
ओहोळ सामावपन घेमन गंगा जेवहा समु्ाृ �वशे करृे ृेवहा समु्ाशी एकरप होमन जाृे आिण मग हे 
ओ�ाचे पाणी हे गंगेचे पाणी असे वगेवगेळे दाखवृाच येृ नाही. ृसेच मन जेवहा वायपं या आधाराने 
िचदाकाशाृ �वशे करन लीन होृे ृेवहा इृर वासनाचंी िववचंना संपपन जाृे. वासनाचें आ�सृतवच संपृे 
आिण हे अगदी सहजासहजी घडपन जाृे. सरोवराचे पाणी आटपन गेले की जसे काठावरंया झाडाचें �िृिबब 
पाणयाबरोबरच नाहीसे होृे तया�माणे जयावर ्ा संसाराचे िच� उमटृे ृो मनोरपी पडदाच फाटपन गेलयामुळे 
संसारही उरृ नाही. मनाचे मनपण मुदलाृ संपलयावर शिरराृ राहपनच ृे अनुभवी जानी �� होृाृ. आृा 
ृो मागर ृुला सािंगृला तया माग�ने आलयामुळेच हे जानी ��पदाची �ापृी करन घेृाृ. 

 
या माग�ृ तयानंी यमिनयमाचें डोगर पार केले आहेृ. अभयासाचे समु् ृे पोहपन आले आहेृ. सवृःला 

वासनेचा सपशरही होम न देृा शु� होमन संसाराचा िहशोबच तयानंी संपवलेला असृो आिण महणपन एकमेव 
सतय पदासर जे �� तयांयाशी एकरप होृाृ. 

 
योगाचा हा मागर जेवहा देवानंी सािंगृला ृेवहा ृो सगळा उपदेश ऐकप न अजुरनाचे मन िवसमयाने भरन 

गेले. तयांया चेहऱयावर नवा मागर, नवा �काश िदसलयाचा आनंद िदसप लागला. अजुरनांया चेहऱयावरचा 
िवसमय, आनंद भगवंृ ांया लगेच लकाृ आला. ृे हसले आिण महणाले, “पास�, हा मागर ृुला आवडला काय 
रे?” 

 
अजुरन हाृ जोडपन महणाला, “देवा दुसऱयांया मनाृले िवचार ृर ृुमहाला कणाध�ृच कळृाृ की. 

माझया मनाृील भाव ृुमही अगदी बरोबर ओळखला. मी जे िवचाराव,े िवचाराव ेमहणृ होृो ृे आपण जाणलेच 
आहे. आृा ृो योग मला सप� करन सागंा ना. पोहणयापेका पायउृार सोपा. ृसा हा मागर ऐकप न ृरी 
चालायला सोपा असावा, असे वाटृे. जानमाग�हपन हा मागर जासृ सप� आिण सुलभ वाटृो आहे. 
आमंयासारखया दुबळया �ापिंचकानंा अभयासाला जरा जासृ वळे लागेल पण ृोही सोसप की. देवा, पुनहा 
एकदा ्ा माग�चे िववचेन करा. होईना का िवसृार, पण अगदी �समपासपन अखेरपय�ृ हा योगमागर मला 
समजपन सागंाल का?” 

 
देव महणाले, “हो का? हा मागर ृुला इृका आवडला? चान झाले, अजुरना, सागंृो ना. अरे, 

िवचारणाराच भेटृ नाही, अगदी आनंदाने ृुला हा योगमागर सागंृो. पृ ऐकृोस आिण ऐकले असेल तया�माणे 
वागृोस मग आमचे सागंायला काय जाृे?” 
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आधीच आईचे मन, तयाृ लाडकया मुलाची मागणी, मग आईला �ेमाचा उमाळा िकृी येृो हे काय 
सागंाव!े देवाचें डोळे कक पेचा वष�व कर लागले. कारणयरसांया ्ा वक�ीने नवया �ेमाची सकि�च उतप� झाली. 
हरींया तया द�ीचे वणरनच करृा येृ नाही. ृी जशी काही अमकृाचीच ओृली होृी. �ेम िपमन म� झाली 
होृी. अजुरनांया �ेमाने तयांयावर िखळपन रािहली. िृसपन ृी िनघेचना. 

 
वणरन करृा करृा पुषकळ बोलृा येईल. कसेचा पुषकळ िवसृारही होईल पण तया �ेमाचे सवरप 

शबदाृ सापडावयाचे मा� नाही आिण तयाृ आ�यर काहीच नाही. तया परमेनरास सवृःंया �ेमाचा सवृःलाच 
अंृ वा पार माहीृ नाही मग दुसऱयानंा कसा काय कळणार? मागंया बोलणयावरन असे वाटृे आहे की, देव 
अजुरनांया �ेमाृ इृके गुंृले आहेृ की, अजुरन ऐकृ नसृा ृरीही देवानंी “ऐक रे बाबा”, असे महणपन 
बलातकाराने ऐकवले असृे. आृा ृर “सागंाच” अशी �तयक अजुरनाचीच िवनंृी आली, मग अगदी उलहासाने 
देव महणाले, “पास�, ृुला या माग�चा अगदी सा�ंृ  बोध होईल या प�ृीनेच ृुला समजावपन सागंृो. योगाचे 
नाव काय, तयाचा उपयोग काय, या योगमाग�चे अिधकारी कोण हे जे जे यासंबधंी असेल ृे ृे जान ृुला 
सागंृो, पृ लकपपवरक ऐक. 

 
�ीहरी आृा पुढे ृो बोध करीृ आहेृ. अजुरनाशी असलेलया सखयतवाृ िबघाड न होम देृा देव 

योगमाग�चे वणरन करृील ृो �संग पुढंया अधयायाृ वणरन करृो असे िनवकि�दास जानदेव महणृाृ. 
 

✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् सहााा 

 

आतमसं्म्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

अनाि�्ः कमरफलं का य् कमर केोि् ्ःत  
स संन्ासी ि ्ोगी ि न िनेकगननर िाि�्ःत॥त१त॥ 
 
् ंसंन्ासिमि् �ाहु्�गं ्ं िािि राणडात  
न �संन्स्संकररो ्ोगी भाि् कानत॥त२त॥ 
 
आ  ीोमुरना्�गं कमर काेणमुच् ा्त  
्ोगा्ूस् ्स्ाै शमः काेणमुच् ा्त॥त३त॥ 
 
्दा िह नाकन�्ाथ�ेु न कमरसानुेा ा्त  
सारसंकररसंन्ासी ्ोगा्ूस्दोच् ा्त॥त४त॥ 
 
उि ाेदातमनाललतमानं नातमानमासाद ा्तत  
आतमैा �ातमनो बनधुेातमैा िेरुेातमनःत॥त५त॥ 
 
बंधुेातमाललतमनस्स् ा्नातमैाातमना िज्ःत  
अनातमनस्ु श्ुताा ा �््ातमैा श्ुातत॥त६त॥ 
 
िज्ातमनः �शान्स् रेमातमा समािह्ःत  
शी्ोेणसुखदुःखाेु ्था मानारमान्ोःत॥त७त॥ 
 
जानिाजान्ृप्ातमा कूकसथो िािज्ेि�्ःत  
्ुक् इत्ुच् ा् ्ोगी समलोपाशमका�िनःत॥त८त॥ 
 
सुहकनम्ा्ुरदासीनमध्सथ�ाे्बंधुेुत  
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साधुेािर ि राराेु समबुििवािशे् ा्त॥त९त॥ 
 
्ोगी ्ु�जी् स््मातमानं ेहिस कसथ्ःत  
एकाकी ््िि�ातमा िनेाशीेरिे�हःत॥त१०त॥ 
 
शुिौ दाशा �ि्�ाप् कसथेमासनमातमनःत  
नात्ुकच््ं नाि्नीिं िैलािजनकुशो�ेमत॥त११त॥ 
 
््ैका�ं मनः कृताा ््िि�ाकन�्ि�्ःत  
उरिाश्ासना ्ु�ज्ा�ोगमातमिाशुि ा्त॥त१२त॥ 
 
समं का्िशेो�ीां धाे्�िलं कसथेःत  
सं�ाी् नािसका�ं सां िदशाानालोक्ात॥त१३त॥ 
 
�शान्ातमा िाग्भी�र�िािे� ा् कसथ्ःत  
मनः सं्म् मि��ो ्ुक् आसी् मतरेःत॥त१४त॥ 
 
्ु�ज�ाां सदाऽऽतमानं ्ोगी िन््मानसःत  
शाकन्ं िना�णरेमां मतसंसथामिधगचचि्त॥त१५त॥ 
 
नात्शन्स्ु ्ोगोलकस् न िैकान्मनशन्ःत  
न िाि् सापनशीलस् जा�्ो नैा िाजुरनत॥त१६त॥ 
 
्ुक्ाहाेिाहाेस् ्ुक्िापस् कमरसुत  
्ुक्सापनााबोधस् ्ोगो भाि् दुःखहात॥त१७त॥ 
 
्दा िािन््ं िि�मातमन ा्ाााि्� ा्त  
िनःसरृहः सारकामाभ्ो ्ुक् इत्ुच् ा् ्दात॥त१८त॥ 
 
्था दीरो िनाा्सथो ना� ा् सोरमा समृ्ात  
्ोिगनो ््िि�स् ्ु�न्ो ्ोगमातमनःत॥त१९त॥ 
 
््ोरेम ा् िि� ंिन िं ्ोगसाा्ात  
्् िैाातमनाललतमानं रश्�ातमिन ्ुे्ि्त॥त२०त॥ 
 
सुखमात्कन्कं ्�ाुिि�ा�म्ीकन�्मत  
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ााि� ्् न िैाा् ंकसथ्ालि् ्�ा्ःत॥त२१त॥ 
 
् ंलबधाा िारें लाभं मन् ा् नािधकं ््ःत  
्कसमकनसथ्ो न दुःखान गु णालिर िािार् ा्त॥त२२त॥ 
 
्ं िा�ाा दुःखसं्ोगिा्ोगं ्ोगसंिज्मत  
स िना ा्न ्ोक्व्ो ्ोगोलिनवाणणिा्सात॥त२३त॥ 
 
संकरर�भाानकामासंत्कताा सा�नशाे्ःत  
मनसैााकन�्�ामं िािन्म् समन््ःत॥त२४त॥ 
 
शनैः शनै रेमााुदध्ा  धृि् गृही््ात  
आतमसंसथं मनः कृताा न तकिदिर ििन् ा्तत॥त२५त॥ 
 
््ो ््ो िनालि् मना�िलमकसथेमत  
््स््ो िन्म्ै् दातमन ा्ा ाशं न ा्त ॥त२६त॥ 
 
�शान्मनसं �ानं ्ोिगनं सुखमु�ममत  
उरैि् शां् ेजसं ��भू्मकरमेमत॥त२७त॥ 
 
्ु�ज�ाां सदाऽऽतमानं ्ोगी िाग्करमेःत  
सुखान ��संसरशरमत्न्ं सुखमशनु ा्त॥त२८त॥ 
 
सारभू्सथमातमानं सारभू्ािन िातमिनत  
ईी ा् ्ोग्ुक्ातमा सार् समदशरनःत॥त२९त॥ 
 
्ो मां रश्ि् सार् साय ि मि् रश्ि्त  
्स्ाहं न �णश्ािम स ि मा न �णश्ि्त॥त३०त॥ 
 
सायभू्कसथ्ं ्ो मां भजत ा्कतामाकसथ्ःत  
सारथा ा र्मानोलिर स ्ोगी मि् ा र् ा्त॥त३१त॥ 
 
आतमौरम ा्न सार् समं रश्ि् ्ोलजुरनत  
सुखं ाा ्िद ाा दुःखं स ्ोगी रेमो म्ःत॥त३२त॥ 
 

अजुरन उवाच– 
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्ोल् ं्ोगसता्ा �ोक्ः साम ा्न मधुसूदनत  
ए्स्ाहं न रश्ािम ि�िलतााकतसथत् कसथेामत॥त३३त॥ 
 
ि�िलं िह मनः कृेण �मािथ बलााृूमत  
्स्ाहं िन�हं मन ा् ाा्ोिेा सुदुेकेमत॥त३४त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 
असंश्ं महाबाहो मनो दुवन�हं िलमत  
अभ्ासान ्ु कौन ा्् ाैेाग ा्ण ि गृ� ा्त॥त३५त॥ 
 
असं््ातमना ्ोगो दुे�ार इि् मा मि्ःत  
ाश्ातमना ्ु ्््ा शक्ोलााप्ुमुरा््ःत॥त३६त॥ 
 

अजुरन उवाच– 
 
अ्ि्ः �ि्ोरा्ो ्ोगा�िल्मानसःत  
अ�ाप् ्ोगसंिसति कां गत् कृेण गचचि्त॥त३७त॥ 
 
कि��ोभ्िा्पिशच�ा्िमा नश्ि्त  
अ�ि्�ो महाबाहो िामूूो ��णः रिथत॥त३८त॥ 
 
ए्नमा संश् ंकृेण चा�मुहरस्शाे्ःत  
तादन्ः संश्स्ास् चचा�ा न �ुरर� ा्त॥त३९त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 
राथर नैााह नामु् िानाशस्स् िा� ा्त  
न िह कर्ाणकृतकिााुगरत्  ्ा् गचचि्त॥त४०त॥ 
 
�ाप् रुण्कृ्ाँोकानुिेताा शान्ीः समाःत  
शुिीनां �ीम्ां गाहा ्ोग्पोलिभजा् ा्त॥त४१त॥ 
 
अथाा ्ोिगनामाा कुला  भाि् धीम्ामत  
ए्िि दुलरभ्ें लोका  जनम ्दीदश्मत॥त४२त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
्् ्ं बुििसं्ोगं लभ ा् रौारदािहकमत  
्् ा् ि ््ो भू्ः संिसिौ कु ननदनत॥त४३त॥ 
 
रूा�भ्ासान ा्नैा िह् ा् �ाशोलिर सःत  
िजजासुेिर ्ोगस् शबद��ाि्ा र् ा्त॥त४४त॥ 
 
�्तना�्मानस्ु ्ोगी संशुििककरबेःत  
अनाकजनमसंिसिस््ो ्ाि् रेां गि्मत॥त४५त॥ 
 
्रकसाभ्ोलिधको ्ोगी जािनभ्ोलिर म्ोलिधकःत  
किमयभ्ाािधको ्ोगी ्समा�ोगी भााजुरनत॥त४६त॥ 
 
्ोिगनामिर सा�ेां मदग ा्नान्ेातमनात  
�िााानभज ा् ्ो मां स मा ्ुक््मो म्ःत॥त४७त॥ 
 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “आतमसंयमयोगो नाम” ष�ोऽधयायः   ६   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
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संजय धकृराष्ाला सागंप लागला, “राजा, जो योग ृुला सागंृो असे देव अजुरनाला महणाले ृो योग या 

अधयायाृ सागंणार आहेृ. अजुरनाची िजजासा आृा चागंलीच खवळली असलयाने अजुरन अगदी लकपपवरक 
ऐकणार आहे. ��रसांया मेजवानीचा बेृ अजुरनासाठी देवानंी योजला खरा, पण आमचे भागय इृके �बळ 
की, आमही अगदी अविचृ पाहुणे महणपन िृसे पोचलो आहो. आृा अजुरनांया पकंृीचा लाभ आपलयाला 
खासच िमळणार. �ीमंृाघरी मेजवानी आहे िृसे चार-दोन पाने जासृ काय आिण कमी काय? आपलया 
भागयाचे मा� वरचेवर नवल वाटृे आहे. ृहानेने वयाकुळ झालेलया माणसाने पाणी िपणयासाठी ओंजळ 
ृोडाजवळ नयावी आिण चव घेमन पहावी ृर ृे अमकृच असाव,े ृसेच आपले झाले हो! यु�ाची वाृ� 
ऐकणयासाठी आिण सागंणयासाठी आपण इसे राजमहालाृ दोघे बसलो आहो काय आिण अचानक आपलयाला 
��जानाचा लाभ होृो काय! वाहवा, कसे दैव अनुकप ल!” 

 
संजयाचे हे बोलणे धकृराष्ांया कानी पडले मा�! िध�ारांया सवराृ ृो महणाला, “संजया, ृुला हे 

िवचारले कुणी पण? यु�ाची वाृ� सागंशील की, उगीच वायफळ बडबड करशील”. 
 
या शबदामुळे राजाचे मन संजयाला कळले. ृो आपलयाशी हसला. मनाृच महणाला, “महाृाऱयांया 

मनाृ पु�मोहािशवाय काहीच उरलेले नाही. इृकया उतकक � बोधांया वळेीही हा मोहाने दुहेरी अंध होमन 
केवळ मुलाचंाच िवचार करीृ बसला आहे. िबचाऱयाचा पपणर नाश केला या कुपु�ावंरंया आंधळया मायेने. 
जातयंध हा, ्ाला दि� यावी कशी? हे असेच वहावयाचे. आपण आपला आनंद मुका�ाने भोगावा झाले.” 

 
धकृराष्ास राग येईल महणपन संजय यावर �कट काहीच बोलला नाही. पण कक षणाजुरनांया संवादाने 

तयाला मा� अिृशय संृोष झाला. तया संृोषाने रंगपनच मो�ा आदराने संजय धकृराष्ाला तया दोघाचें बोलणे 
सागेंल. 

 
�ोृे हो, गीृेमधला हा सहावा अधयाय फार मह�वाचा आहे. बुि�ंया सामथय�ने ृो समजपन घेृला 

पािहजे. कीरसमु्ा पृन उ�म महणपन जशी अमकृाची िनवड झाली; ृशीच ्ा अधयायाची महृी आहे. गीृेंया 
अस�चे सार ्ा अधयायाृ आहे. िवचाररपी समु्ाचे परृीर असा हा अधयाय महणजे िनरिनराळया योगमाग�चे 
खुले ऐनयर भाडंारच आहे. मपळ मायेचे हे िव�ांृ ीससान आहे. वदेानंा जे सागंृा आले नाही; ृे �कट करृा 
करृा इसपन गीृावले िवसृार पावृे आहे. हा अधयाय बोधांया द�ीने ृर सव�तकक � आहेच, पण सािहतयांया 
िनकषावरही अिृ उ�म ठरेल अशाच प�ृीने सािंगृला जाणार आहे. आपण लकपपवरक ऐका. भाषा मराठी 
महणपन उपेका कर नका. 

 
अहो, हे मराठीच शबद; पण इृके गोड जमिवलेले असृील की, अमकृाबरोबर पैज िजकृील. 

गोडपणाने अमकृापेका मधुर आिण गायनाृलया रागदारीपेका नादाने कोमल असृील. सुवासापेकाही मन मोहपन 
टाकणयास समसर होृील. इृका रसाळपणा ्ा शबदांं यामधये असेल की कानाला िजभा उतप� झालयामुळे 
इृर इंि्यांृ ही भाडंण सुर होईल. सहज िवचार केला ृर शबद हा कानाचा िवषय; पण रसना कृपृ होईल. 
�ाणचि्यानंा वाटेल, “्ा शबदानंा िकृी अपपवर गंध आहे; ृेवहा हे शबद माझाच िवषय आहेृ.” या बोलणयाचा 
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आकारबधं इृका रेखीव की रपाची खाणच डोळयापुढे उघडली असे िदसपन डोळे कृपृ होृील. संपपणर पद िजसे 
पुरे होईल, िृसे मन बाहेर धावृ येईल आिण तया पदाला उराउरी आिलगन देणयासाठी बा्ा पसरील. 
आपापलयापरीने ही इंि्याचंी झोबाझोबी चालप  असृाना आकाशाृ उगवलेला एकुलृा एक सपयर जसा सवर जग 
�काशमान करन टाकृो; तयाच�माणे ्ा वाकयाचे असे अ�पृ  सामथयर असेल की ृी सवर इंि्याचंी एकाच 
वळेी कृपृी करृील. शबदाचें वयापकतव असे असाधारण असेल. भाव जाणपन घेणयाची जयाला इंचा असेल; 
तयाला ृर सवर मनोरस पपणर करणाऱया िचृामणीसारखे ृे वर�द होृील. 

 
बकहदारणयकामधये अशी हकीकृ आली आहे की, एकदा देव, मानव आिण दानव उपदेशासाठी 

��देवाकडे गेले. बरीच ृप�य� झालयावर ��देवानंी �स� होमन देवानंा उपदेश केला. उपदेश एकाकरी 
होृा “द”. ��देवानंी िवचारले, “कळले का?” देव महणाले, “हो कळले”. सवग�मधये भोगाचंी लयलपट महणपन 
आपण सािंगृले “दामयृ” दमन करा, संयम करा. ��देव महणाले, “बरोबर कळले ृुमहाला.” नंृर पुढे 
झाले मानव. तयानंाही ृोच उपदेश केला. “द”. आिण िवचारले, “कळले का?” मानव महणाले, “हो कळले.” 
आमहाला सं�हाची फार लालसा महणपन आपण उपदेश केला “द�” दान करा. ��देव महणाले, “बरोबर 
जाणले ृुमही.” पाठोपाठ दानव आले. तयानंाही ृोच उपदेश केला “द”. दानव महणाले, “धयानाृ आले. 
आमही िहसाचारी आमंया मनांृ  �ोध फार महणपन आपण उपदेश केला आहे. “दयधवम” दया करा. ��देव 
�स� मु्ेने महणाले, “बरोबर समजले ृुमहाला.” 

 
इसे एकच “द” जसे जयांया तयांया सवभावानुसार फल�द झाले; ृसेच हे सहावया अधयायाृील शबद 

सवर �कारंया �ोतयाचें पपणर समाधान करृील. 
 
कैवलयरसाने भरलेली ही शबदाचंी ृाटे मी िनषकाम संृासंाठी वाढली आहेृ. हा सवर खटाटोप 

िवरकृासंाठी आहे. आृा जेवणाराची मा� परीका आहे. अजानाचा काळाकु� अंधार दाटलेला आहे, अशा 
�ससृीृ आतम�भेचा �ससर िदवा समोर ठेवपन इंि्यानंा दाराबाहेर लोटपन देमन एकानृाृ जो जेवील तयालाच 
्ा मेजवानीचा लाभ होईल. शबदांं या वरली साल हळपच काढपन आृील ��ाशी एकरप झाले की, मग 
सुखामधये सुखाने रंगपन जाृा येईल. मनाला जर असा इृका हळुवारपणा आला ृरच हे उपयोगाचे आहे. ृसे 
न झाले ृर मा� ्ा सवर गो�ी मुकया-बिहऱयांं या संवादासारखया होृील. जयानंी अिभलाषेचा पपणर तयाग केला 
आहे असे अिधकारी �ोृे इसे बसले असलयाने तयाचंी परीका करणयाचे िकवा तयानंा ऐका अशी िवनंृी करणयाचे 
काही �योजनच नाही. आतमबोधांया गोडीने जयानंी सवगरसंसाराची कुरवडंी करन टाकली तयांं यािशवाय 
इृरानंा इसे चाललेलया ्ा संवादाचे वैभव कळणारच नाही, तयाृ गोडीच वाटणार नाही. कावळयाला 
चं् �काशाृ रस नाही ृसाच �पचंाृ रमलेलया �ाकक ृ जनास ्ा �ंसािवषयी �ेम नाही. अहो, चं् िकरण हे 
चकोराचे खा� आहे; कावळयाचे नवहेच. ृसे हे आहे. अजानी लोकानंा ्ा गावाची वाट चालणयाची इंचाच 
होृ नाही. ृेवहा तयाब�ल फारसे बोलाव ेअसे नाही. 

 
ृरीही आृापय�ृ जे हे धीटपणाने बोललो ृे स�नानंी सहन करावे. खरे महटले ृर हा िवषय बु�ीला 

कळणे फारच कठीण. शबदानंी वयकृ करणे अशकयच. मग पुढे कळणयाचा �शन! पण िनवकि�नासांं या कक पेचा 
िदवा उजळला आहे. तया उजेडाृ मला या �ंसाचा असर िदसेल आिण तयांं याच कक पेने मी ृो आपलयापुढे िवशद 
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करीन. �ीरंगानी काय सािंगृले ृे आृा सागंृो. ऐकाव ेमहाराज, “जे द�ींया टपपयाृले नवहे ृे अिृ�न्य 
जानांया बळाने द�ींया सहाययािशवायच िदसेल. िकमयेनेही �ापृ न होणारे सोने पिरस िमळाला की 
िवनासायास हसृगृ होृेच की नाही? ृसेच येसे होईल. सदगुरकक पा झाली ृर ृी काय देणार नाही? आिण 
ृी ृर मजवर अपार आहे. मग मला काय कमी आहे?” असे जानेनर महणाले. 

 
ऐका, यश, �ी, औदायर, जान, वैरागय आिण ऐनयर हे सहाही गुण जयांं या िठकाणी आहेृ आिण जे 

िवरकृाचें सखे आहेृ असे भगवंृ  महणाले, “पास�, आृा लक देमन ऐक बरं का! अरे, कमरयोगी आिण 
संनयासी हे वगेवगेळे मानशील. चुकप न ृसे कधी कर नको बरं का. िवचार केलास ृर ृुला कळेल की, वरवर 
दोन �कारचे वाटणारे हे माझे भकृ आ पृन सारखेच आहेृ. नावे दोन पडली आहेृ इृकेच. ृो आभास टाकप न 
िदला ृर ृे एकच आहेृ, हे ृुला कळेल. एकाच पुरषाची दोन नावे असावी िकवा एकाच गावाृ जाणयासाठी 
दोन मागर असावेृ  ृसे हे आहे. कोणतयाही नावाने हाक मारली ृरी एकच पुरष ओ देृो िकवा कोणतयाही 
वाटेने गेले ृरी एकच गाव येृे, तया�माणे या कोणतयाही माग�ने गेले ृरी ��तवाचीच �ापृी होृे. ��ांया 
द�ीने काही फरक पडृ नाही. एकच पाणी सहज दोन िनरिनराळया आकारांया घ�ाृ भराव ेृसे ्ा 
कमरयोग व संनयास याचें िभ�तव आहे. कम�चे आचरण उ�म�कारे करृो पण कमरफलाची आस�कृ धरृ 
नाही; ृोच योगी असे या जगामधये सव�नुमृे ठरले आहे. ही पकथवी अहंबुि�िशवाय धानयाला जनम देृे आिण 
धानय ृयार झालयावर तयाृले काही आपलयाला िमळाव ेअशी चुकप नही इंचा करीृ नाही, ृसेच या योगयाचे 
असृे. 

 
हा पुरष कुल आिण जाृ यानंा अनुसरन जे कमर �माने समोर येृे ृे उिचृपणे करृो. जे शरीर हे 

कमर करीृ आहे तया शिरराब�ल अहंभाव धरृ नाही िकवा बु�ीला तया कम�ंया फलापय�ृ पोचप देृ नाही. 
खा�ीपपवरक सागंृो; अजुरना, ऐक. अरे, ृोच कमरयोगी, ृोच संनयासी! ृोच योगीराज आहे, असे ओळख. 
�संगाने उिचृ असलेले कमर सोडले आिण मनाशी महटले की, “हे कमर मला बधंनकारक होृ होृे; तयाचा मी 
तयाग करन टाकृो; आृा मी मुकृ आहे.” ृर अडचण अशी होृे की, तयाच कणी दुसरे कमर तयांया मागे 
लागृे आिण ृो ्ा नवया कम�ंया बधंनाृ सापडृो. एक लेप काढावा आिण दुसरा चढवावा ृसेच हे होृे 
आिण आ�ह धरलयाचे क� मा� पदराृ पडृाृ. गकहससा�माचे ओझे कपाळी आधी आहेच. ृे क��द महणपन 
टाकप न िदले आिण आ�हाने संनयास घेृला ृर, संनयासी जीवनाची खडृर �ृे पाठीमागे लागृाृच. क�, 
कलेश चुकृच नाहीृ. महणपन �ापृकम�ची रेषा ओलाडंली नाही आिण अगनीची सहज �ापृ झालेली सेवा 
करीृ रािहले ृर, िवनासायास आपण आहो िृसेच योग सुखाची आपलयाला �ापृी होृे. 

 
अनेक शासानंी गुढी उभारन �िस� केले आहे की, संनयासी आिण योगी हे एकच आहेृ. कारण ्ा 

दोघानंी टाकप न िदलेला संकलप पपणरृ या ृुटपन जाृो आिण मग तयानंा योगाचे सार भेटृे. शासाने सािंगृलेली 
ही एकवाकयृा तयांं या �तयकच अनुभवास येृे आिण खरी ठरृे. जयाला ्ा योगमाग�चे िशखर गाठावयाचे 
असेल तयाने कमरयोगांया पायऱया मुळीच टाळप नयेृ. उ�म कमर करीृ करीृ पायरी पायरीनेच वर जाव.े 

 
अ�ागं योगाचा िवचार केला ृर, योगाचळांया पायथयास पोहचणयास यम महणजे इंि्यिन�ह आिण 

िनयम महणजे मनोिन�ह करावयास हवा. अ�ागं योगामधये यम, िनयम, आसन, �ाणायाम, �तयाहार, धारणा, 
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धयान, समाधी असा �म येृो. पाृंजल योगसप�ा�माणे यम पाच-अिहसा, सतय, आसृेय, ��चयर व अपिर�ह 
आिण िनयम-शुिचृा, संृोष, ृप, सवाधयाय, ईनर �िणधान असे पाच सािंगृले आहेृ. हटयोग�दीिपकेृ यम 
दहा व िनयम दहा सािंगृले आहेृ. 

 
जानदेव महणृाृ, “साधक यमिनयमरपी पायथयावरन आसनांया पायवाटेवर येृो. �ाणायामांया 

अभयासाने योगरपी डोगरांया मधयभागावर येृो. मग िवषय जवळ आला ृरी इंि्ये िवषयाधीन न होृा 
मनाधीनच रहाृाृ. तया �तयाहार नावाने �िस� असलेलया भपिमकेंया ृुटलेलया उभया क�ावरन ृो 
चढावयास सुरवाृ करृो. हा कडा इृका िनसरडा आहे की, बु�ीचे पाय िृसे सारखे िनसटृ रहाृाृ आिण 
कधी कधी हटयोगयानंाही आपला ह� सोडावा लागृो. पण अभयासांया बळाने �तयाहारांया क�ावर 
वैरागयाची नखी हळपहळप रोवली जाृे. �ाण आिण अपान या वायपं या वाहनाचा आ�य करन धारणेंया �शसृ 
�ांृ ाृ धयानाचे िशखर मागे टाकेपय�ृ ृो चालृो. येसपय�ृ �वास झाला की, माग�वरन चालणे संपृे आिण 
साधय व साधन यांं या गाढ िमठीमधये दोनही एक होमन जाृाृ. भिवषयकाळ नाहीसा होृो. भपृ काळ पुसला 
जाृो आिण व रृमानांया अिृसप�म कालामधये समाधी �ससर होृे. 

 
�ीमत सतयदेवानंदानी मलकापपरला िवचारले होृे, “सबधं जानेनरीमधये कोणृी ओवी ृुमहाला 

आवडृे?” �शन जरा अवघड वाटला पण उ�र तयाकणी ृरी फारच सोपे होृे. कारण तया ओवींया 
आधारानेच �वास चालला होृा. हाृ जोडले आिण महटले, “सवामीजी–  
 

ऐशी कमरसाम्दशात  
हो् ा्था ाी ाेशात  
मग �ीगु  आरैसात तभाकािि गात॥ 

 
ही ओवी मला कणाकणाला आठवृे.” 
 

सवामीजी महणाले, “माझी सव�ृ आवडृी ओवी आहे– 
 

जाथ रुूील रैस रा खात  
मागील समेााा ा् ठाका त  
ऐिस ा् सेिस ा् भूिमका त तसमािध ेाहात॥” 

 
मालपृाई, असे या ओवीचे मह�व आहे. कक षणमपृ�ंया िववचेनाची आठवण होृे. भपृ काळ संपला महणपन 

खोटा, भिवषयकाळ यावयाचा आहे महणपन खोटा, सतय फकृ व रृमानाचा Split Second! आिण ृेवढेच Truth! 
या सतयाची जाणीव असणे, अनुभव असणे ही समाधी! सवर सोराचंा अंिृम अनुभव एकच असलयाने अिभवयकृी 
वय�कृगृ असली ृरी आशय एकच असृो. ्ा अनुभपृ ीस देशकालाचेही बधंन असृ नाही. 

 
जानेनर पुढे महणृाृ, “अजुरना, अशा �कारे योगसंप� होमन जो पिरपपणर झाला, तयांया जीवनाृ 
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काही िचनहे सप� िदसृाृ. ृी कोणृी ृे ृुला सागंृो. 
 
आतमबोधांया खोलीृ ृो सवसस झोपलेला असृो. इंि्यरपी घराची दारे उघडी असृाृ. पण िवषय 

आृ िशर शकृ नाही. एकदा एक िभकप आतमिचृन करीृ चालला असृा समोरन एक मनुषय धावृ आला 
आिण िभकपस साबंवपन िवचार लागला, “महाराज, माझी बायको हरवली आहे हो. आपलयाला वाटेृ एखादी 
सी जाृाना िदसली काय?” 

 
संसपणाने तया भयभीृ माणसाकडे पाहाृ िभकपने उ�र िदले, “इकडपन एक हाडाचा सापळा गेला 

खरा, पण सी की पुरष ृे काही मला माहीृ नाही.” 
 
सुखदुःखे तयांया मनाला ध�े देृ असृाृ; पण तयाचे मन जागे होृ नाही िकवा िवषय जवळ आले 

ृरी हे काय आहे असे उतसुकृेने पहाृ नाही. इंि्ये आपापली कम� करृाृ; पण तयांया अंृःकरणाृ तया 
कम�ंया फलाची अपेका कधीच येृ नाही. ृो देहधारी असृो, जागाही असृो पण एखा�ा झोपलेलया 
माणसाला जसे देहाचे भान नसृे ृशी तयाची �ससृी असृे. जो साधक या अवससेला पोहचला ृो उ�म�कारे 
योगारढ झाला असे समज. 

 
रमणमहष�ंया आयुषयाृला �संग आठवृो. सोळा-सृरा वष�ची ही मपृ� घर सोडपन िनघाली. 

अरणाचलावर पोहचलयावर तयानंी िमठाई, सोडेसे पैसे, जानव ेआिण लंगोटीिशवाय उरलेले कपडे ृळयाृ 
फेकप न िदले. मनाृ िवचार असा, “To this block why give sweetmeats?” 

 
डोकयाचे केस उृरिवले. लगेच सनान करायला हव े हेही भान उरले नवहृे. पण वरणराजाने कक पा 

करन सनान आपोआप घाृले. लोकाचंा उप्व न वहावा महणपन पाृाळिलग नावांया एका गुहेृ तयानंी आसन 
घाृले आिण साधना सुर केली. असे िकृी िदवस िनघपन गेले माहीृ नाही. तया अंधारी गुहेृलया कीटकानंी 
महष�ंया अंगाचे लचके ृोडले. अंगभर गळव े झाली पण आतमानंदाृ मगन असलेलया महष�ना तया 
शारीरदुःखाचे काही भानही नवहृे. एकच झाले की ्ा कठोर साधनेमुळे शषेाि्सवामीचे लक तयांं याकडे गेले 
आिण तयानंी उनाड मुलापंासपन जो उप्व सवामीना होृ असे तयाला आळा घाृला. पण हे दुसऱयाने केले. 
सवृः सवामीना तया याृनाचें भानही नवहृे. अशी ही िवदेहावससा! 

 
देह असपन िवदेही असणाऱया ्ा योगयाचंी कसा ऐकप न अजुरनाला फारच चमतकार वाटला. ृो महणाला, 

“अनंृा, िकृी आ�यरकारक अवससा ही! मला सागं अशा ्ा योगयृेला ्ा योगयानंा कोण नेमन पोहचवृे?” 
 
अजुरनाचे िवचारणे ऐकप न देवानंा हसप आले. ृे महणाले, “अजुरना, काय हा ृुझा �शन? हा सवर अ�ैृाचा 

�ांृ  आहे. इसे कोणी कोणाला काही देम शकृ नाही. सामरसय साधायचे आहे आिण ृेही आपले आपण. हे 
बघ जीव वसृुृः परमातम सवरपच आहे. अिववकेांया अंसरणावर तयाला अजानाची गाढ झोप लागृे आिण 
आपण जनमाला आलो, मेलो असली वाईट वाईट सवपने तयाला पडृाृ. “असतय, िवनाशी असा जो देह ृो मी 
आहे” असा खो�ाचा अिभमान जीव धरृो आिण आपला आपण घाृ करन घेृो. �म झालेला मनुषय “अहो, 
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मला कुणीृरी चोरन नेले आहे, मी इसे नाही, मला शोधायला मदृ करा.” असा आ�ोश करृो आिण खोटा 
चंद घेमन दुःखी होृो. ृसा हा जीव सवृःच िनम�ण केलेलया कोशांृ  अडकलेलया िक�ा�माणे आपला 
आपण घाृ करन घेृो. शरीर हे उ�म िठकाण आहे व ृे माझे खरे सवरप आहे अशी तयाने समजपृ करन 
घेृली आहे. िनधान िमळणयांया कणीच कमनिशबी माणसाला आंधळेपणाचे डोहाळे वहाव ेआिण आपले ऐनयर 
मुकृ मनाने भोगाव े तयाऐवजी तयाने डोळे झाकप न घयाव ेृसेच हे घडृे. अरे, सवपनाृ अंगावर घाव पडला 
महणपन कुणी खरोखरच मकतयुमुखी पडृो काय? जीवाचे मुळचे सवरप जसे आहे ृसेच कायम असृे पण काय 
करावे. तयांया बुि�ने तयाला भलतयाच िठकाणी भरवसा ठेवणयास सािंगृलेला असृो. 

 
“देह िनतय आहे, देह महणजेच मी” अशा िवचारांया झोपेृ असलेला जीव कायमचा झोपलेला मा� 

रहाृ नाही. ही िन्ा कधी ृरी संपृेच. जागकृी आलयाकणीच जनम व मकतयप ही दोनही खोटी आहेृ हे तयाला 
कळृे. धनंजया, आृा तयाने देहाहंकार टाकला आहे आिण आपण िनतय आहो असा तयाला अनुभव येृ आहे. 
िनतय वस पृशी एकरप होमन आृा तयाने सहजच आपले आपण कलयाण करन घेृले आहे पण हे जोवर घडले 
नाही ृोवर पोपट धरणयासाठी बाधंलेलया नळीवर पोपट बसृो, लगेच उडपन जाव ेृर ृसे न करृा आपण 
बाधंले गेलो, अडकलो, अशी समजपृ करन घेमन उलट सुलट िगरकया घेृा घेृा गुंृृ जाृो आिण सहज 
पारधयांया हाृाृ सापडृो; ृसा हा �पचंवककावर येमन बसलेला जीवपकी सवृःच िनम�ण केलेलया 
संकलपामुळे �पचंांया जाळयाृ अिधकािधक गुंृृ जाृो. अजुरना, नळीवर बसलेला ृो मुकृ पोपट उगीचच 
मान िफरिवृो, भयालेलया मनाने नळीला चाृी िभडिवृो, चोचीने ृी नळी घ� धरन ठेवृो. तयांया मनाृली 
“आपण बाधंले गेलो आहो” ही शकंा काही केलया सुटृ नाही. काहीृरी वडेीवाकडी धडपड करृा करृा 
आपले मोकळे चवडे देखील ृो गुंृवपन घेृो. िनषकारण अडकलेला ृो दीन पकी अध� ृोडला ृरी नळी सोडृ 
नाही. पास�, अरे तयाला कोणी बाधंला आहे काय? ृो ृर मुकृच आहे पण ृो आपणच आपलयाला बधंनाृ 
टाकृो आिण आपण मुकृच आहो ही जाणीवच िवसरृो, ृसेच जीवाचे होृे. नकळृ वाढृ जाणारा संकलप 
जीवाला बधंाृ टाकृो. पण एखादा भागयवान ्ा �मा पृन जागा होृो. संकलपामुळे आपला आपणच श�प 
झालेला हा जीव लगेच आपला आपण िम� होृो. गुरकक पेमुळे “देह खोटा आहे, देह मी नवहे, मी िचरंृन शु� 
आतमा आहे” असा तयाला बोध होृो. िहणकस सोनया पृन िकडाचा दोष दपर झाला की जसे बाव�कशी सोनं 
द�ीस पडृे ृसे संकलप लोप झालयाबरोबर जीवाचे ��तव िस� होृे. देहाचा अिभमान सुटलयाबरोबर 
अंृःकरण िजकले जाृे आिण सवर �ापिंचक इंचा िवरन जाृाृ. आृा तयांया िच�ाृ संकलपच उरृ नाही. 
अशा पुरषाला परमातमा दपर कुठेृरी लाबं वाटृच नाही, ृो जीवच पण ��संकलप होमन जाृो. 

 
िस�चिर�ाृ महटले आहे, “गुरंनी मला िशवमंिदराृ हाृ धरन नेले. 
 

“दाऊळी जाऊन िशा रािहला 
्ा जीािि माझा गाला.” 

 
�ीपिृनासाचंी अशी अवससा झाली ृीच साधकाची होृे. घटामधये आजवर सामावलेले िचमुकले 

आकाश जसे घट फुटलयाकणीच आकाशाशी एकरप होमन जाृे. आृा आकाशाला भेटपया असे तयाला महणाव े
लागृ नाही तया�माणे मी देह आहे, हा अहंकार गेला की, जीव आपलया मपळंया खऱया सवरपाशी महणजे 
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पर��ाशी अनायासे एकरप होमन जाृो. 
 
ही अवससा �ापृ झाली की, संड, उषण हे भेद, सुख दुःख ही िनवड, हा मान ृो अपमान ही जाणीव तया 

पुरषांया िठकाणी उरृ नाही. सपयर जया वाटेने जाृो ृो ृो �ांृ  जसा �काशमय होृो ृसे तयाला जे जे येमन 
भेटृे ृे ृे पर��रपच होमन जाृे. ढगापासपन िनघालेलया धारा जशा समु्ाला टोचृ नाहीृ ृशी तया 
योगीनराला सुखदुःखे जाणवृ नाहीृ. कुठलयाही काळाृ लहानसोर हा भेद तयांया द�ीला िदसृ नाही. 
शु� सोनयाचा मेर एवढा ढीग आिण माृीचे ढेकप ळ याचंी िकमृ तयाला सारखीच वाटृे. पकथवीचे मोलही कमी 
पडेल असे अमपलय शु� रतन तयाला दगडासारखे वाटृे. 

 
मग हा माझा सुहद, हा माझा श�प, हा उदास, हा िम�, असा भेदभाव तया योगयांया मनाृ येईल अशी 

कलपना कशी करावी? सवर िवनाृ मीच भरन रािहलेला आहे अशी जयाला �िचृी आली तयाला बधुं कुठला? 
आिण श�प ृरी कुठला? तयांया द�ीला अधम वा उ�म हा भेदच िदसृ नाही. पिरसाचीच कसवटी असलयावर 
तयावर घासलेले सोने कमीअिधक कसाचे होईल काय? उ�म दज�चेच सोने जसे ृयार होृे तया�माणे तया 
योगयांया वक�ीचे होृे. िवनालंकार जरी वगेवगेळया आकाराचे िदसले ृरी ृे पर��रपी एकाच सोनयाचे 
घडिवलेले आहेृ, या सामयबु�ीचा अखंड उदय तयांया िठकाणी असृो. ही उ�म �कारची जाणीव तयाला 
लाभलेली असलयामुळे वरवरंया आकाराने ृो फसृ नाही. वसाकडे नजर टाकली ृर ृं पृंंया समुदायाची 
सकि� िदसृे. ृं पृवाचपन दुसरा पदासरच तया िठकाणी नसृो. तया�माणे नजर टाकावी िृकडे तयाला ��ाचेच 
दशरन घडृ असृे. ृसा जयाला रोकडा अनुभव आला ृोच समबुि� झाला असे िनि�ृ समज. 

 
त्ािाि नाा ्ीथरेाज! 
त्ाच्ाि दशरना् समाधान! 
त्ाच्ाि संग्ी् अजान्ास ��जानािी �ाप्ी! 
धमर त्ाच्ा शबदा् जग्ो! 
िसिी त्ाच्ा दपी् जनम घा्ा्! 

 
सवगरसुखािद सुखे तयांयाजवळ खेळृाृ. अजुरना, अरे अशा पुरषाची सहज आठवण झाली ृरी तयाची 

योगयृा आपलयाला िमळृे. तयाची सृुृी करणयाृ आपलयाला लाभ होृो. 
 
कधीच मावळृ नाही अशा अ�ैृ िदवसाचा �काश तयांया िच�ाृ �कटला असलयाने ृो िनरंृर 

आतमसुखाृ मगन असृो. असा जो िववकेी, िृनही लोकाृ असपनही पिरवारशपनय अवससेृ नादंृो ृो 
अि�ृीयच आहे असे समज.” 

 
पपणर�� �ीकक षणानंी अशी �ापृ पुरषाची अलौिकक लकणे अजुरनाला सािंगृली. जानी पुरषाचे िनिम� 

करन देवानंी ही कुणाची लकणे वणरन केली हे काही कळृ नाही. 
 
जानदेव इसे तया पर��ांया अनुभपृ ीने उचबंळपन महणृ आहेृ, “अहो, ृो भगवंृ  जानी पुरषाचा 
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िपृा आहे. पहाणाऱयांं या द�ीचा िदवा आहे. तया समस�ंया नुसतया संकलपाने ्ा �चडं िवनाची रचना झाली 
आहे. �णवांं या पेठेमधये ृयार झालेले शबद��ाचे महावस तया देवांया “यश” या पिहलया गुणाला 
वढेावयासही पुरले नाही. पुढचे �ी, वैरागय, औदायर, जान व ऐनयर हे पाच गुण उघडेच रािहले. जगाला 
�काशमान करणारे रिव-शशी तया परमातमयांया ृेजोशाने �कािशृ होृाृ. भगवंृ ांया नामापुढे आकाशही 
ठचगणे िदसृे. मना, अशा तया देवाचे गुण पृ कसे काय जाणप शकशील? ृेवहा आृा वणरन पुरे कर झाले. 
कक षणाजुरनांया ्ा अभपृ पपवर संवादाचा िवचार कर. असा इशारा मी माझयाच मनाला िदला आिण तया दोघांं या 
�ेमाचा िवसृार धयानी येमन फार चमतकार वाटला. खरे महणजे दोघाृील �ैृ नाहीसे होमन सामरसयच वहावे 
अशी उभयृाचंी अवससा झाली होृी पण देवच सावध रािहले. 

 
मनाशी महणाले, “मी जर ��िव�ा याला आणखी उघडपणाने सािंगृली ृर हा माझा भकृ माझयाृ 

िवरनच जाईल. मी देव, हा माझा लाडका भकृ ही भाषाच संपेल. ्ाचे अजुरनपण गेले आिण हा कक षणरपच 
झाला ृर ृोड भरन मी कुणाशी बोलप? कुणाला गाढ आिलगन देम? डोळे भरन पहाव ेअसे मला दुसरे कोण 
आहे? अिृशय सुंदर िवचार मनाृ न मावणयासारखे आले ृर मी ृे कुणाला सागंप? हा माझयाशी एकरप झाला 
ृर ्ा सखयसुखास दोघेही पारखे होमन सोहंभाव जयांं या दि�पिलकडे आहे आिण मोकसुखासाठी जे दीन 
होमन बसले तयाचंी द� आमंया �ेमास लागेल. ृेवहा बोलणयाृ सोडा आडपडदा ठेवावा हे बरे.” 

 
देवानंा अजुरनांया �ेमसुखास आंचवणयाची कलपनाही सहन होईना आिण महणपन सवृःब�लच करणा 

उतप� झालयाने बोध करृाना कुणाचे ृरी दुसऱयाचेच आपण वणरन करृो आहो असे िमष पाघंरन एक 
पाृळसा पडदा मधये ठेवला. सखय भोगणयासाठी दोन मने िश�क ठेवली आिण सखयतवही कायम रहावे, 
�ैृाची िकिचृ भावना जागी असावी आिण ृरीही अ�ैृाची खपण पटावी अशी बोलणयाची प�ृ योिजली. 

 
आृा हे देवाचें कौशलय ऐकायला गपढ वाटृे पण काय करावयाचे? अजुरनावरचे देवाचें �ेमच ृसे 

अलौिकक होृे. जसा काही देव महणजे अजुरनावरील �ेमाचा ओृवलेला पुृळाच! वाधरकयामधये वाझंोटीला 
दैवयोगाने मपल वहाव ेआिण मग ृी जशी तया मुलावरील �ेमाने वडेी होमन नाचप लागृे ृशी देवाची अवससा 
झाली. �ेमाची िृृकीच ृी�ृा िदसली नसृी ृर मी असे महटले नसृे पण खरोखर भगवंृ  अजुरन�ेमाने वडेे 
झाले होृे. पहा ना यु�ाचा अिृ दारण �संग समोर येमन ठाकलेला आहे आिण देव ्ा ि�य भकृाला 
��जानाचा उपदेश करीृ आहेृ. ही वळे उपदेशाला योगय आहे की नाही याचा कणमा� ृरी देवानंी िवचार 
केला का? भकृाची मोहाने भरलेली वयाकुळ मनः�ससृी देवानंी पािहली मा�, देव लगेच धावले. �ेमाचे हे 
िच�च जसे काही नाचृे आहे आिण ृे बरोबरच आहे. वयसनाृ िशणणे, �ेमाृ लाजणे आिण �माृ न भलुणे हे 
कसे शकय आहे? �ोृे हो, माझया महणणयाचा भावासर असा की, अजुरन देवांं या म�ैीचे आ�यससान होृा. 
आपलया मनाृ उचबंळणाऱया सुखलहरी पहाणयासाठी देवानंीच जसा काही हा आरसा माडंपन ठेवला होृा. 
अहो, ृो अजुरन खरच अिृशय पुणयवान, अिृशय पिव�, भकृींया बीजाला अतयंृ योगय असे के�च असा 
होृा महणपनच ृो देवांं या म�ैीचे आ�यससान होृा, तयांया एव�ा कक पेला ृो पा� ठरला. देव जणप काही 
सवृःशीच सुखसंवाद करीृ आहेृ. आतमिनवदेनांया शु� भपमीवर देवानंी सखयतवाचे पीठ िस� केले आहे 
आिण वर अिध�ा�ी देवृा महणपन अजुरनाची ससापना केली आहे. आृा या उपमेमधये अजुरनाला मह�व िदले व 
देवानंा गौणतव िदले असे कदािचत चृुर हो, आपण महणाल, पण काय आहे की, देव आिण भकृ जवळजवळ 
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आले की देवानंा वाटृे की, माझी सृुृी न करृा माझया भकृाचीच सृुृी लोकानंी करावी गुर िशषयाकडपन 
पराभवाची इंचा करृो की नाही ृसेच हे. “माझयापेका माझा िशषय वरचढ आहे असे ठरले” ही घटना गुरला 
िकृी आनंद देृे ृसाच आनंद भकृवणरन केले की देवानंा होृो. एखादी सी पृीवर जीवभेाव े�ेम करृे आिण 
पृीही िृचा सनमान करृो. मग अशा वळेी पृीपेकाही पिृ�ृेचे वणरन करणे योगय नवहे काय? महणपन माझया 
जीवाला वाटले की, अजुरनाचीच जासृ सृुृी करावी. अहो, काय सागंाव?े ि�भवुनाचे भागय ्ा अजुरनांयाच 
िठकाणी एकवटले आहे. जयाने आपलया भकृींया जोरावर अमप रृ पर�महाला सगुण रप धरावयास लावले 
आिण तया िनगुरणाला �ेमाची उपािध उतप� केली तया अजुरनाचे िकृी वणरन करावे? 

 
जानेनराचे हे िववचेन ऐकप न �ोृे कृपृ झाले. ृे महणप लागले, “काय हो, हा चमतकार! भाषा पहावी 

ृर ृुमही आमही रोजंया वयवहाराृ वापरृो ृी मराठीच पण आज तयाच भाषेृ जानदेवानंी काय बहार केली 
आहे पहा. अलंकार पाहपन वाटृे आहे की, कणाकणास नवनवया रंगांं या ढगाचें लेणे घालणाऱया आकाशासारखे 
्ा िववचेनाचे सवरप आहे. एका सौदय�चा आसवाद घयावा न घयावा ृोवर तयापेकाही अनुपम सौदयर जानेनर 
समोर माडंृ आहेृ. जानाचे चादंणे िकृी सवंच पडले आहे. तया िववचेनाृले िनरिनराळे सप� आिण ग�भृ 
अिभ�ाय हा तया चादंणयाचा गारवा आहे. तया चादंणयामुळे मपळ गीृेृील �ोकाचंी चं् िवकासी कमळे कशी 
सहजच िवकिसृ होृ आहेृ. िनिरंच पुरषाला देखील हे सािहतय वडे लावील” असे �ोतयांं या मनाृ येम 
लागले आिण ऐकणयासंबधंीचे आणखी मनोरस करीृ ृे डोलप  लागले, तयानंा भानही उरले नाही. 

 
िनवकि�दास जानेनरानंी �ोतयाचंी ही मनः�ससृी ओळखली आिण ृे �ोतयानंा हाक मारन महणाले, 

“ऐका हं, पुढे सागंृो आहे. पाडंवांं या कुळामधये ्ा �ीकक षणरपी िदवसामुळेच �काश आहे. देवकीने नम मास 
तयाचा भार वािहला, यशोदेने ने�ाचा िदवा करन तयाचे पिरपालन केले. पण ृो शवेटी उपयोगाला गेला 
पाडंवांं या. सवरच पाडंव इृके भागयवान की, तयानंा तयाची फार िदवस सेवाही करावी लागली नाही की, 
वळे�संग पाहपन, �स�ृा साधपन हळपच िवनवणी करावी हेही कराव े लागले नाही. ृो आपोआपच तयांं या 
सवाधीन झाला.” 

 
�ोृे आृा फारच अधीर झाले होृे. ृे महणाले, “जानदेवा, लकाृ आले अजुरनांया भागयाचे अपपवरपण. 

पण आृा पुढे काय संवाद झाला ृो सागंा.” 
 
�ोतयाचंी ही िवनवणी ऐकप न जानेनर भानावर आले. देवभकृाचंी गासा गाृा गाृा ृेही सवृःचे 

नामरप पपणर िवसरन जामन लीन होमन जाणयांयाच भपिमकेवर आले होृे. मालपृाई, मला पुषकळदा वाटृे 
की, अशा �कारचे जे संवाद जानेनरीृ अधपन मधपन िवखुरले आहेृ ृे मामलीनी सवृःचीच अवससा खाली 
उृरिवणयासाठी िलिहले आहेृ. िमष केले आहे कधी अजुरनाचे कधी संजयाचे! 

 
सावध होमन जानदेव महणाले, “सागंृो. अजुरन ्ा सगळया वणरनाने चिकृ झाला. आपलयाला ही 

योगावससा �ापृ वहावी अशी ृी� इंचा तयांया मनाृ उतप� झाली पण मनाृ लगेच शकंा आली की, “मी ्ा 
माग�चा अिधकारी आहे काय?” 
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मग ृो सलगीने देवानंा महणाला, “देवा, आपण ही जी संृाचंी लकणे सािंगृली ृी मी ऐकली आिण ृे 
जया माग�ने गेले तया माग�ने जाव ेअसेही वाटृे आहे पण तयांं या अंगची लकणे मा� मला माझया िठकाणी 
अगदीच िदसृ नाहीृ हो. लकणांं या ृातपय�चा िवचार केला ृर मी िकृी अपुरा आहे हे �तययाला येृे आहे. 
पण देवा, ृुमचे सामथयर इृके �चडं आहे की ृुमही शबदाने जो उपदेश मला केला तयामुळे योगाभयास 
करणयाची योगयृादेखील माझया अंगी येईल अशी आशा मला वाटृे आहे. ृुमही लक घाृले आिण मी अभयास 
केला ृर मला ��पदाची �ापृी होईलच की. कुणांया गो�ी आपण मला सािंगृलया कुणास ठामक पण 
माझया मनाृ ्ा गो�ी ऐकप नही इृका संृोष झाला आहे की, असे वाटृे आहे जयानंा ही अवससा �ापृ झाली 
आहे तयानंा काय वाटृ असेल! तयानंा काय आिण िकृी आनंद होृ असेल. देवा काही करा पण मी असा होईन 
हे करा. ृुमही आमचे सवामी अहा. ृुमहाला काय हे अशकय आहे? मला ही अवससा िमळायलाच हवी. ृुमही 
मनाृ आणले ृर हे न�ी घडेल.” 

 
अजुरनाची ही िवनवणी ऐकप न देव हसले आिण महणाले, “पास�, ृुला आवडला का हा मागर? मग 

करया की ृुझे काम!” 
 
सव�नर बलवंृ ाचा अजुरन मनोभाव े सेवक झाला. तयाने अननय शरणागृी सवीकारली. भकृांं या 

मनाची अशी अवससा झालयावर काय उणीव रहाणार? ृो संृोषाने पिरपपणर होृो आिण संृोष मनाृ बाणला 
की मग कशाची कमृरृा आहे? कलकतयास नाग महाशय नावाचे देवभकृ होमन गेले. खपप पामस झाला. 
सगळे घर िभजपन, गळपन िचब झाले. एकच खोली कोरडी रािहली होृी. रा�ीची वळे! इृकयाृ एक अिृसी 
आसरा मागणयासाठी दाराृ आला. नाग महाशयानंी ृतपरृेने तया एकुलतया एक कोर�ा खोलीृ पासंससाचा 
िबचाना घालपन िदला. पतनीसह आपण घरांया गळकया ओसरीृ बसले आिण आनंदाने पतनीला महणाले, 
“चला आज झोपायला जागाच नाही हे िकृी चान झाले! बसपन रा�भर भजन घडेल. देवाचीही केवढी कक पा 
झाली.” 

 
अजुरनाची अशीच अवससा होृी. देवािशवाय अनय काही ृो जाणृ नवहृा आिण महणपन सहजच तयाला 

��पदाची �ापृी झाली. अजुरनांया दैवांया भाराखाली दडपलयामुळे देव कसे फल प्प झाले पहा. 
इं्ािदकानंी सहस जनम घेृले ृरीदेखील जयाची भेट होणे दुलरभ ृो भगवंृ  तया दैववान अजुरनांया इृका 
सवाधीन झाला की, अजुरनाला �शन करणयाचे �म पडावे हेही तयाला सहन होईना. पुढे काय झाले ृे ऐका. “मी 
�� वहाव”े ही अजुरनाची िवनंृी देवानंी ऐकली आिण ृी मागणी पुरी करणयाचा िवचार आरंभला. 

 
िस�चिर�ामधये �ीपृीनासानंी महटले आहे– 
 

का् सागूं सकळ जनात तमुमुीतािि न घडा मनात॥ 
एेाी अनाथांिा राहुणात तसदगु ेाणा जाळी असात॥ 

 
िववके चुडामणीमधये महटले आहे– 
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दुलरभं ््मााै्ा दााानु�ह हा्ुकमत  
मनुे्तां मुमुीुतां महारु े सं�्ःत॥ 

 
ृीन दुलरभ पदासर ईनरांया �सादानेच केवळ िमळृाृ– (१) मनुषयदेह, (२) मुमुकतुव, (३) 

महापुरषाचा सहवास, सतपुरषाचा सहवास. अजुरनाचे भागय असे की मनुषयदेहाृील उ�माृ उ�म असा देह 
िमळाला होृा. भगवंृ ांं या सखयतवाचा सहवासही लाभलेला होृा. पण उदय झाला नवहृा मुमुकतुवाचा! 
आपृ, इ�िम�, गुरजन यानंा यु�ांया िनिम�े “श�ु” ्ा सवरपाृ समोर पािहले तयाबरोबर िवजेचा लोळ 
उृरला, अजुरनाचे मन ृळापासपन ढवळपन िनघाले आिण तयांया मनाृ खोलवरंया सृरामधये आजवर गुपृ 
असलेले मुमुकतुव जािणवें या �ांृ ाृ आले. अजुरनांया मनाचा तयाने पपणर ृाबा घेृला. देवानंा ृे जाणवले. 
तयानंी िवचार केला. 

 
अजुरनाला मी �� वहाव ेअसे डोहाळे लागले आहेृ. बुि�ंया पोटी वैरागय आले आहे. तयाचाच हा 

पिरणाम आहे. िदवस अपुरे खरे पण वैरागयरपी वसंृामुळे “मी ��च” या भावाचा मोहोर ृरी अगदी फादंी 
मोडेल इृका दाट आला आहे. ृेवहा ��पदावर �ससर होणे हे फळ पदराृ पडणयास फार वळे लागावयाचा 
नाही. असा देवांं या मनाला भरवसा आला आिण आृा पासर लौकरच िनि�ृपणे िवरकृ होईल हे तयानंी 
जाणले. मन िवरकृ झालयावर ्ाने अभयास केला की, अभयासाचे फळ पदराृ पडणारच असा िवचार करन 
देव मनाृ महणाले, “याला आृा अभयासाची रीृ सागंपयाच, उपदेश वाया जावयाचा नाही.” 

 
दपरवर दि� ठेवपन देवानंी उपदेश करावयाचे ठरिवले आिण ृे अजुरनाला महणाले, “अजुरना, या माग�ला 

“पसंराजु” महणृाृ. �वक�ीरपी झाडांया बुडालाच िनवक�ीची को�वधी फळे लागलेली िदसृाृ. या 
माग�चा शवेट कोठे होृो हे कळृच नाही. कारण आिदगुर शकंर हेही या माग�चे �वासीच आहेृ. अजपनही 
तयानंी आपले चालणे साबंवलेले नाही. या माग�ृ सुषुमनेंया संकोिचृ वाटेने मप�धनर आकाशाकडे झेप घयायची 
आहे. अगिणृ योगयानंी ही वाटचाल केली आहे. आिण तयामुळे ृी वाट मळली गेली आिण मागपन येणाऱया 
साधकानंा कोणतया माग�ने जावयाचे याची कलपना येम लागली. एकदा तया माग�ची मािहृी झालयाबरोबर 
आतमबोधांया ्ा सरळ सेट पोहचवणाऱया रसतयाकडे तयानंी धाव घेृली. तयांं या मनाची खा�ीच झाली की, 
इृर मागर अजानाचे आहेृ आिण तयाचंा तयाग केला पािहजे. महष� याच वाटेने असलयामुळे साधकानंा िस�पद 
�ापृ झाले आिण आतमजानाची सोरवी तयानंी हसृगृ केली. अजुरना ृुला या माग�ची योगयृा काय सागंप? 
एकदा का वाटचाल सुर झाली की, ृहानभपक हे शरीरधमरदेखील िवसरृाृ. रा� आिण िदवस ही कालाची 
मापे संपृाृ आिण चालृा चालृा जया भपिमकेवर पामल पडेल तया तया िठकाणी मोकसुखाची खाणच दि�स 
पडृे. समजा जरासा रसृा चुकलाच ृर सवगरसुखाचा लाभ होृो. आतमजानाचा लाभ ृर होृोच होृो. 
पपव�कडपन िनघाले आिण सरळ चालृ गेले ृर जसे पि�मेंया घरी मनुषय िनि�ृ पोहचृोच ृसा हा मागर उजप 
घरी पोहचवृो आिण मजा अशी की, मु�ामाला पोहचले की, ृे िठकाण वगेळे रहाृच नाही, साधक आपणच 
ृे ससान होमन जाृो. हे आृा शबदाने कसे सागंप? पण अजुरना, ृुला हे शबदाने सागंाव ेलागणार नाही. ृुला 
आपोआपच कळेल”. 

 
देवाचें हे बोलणे ऐकप न अजुरनांया मनाृ या माग�िवषयी इृकी िजजासा उतप� झाली की, ृो 
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महणाला, “देवा पण ृो मागर मला आपण सागंणार ृरी कधी? माझया मनाृ ृो पस जाणपन घेणयाची इृकी 
�चडं उतकंठा िनम�ण झाली आहे की, तया समु्ाृ मी बुडपन जाईन, असे मला वाटृे आहे. मला तया समु्ा पृन 
लौकर काढा नाहीृर मी तयाृ बुडालोच बघा.” 

 
देव हसपन महणाले, “अजुरना, अरे िकृी अिधरेपणा ृुझा! मी सागंृच होृो ृुला! हे बघ, ृुझी ही 

उतकंठा पाहपनदेखील मला समाधान वाटृे. सागंृो ऐक, पण अनु�ान केले ृर अनुभव मा� येृोच. 
 
हा अभयास करावा अशी जयाची उतकट इंचा असेल तयाने योगय जागा शोधपन काढणे हे पिहले काम 

आहे. ससान असे असावे की सहज बसले ृरी समाधान वहाव.े असेच बसावे, इसपन उठपच नये असे मनाला 
वाटाव.े वैरागयाला भरृी यावी. मुळाृ अशी जागा शोधणारा वैरागयशील असृोच पण ही जागा अशी मनोहर 
असावी की, तयाचे वैरागय दुपपट वहाव.े रमयृा आिण वैरागय ही दोनही एका घरी कशी नादंृील असा संशय 
कदािचृ ृुझया मनाृ येईल पण पास�, स�नानंी हे िठकाण ससापन केले असलयाने असे घडृे. साधकावरंया 
�ेमामुळे स�न एवढे क� आनंदाने घेृाृ. तयांं या चैृनयाने भारन गेलेलया ससानाृ साधकाने �वशे केला की, 
साधकाचे मन “मी िन�याने अभयास करीनच” या धैय�ने उतसािहृ होृे आिण मग अभयास करावाच लागृ 
नाही, आपोआपच होृो. ही जागाच इृकी रमय असृे की अभयासाची सुलभृा साधकांया �तययास येृ 
रहाृे. साधक उतसािहृ होईल याृ नवल नाही, पण एखादा पाखंडी जरी चुकप न जाृा जाृा िृसे आला, ृरी 
तयाला असे वाटेल की, “राहपया इसेच. करया अभयास.” वैरागयशील साधक ृर अशी जागा शोधृ शोधृ येृो 
पण िवषयासकृ �पचंी चुकप नच िृसे पोहचलेला आहे ृरी पण तया जागेचे सामथयर असे की, ृो �पचंी �पचं 
िवसरृो, िवषयी िवषय िवसरृो आिण िृसेच रमृो. परृ िफरायचेही तयाला भान उरृ नाही. न राहणाऱयाला 
रहािवणारे हे ससान भटकणाऱयास एका जागी बसिवृे आिण तयांया मनाृ झोपलेले वैरागय सापटपन उठिवृे. 
िवलासी पुरषास इसे आलयावर असे वाटृे की, राजय सोडपन �ावे आिण िनवांृ पणे इसेच रहाव.े ससानच ृसे 
सुंदर असावे, इृके रमय आिण पिव� असले पािहजे की, या िठकाणी �� �गटच झाले आहे असे वाटले 
पािहजे. आणखी एक पहाव.े इसे साधकाचे ृप झालेले असावे. तयाचा वास ृेसे झालेला असावा. ृसेच 
लोकाचंी वदरळ नाही असा एकांृ  िृसे असावा. सदा फळे देणारी आिण जयाचंी मुळेदेखील गोड आहेृ अशी 
झाडे अगदी दाट ्ा ससानाृ उगवलेली असावी. पावलापावलावर पाणी असावे. पावसाळयाृदेखील जयाचें 
पाणी अगदी सवंच रहाृ असेल असे झरे िृसे असावे. मनदेखील िृसे सौमय वाटेल इृकी झाडी असावी 
आिण इसे वारा संड आिण मंद झुळकानंी वहाृ असावा. ससान बहुृकरन िनःशबद असावे. पोपट िकवा 
भुगेंदेखील ृेसे नकोृ. नापदे ृर नकोृच. पाणयामुळे आलेले हंस िकवा दोन-चार सारस पकी असले ृरी 
चालृील. कधी कधी एखादा कोकीळ आला ृर तयाला आमही नको महणृ नाही. नेहमी नवहे पण येमन 
जामन असणारे मोर असले ृर आमचा िवरोध नाही. पण आ�ह असा की, अशा िठकाणी एखादा िनगपढ मठ 
िकवा िशवालय मा� असावचे. ्ा दोनहीपैकी जे ृुझया मनाला आवडेल िृसे एकांृ ामधये बसावे. 

 
अशा िठकाणी बसलयानंृर आपले मन ृेसे �ससर होृे की नाही हे पहाव.े मन �ससर होृ आहे असे 

िदसले की, आसन रचाव.े खाली सा� दभर घालावे. मधे धपृवसाची घडी घालावी आिण वर मकगचमर अंसरावे. 
खाली घाृलेले दभर कोवळे व सारखे पसरलेले असावे. आसन फार उंच होम नये कारण मग अंगाला डोल 
येईल. अगदीच सखल असेल ृर भपिमदोष उतप� होृील. फार उंच वा फार सखल आसन नसाव.े समांृ र 
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असावे. फार वणरन करीृ नाही. पण सोडकयाृ सागंृो की, आसन अशा �कारचे असावे. 
 
मग आपण िृसे एका� अंृःकरण करन सदगुर समरण अनुभवाव.े सदगुर मपृ� समोर आली की, 

समरणांया आदराने अहंकाराचा कठीणपणा नाहीसा होृो आिण मन साि�वक भावाने भरन जाृे. इंि्याची 
चळवळ साबंृे आिण िवषयाचा िवसर पडृो. मनाची घडी हदयामधये बसृे. असे ऐकय �ापृ होईपय�ृ साबंावे 
आिण मग तयाच ऐकयांया बोधावर असृाना आसनावर बसावे. 

 
आृा इंि्ये, मन, बुि� एके िठकाणी आली आहेृ, सदगुर समोर आहेृ अशा अवससेृ अंग अंगाला 

सावरन धरले आिण वायप वायपला आपण होमन आवरृो. आृा शरीर सवसस आहे, नास संस लयीृ चालला 
आहे अशी अवससा �ापृ झाली की, अनुभवाचा उदय होम लागृो. �वकि� माघारी िफरृे, समाधी आटोकयाृ 
येृे आिण आसनावर बसृाकणी “अभयास करणे” ही ि�या संपृे. अभयास करणारे आपण वगेळे उरृच नाही. 

 
मु्ेची सोरवी कशी ृे आधी सागंृो ऐक. पोटऱयाला िचकटपन माडंी घालावी. दोनही ृळपाय वाकडे 

करन आधारच�ाखाली सु�ससर रहाृील असे बळकट बसवावे. उजवया पायाची टाच खाली घालावी. िृने 
िशवण दाबावी महणजे सहजच उजवया पायावर डावा पाय बसृो. चार बोटे जागेपैकी दीड बोट वर व दीड बोट 
खाली जागा सोडपन मधे जी एक बोट जागा उरृे ृेसे उजवया पायांया टाचेने आपले अंग ृोलपन घ� दाबाव.े 
उचलला आहे की नाही कळृ नाही अशा �ससृीृ पाठीचा खालचा भाग उचलावा. अजुरना, मग हा शिरराचा 
आकार जसा काही खालंया पायांया टाचेचा वरचा सवयंभप भागच आहे असा होमन जाृो. अजुरना, हा मपळबधं 
िकवा याचेच नाव व�ासन असे आहे. आधार च�ावर मपळबधं बसला की खालचा मागर बदं होृो. अपानवायप 
आृलयाआृ संकोिचृ होम लागृो. हाृाची ओंजळ ्ोणाकार होमन डावया पावलावर बसृे आिण दोनही 
खादें वर चढलेले िदसृाृ. पाठीचा कणा ृाठ होमन मसृक घ� रहाृे आिण डोळयांया पापणया 
झाकावयास लागृाृ. वरंया पापणया खाली उृरृाृ आिण खालंया खाली पसरृाृ, अशी अध��नमिलृ 
दि� होृे. दि� आृलया आृच रहाृे. जर कधी बाहेर पडलीच ृर नेमकी नाकांया शच�ावर �ससर होृे. 
िदशाचंी भेट घयावी रप पहावे ही इंचा आपोआप नाहीशी होृे. कंठनाळ आकंुिचृ होृो, हनुवटी अडकप न 
बसृे आिण चाृीृ रृृे. कंठमणी अदशय होृो. हा जो असा बधं पडृो तयाला जालंदर बधं असे महणृाृ. 
आृा वोिढयाणा बधं सागंृो. बचबी पु� होृे, पोट खपाटीस जाृे, हदयकोश फाकृो. सवािध�ानांया वरंया 
काठास आिण नािभससानांया खालंया भागास हा जो बधं पडृो तयाला वोिढयाणा महणृाृ. 

 
कंठाला जालंधर, बचबीजवळ वोिढयाणा आिण आधारच�ाजवळ मपळबधं अशा बधं�याने हा योगी 

आपले शरीर आवळपन टाकृो. बाहेरंया बाजपला शिररावर अशी अभयासाची चाया पडृे आिण आृ मनांया 
चचंलृेचा जोर नाहीसा होृो. कलपना संपृे �वकि� शमृे, शरीर आिण मन सहजच शांृ  होृाृ. कधुा काय 
झाली, िन्ा कुठे गेली, याची आठवणही हरपृे. कधेुचा आिण िन्ेचा अममलच संपृोच. 
 

मपळबधंाने कोडलेला अपान जो माघारी वळलेला असृो ृो सहजच वर अडकप न फुगवटा धरृो. 
खवळपन ृो वायप मसृ होृो, पसरन गुरगुर लागृो, आिण िृसे अडकप न मिणपपर च�ाला ध�े देम लागृो. 
बळावलेली ृी वावटळ सबधं शिरराृ िशरन हुडकप न हुडकप न लहानपणापासपनची कुचकी घाण बाहेर काढृे. 
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आृ वळायला जागा नसलयाने को�ाृ �वशे करृे, कफ आिण िप� याचंा सारा राहप देृ नाही. सपृधा पृंचे 
समु् पालसे घालृे, मेदाचें पवरृ फोडृे, अ�ससगृ म�ा बाहेर काढृे, ना�ा खुलया करृे. सगळे अवयव 
सैल करृे. साधकाला भीृी दाखवृे पण तयाने िभम नये. ही भीृी रोगाचंीदेखील दाखवली जाृे. रोग होृाृ 
आिण जाृाृ. इकडे आसनांया उषणृेने झोपलेलया कंुडिलनी शकृीला जाग येृे. आटोपशीर साडेृीन वढेे 
घेमन ृी एखा�ा नािगणीसारखी अधोमुख होमन सवसस असृे. नागाचे िपलप  कंुकवाृ नाहपन झोपावे ृशी ृे 
िदसृे. िवजेचे कडे, अ�गनजवाळाची घडी, चोख सोनयाची लडी ्ांं यासारखे ृेज िृंयावर लखलखृ असृे. 
दाटीवाटीने वयव�ससृ आकंुिचृ होमन बसलेली ृी नागीण व�ासनाने िचमटलयाबरोबर जागी होृे. नक� 
ृुटपन पडाव ेिकवा सपय�ने आपले आसन सोडपन उठाव ेृशी ृी उठृे. यावळेी ृेजाला अंकुर फुटावा ृसे िृचे 
रप िदसृे हळपहळप वढे सोडीृ कौृुकाने अंग मोडीृ नािभससानाखालील कंदावरन ृी उठप  लागृे. पुषकळ 
िदवसाचंी ृी उपाशी आहे तयाृ िृला िडवचपन जागे केले याचा िृला राग येृो. फप तकार टाकीृ ृी सरळ वर 
ृोड करन �सम खाृे वायु! हदयकोशांया खाली जो वायप भरलेला असृो, ृो ृी �सम सगळांया सगळा 
संपवृे. मग मुखींया जवाळानंी खाली आिण वर मासंाचे घास खाम लागृे. जया जया िठकाणी मासंल भाग 
आहे ृो ृी संपवृे. एक दोन घास हदयांया िठकाणचे पण घेृे. ृळवे, ृळहाृ शोधृे. वरंया भागाचे भेदन 
करृे. अंगाचा साधंा आिण साधंा झाडपन काढृे. आपली राहणयाची जागा न सोडृा नखाचेही स�व काढृे 
आिण वरची तवचा धुमन सापळयाला िचकटवपन ठेवृे. अससीचा मधय भाग ओरपृे, िशरांं या का�ा शोषपन 
घेृे. आृ इृकी उषणृा होृे की, तवचेवरचे केस करपपन कोळपपन जाृाृ. मग ृी सपृधा पृंचे समु् िपमन 
टाकृे. आृा िृला ृहान लागलेली असृे. तयामुळे शिरराृील सवर ओलावा ृी संपिवृे आिण अगदी 
खडखडीृ उनहाळा करृे. बारा अंगुळे नाकपुडीबाहेर वाहणारा वारा ृी ग� धरन मागे िफरवृे. खालचा 
अपान व वरचा �ाण हे दोनही वायु जणप काय आिलगन �ायला पहाृाृ आिण मधे फकृ च�ाचें पदरच काय ृे 
िश�क रहाृाृ. ृे दोनही एकरपच वहावयाचे पण कंुडिलनी दुि�ृ असृे आिण महणृे, “आृा ृुमहीच काय 
ृे रािहला!” आिण तयानंा राहप देृे. शिरराृील पकथवीचा अंश िृने आधीच संपिवलेला असृो. आृा ृी 
पाणयाचा भागही िपमन टाकृे. ही दोनही भपृ े खाललयावर िृची पपणर कृपृी होृे आिण सौमय होमन सुषुमना 
नाडीमधये �वशे करृे. ृेवहा चं् ामंकृाचे ृळे कलृे होृे आिण कंुडिलनींया मुखाृ पडृे. ृो रस 
कंुडिलनींया नळीवाटे सव�गामधये भरृो आिण �ाणवायप िजसलया िृसे मुरृो. ृापलेलया मुशी पृन मेण िनघपन 
जामन ओृलेलया रसानेच ृी भरन रहाृे. तया�माणे शिररांया आकाराने तवचेचा नुसृा पदर पाघंरलेले 
ृेजच आहे की काय असे वाटृे. ढगाचे आंचादन बाजपला करन सपयर पपणर ृेजाने झळकप  लागला की, जसे ृे 
ृेज डोळयानंा आवरृ नाही ृसे होृे. वरवरचा तवचेचा पापु्ा को�ासारखा झडपन जाृो मग तया अवयवाची 
कांृ ी सफिटकासारखी िकवा रतनबीजांया कोबासारखी िदसृे. संधयाकाळचे आकाशाृील ृेजसवी रंग एक� 
वळपन ृर हे अंग केले नाही ना असे वाटृे. �तयय आतमयाचे िलगच अशी शोभा िदसृे. हे रप पािहले की 
केशराचे केले आहे की िस�रसाची ही ओृीव मपृ� आहे की �तयक शांृ ीच अवयव घेमन आली आहे असे 
मनाृ येृे. आनंदरपी िच�ाचा रंग महासुखाचे �तयक रप िकवा संृोषवककाचें रोप आहे असे वाटृे. 
सोनचाफयाची कळी, अमकृाचा पुृळा िकवा �तयक कोमलृेचा हा मळाच आहे की काय असे वाटृे. 
शरदऋ पृृील टवटवीृ चं् िबबच िकवा मप�ृमंृ ृेजच आसनावर बसले आहे असे वाटृे. 

 
पिहलया शिरराची मलीनृा रौ्रपाने काढपन टाकलयावर कंुडिलनी चं् ामंकृ िपमन साधकाला हे असे 

नव े सुंदर शरीर देृे. आृा ्ा शिरराला हाृ लावणयाची तया मकतयपची काय ृाकद आहे? ृो िभमन मागे 
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सरृो. शरीर इृके चैृनयमय होृे की वक�तव लाबं पळृेच पण ृारणयही मागे सरृे. आिण बालयावससे�माणे 
पुनहा नवया जोमाने सोनयांया झाडाला रतनांया कळया लागलया तया�माणे नवी सुरेख नखे येृाृ. दाृ नव े
येृाृ, िहऱयाची दुहेरी पगंृ बसावी ृसे लहानसर व एकसारखे असृाृ. माणकांया कणासारखे ृाबंपस 
ृेजसवी केस सवर अंगावर येृाृ. हाृापायाचे ृळवे लाल कमला�माणे गुलाबी होृाृ. डोळयाचंी शोभा काय 
सागंावी. पपणर प� झालेली टपोरी मोतये जशी िशपलयाृ मावृ नाहीृ आिण तया िशपलयाची कड जशी हळपच 
उसवृे तया�माणे दि� बाहेर पडृे, पापणयांं या िमठीृ मावृ नाही. दि� या पापणयांं या बाहेर यायला पाहृे. 
असृे पिहलीच पण आृा ृी आकाशाला वयापणारी होृे. 

 
आृा शिररामधये वय झाले असले ृरी �चडं बळ येृे आिण धैय�ची सोरी ृर िनरपमच असृे. देह 

सोनयासारखा ृेजसवी होृो. तयाला वायपचे हलकेपण येृे. तयाृ पकथवी आिण आप याचें अंशही असृ नाहीृ. 
 
्ा योगयाला समु्ापलीकडचे िदसृे सवग�ृील िवचार ऐकप  येृाृ. मंुगीचे मनोगृ कळृे. वाऱयांया 

घो�ावर ृो बसृो, पाणयावर चालृो. या�माणे अनेक िस�ी तयाला �संगानुसार �ापृ होृाृ. या िस�ीचा 
िवचार करणयाचे कारण नाही. कारण हा साधक िनघपन गेलयावर मागे जी पावलाचंी ओळ राहृे िृसे 
िठकिठकाणी अिणमादीिस�ी उतप� होृाृ. खरा योगी िस�ींयाकडे वळपनही पाहृ नाही. ृो अभयास करृच 
राहृो कंुडिलनी चं् ामकृ िपमन मुखा पृन िवष टाकृे पण ृेच अमकृ होमन �ाण जगृो. जणप काय शिरराृील 
अशु� रकृमासं जलाशं भ�ीृ पडपन शु� होृाृ व परृ शिररास िमळृाृ आिण जीवनशकृींया पुढंया 
�वासाचा मागर सुकर होृो. 

 
कंुडिलनींया ृोडा पृन िनघणारा अ�गन खरा पण ृोच तया शरीरास आृबाहेर संडावा आणृो. 

अशु�ृा नाहीशी झालयाने आृा अवयावाृ भर लागणारा रस पपणर शु� व चैृनयाने भरलेला असृो. महणपन 
अवयवाचंी श�कृ या पिहलया �ि�येृ गेलेली असृे ृी परृ येणयास सुरवाृ होृे. शिरराृील पा�सव अंश 
अगदी अलपच असलयाने ना�ा वहायंया बदं होृाृ. शिरराृ िफरणारा नम �कारचा वायप शांृ  होृो आिण 
महणपन शिरराचे धमर राहृ नाहीृ. डावया-उजवया नाकपुडी पृन वाहणारे वायप नाकापुढे कापसाची वाृ धरली 
ृर ृीसु�ा हालृ नाही इृका मंद होृो. बुि�चा आकार चैृनयाृ नाहीसा होृो. पिरमळ फकृ नाकाृ उरृो 
आिण मग ृोही कंुडिलनीबरोबर सुषुमना नाडीृ िशरृो. कंुडिलनी कबुध असृानाही िृने िश�क ठेवलेले 
च�ाचे पदर आृा हलकेच वगेळे होृाृ. इडा-िपगला एक होृाृ. िृनही गाठी सुटृाृ आिण आृा 
कंुडिलनींया �वासाचा दुसरा टपपा सुर होृो. �ाणाचा हाृ धरन आकाशाचा िजना करन सुषुमना माग�ने 
आृा हदयाृ येृे. ृी कंुडिलनी जगदंबा, चैृनय च�वृ�ची शोभा आिण िवनबीजांया कोबाला सावली 
करणारी वतसल माृा आहे. िनराकार परमातमयाची बा् खपण आहे, �ृीक आहे. पर�� िशवाला वढेपन 
असणारी संबळी आहे. �ाणाची ृर उघड जनमभपमी आहे. ृी साधकांया अभयासाने जागी होृे. आिण पाहृे 
की, या शरीरांया अंशाअंशाृ जनमजनमांृ रीचा मळ साठलेला आहे. आृा �सम आपलयाला �ाणशकृीचा मागर 
सवंच करणयाचे काम करणे जरर आहे. हे जाणपन ृी िनःशबदपणे �सम हे कायर उरकृे. आृा दाहकृेचे, 
कबुधृचे काम संपृे. महणपन माउली महणृाृ की, ृी कंुडिलनी सौमय होृे, कृपृ होृे, सुषुमनेजवळ येृे. 
नाशाचे काम झाले आृा कायर आहे सवरपानुभवासाठी कणाकणा पृन उसळणाऱया चैृनयाचे! महणपन ृी खालचा 
�ांृ  जो आृा पपणर शु� झाला आहे ृो �काशमान करीृ सुषुमनामाग�ने वर चढृे आिण हदयाकाशाृ येृे. 
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ृी हदयाकाशाृ आली की, मग मा� बोलकी होृे. जाणीवशकृी कंुडिलनीला िचकटपन येसपय�ृ 

आलेली असृे. िृला ृो नाद िकिचृ ऐकप  येृो. परावाणींया कंुडामधये �णवांया आकाराृ ही नादिच�े 
रेखलेली असृाृ. हा नाद अनाहृ महणजे आघाृािवना असृो. महणपन परावाणी महटले. उ�ार केलयािवना 
्ा वाणीमधये ॐकाराचा गजर साधकाला सहज ऐकप  येम लागृो. आृा असे महणप नये की, साधक ्ा 
नादाची कलपना करृो. कारण कलपना करणारे मनच आृा िश�क रािहलेले नाही. देव महणृाृ की अजुरना, 
मी ृुला सागंायचे िवसरलो की, जोवर वायप आहे ृोवर आकाशाृ शबद राहृोच महणपन या हदयाकाशाृ अजपन 
परावाणीृ नादाचा घोष होृो पण ृो अनाहृ असृो आिण ॐकाराचा असृो. 

 
या अनाहृांया मेघाने हदयाकाश दुमदुमप लागले की, तया आघाृाने ��ससानाचे �ार आपोआप 

उघडृे. ्ा मप�धनर आकाशाृ दुसरे महदाकाश असृे, िृसे चैृनय अ कृपृ, अध� भोजन करन असृे. ृे चैृनय 
देवीची वाटच पाहृ असृे. ��ससानाचे �ार उघडलयाबरोबर हदयांया आकाशाृ हाृी बुि�चा नैव�े 
घेृलेली कंुडिलनी उभी असृे ृी आृ िशरृे. ृी परमेनरी ृेजाची आणलेली िशदोरी तया अ कृपृ िशवाला 
अपरण करृे. एकदा बुि�चा हा उ�म नैव�े अपरण झाला की �ैृ िदसेनासे होृे. 

 
कंुडिलनीचे वगेळे ृेज िवरृे आिण ृी केवळ �ाणवायुरप होृे. वाऱयांया पुृळीने नेसृा सोनसळी 

पीृाबंर सोडपन टाकावा िकवा वाऱयांया झोृाने िदवयाची जयोृ मालवावी िकवा वीज लखलखपन आकाशाृ 
नाहीशी वहावी ृशी ृी सवणररेखा िवरन जाृे. हदयकमळापय�ृ सोनयाची सरी असावी िकवा �काशमय वाहृा 
झरा असावा असे िृचे सवरप असृे. �काशाचा झरा हदयांया पोकळ जिमनीृ िजरन जावा ृशी ृी 
कंुडिलनी तया मप�धनर आकाशाृ चैृनयाला आपले रप अपरण करन नाहीशी होृे. शकृीमधये श�कृ िजरृे. 

 
अजुरना, पुनहा एकदा �म सागंृो. कंुडिलनी ृीन भपृ ाचंा �सम लय करृे. पकथवीमधये आप िवरवृे, 

आप ृेजामधये िजरवृे आिण ृेज हदयाकाशाृील वायपला िजरवृे. आृा फकृ हदयाकाशाृील वायपची िृला 
सोबृ आहे. ृो शिररांया आकाराने िश�क असृो. पण ृोही घेमन जेवहा ृी मप�धनर आकाशाृ �वशे करृे, 
ृेवहा वायप ्ा आकाशाृ िवलीन होृो आिण कंुडिलनीचे नाव आृा मारृ असे होृे. अजपन िृचे शकृीपण 
िश�क असृे. मग ृी जालंधर बधंाचे उ�ंघन करन टाळयावरृी नम इंि्याचें ऐकय होणयाचे काकीमुख 
महणपन ससान आहे तयाचा भेद करन मपधनय�काशरपी पहाडावर चढृे. मघाशी सािंगृलया�माणे तया अनाहृ 
ॐकारालाही मागे टाकृे, पशयंृीवाचाही मागे टाकृे आिण ��रं�ाचे िठकाणी “सोऽहं” मी �� आहे, या 
भावाने बाहप पसरन तया परमातमयाशी एकरप होृे. ॐकारांया अधरमा�ापय�ृंया मा�ा समु्ाृ न�ा येमन 
िमळृाृ ृशा िवलीन होृाृ. 

 
पचंमहाभपृ ाचंा पडदा िफटपन जाृो. श�कृ आिण परमातमा याचें ऐकय होृे. शकृीचे सवरप �ाणवायप 

एवढेच रहाृे. नाद, िबदप, कला, जयोृी हे धमर तया शकृीला आृा रहाृ नाहीृ. मेघांं या�ारा पाणी 
समु्ापासपन वगेळे होृे, नदींया ओघाृ पडृे व पुनहा समु्ाला िमळृे. तया�माणे शिररामधये श�कृरप 
होमन वगेळा झालेला िशव पुनहा िशवरप होृो. आृा हे वगेळे असृाना एक होृे की दोन होृे याचा िवचार 
करणयाइृकेही अंृर िश�क रहाृ नाही. योगयाचा अभयास संपृो. 
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मनाचा िन�ह करावा, �ाणवायपचा िनरोध करावा, धयान करावे ्ा इंचा आृा तयाला रहाृ नाहीृ. 

कलपना घयावी, टाकावी ही गडबड उरृ नाही. पचंमहाभपृ ाचंी प�ी आटणी होृे. कंुडिलनीचे कायर िशवाृ 
ऐकय साधपन संपृे. 

 
आृा ्ा योगयाचे शरीर वायुरपही होम शकृे. मग तया योगयाला जगांया डोळयाृ लपृा येृे. 

चमतकार हा आहे की शरीर ृर पिहलेच आहे. अवयव पण िजसलया िृसे आहेृ. फकृ आृा ृे जसे काही 
वायपचे केलेले असावे इृके िनृळ आहेृ. केळींया पोकळीवरचे सोपट काढपन टाकाव ेआिण ृी पोकळीच उभा 
करावी ृसे तयाचे रप िदसृे. तयाचे अवयव जसे काही आकाशाचे केले आहेृ असे वाटृे. देहधारी असपन ृे 
शरीर आकाशगमन करणयाइृके हलके होृे हा चमतकार खरा पण ृो घडृो. कारण, अजुरना, आकाशाृ 
आकाश मुरावे ृसे ृे पर��ाशी एकरप झालेले असृाृ हे पर��ृ�व मनरिहृ अवससेचे लावणय आहे. 
ृुय�वससा ्ा चौथया अवससेचे ृारणय आहे. अनािद, अगणय असे ृ�व आहे. हे आकाराचा शवेट आहे. ृे 
मोकाचे िनि�ृ िठकाण आहे. आिद आिण अंृ ही दोनही िृसे िवरन जाृाृ. हे िवनाचे मपळ आहे. योग्ुमाचे 
फळ आहे. आनंदाचे केवळ चैृनय आहे. हे महाभपृ ाचे बीज आहे. महाृेजाचे ृेज आहे. ृे माझे खरेखुरे सवरप 
आहे. आमही हे जे साधन सािंगृले तया साधनाची मपृ�च असे जयानंी आपले शरीर केले ृे योगाभयासाने शु� 
झालयाने ्ा माझया परमातमसवरपांया ृोडीचे होृाृ. ही परमातम�ृीृी आली की, देहाकक ृींया मुशीृ 
पर�्ाचा रस ओृ�ोृ भरन रहाृो. मग हे सगळे िवनच तया योगयानंा नाहीसे होृे, िवन�ृीृी येृच नाही. 

 
ही �ससृी शबदानंी वणरन करन कशी सागंप? अजुरना, आकाशाृ आकाश कसे िमसळृे हे जो ृसा 

अनुभव घेृो तयालाच कळृे. “मी सवर अिभ�ाय सागंप शकृे” असा गवर वहाणारी वैखरी लपपन दपर रहाृे अशी 
ही �ससृी! िृसे शबदाचें हाृ पोचप शकृ नाही महणपन संवादांया गावाृ ृी �ससर करृा येृ नाही. शबदजाृ 
मागे सरृे. संकलपाचे आयुषय संपृे. िवचाराचंा वाराही िशरृ नाही. कंुडिलनी �पमधय च�ांृ  येृे ृेवहा 
ॐकाराची शवेटची मा�ा जी “म” ृी देखील िवरृे. �ाणवायु मो�ा क�ाने मपधनय�काशाृ पोचृो आिण मुरृो. 
शबदाचा िदवा मावळृो. पर��रपी डोहांृ  तया गगनाचाही प�ा लागृ नाही. ृेसे शबदाचा काय ृागा 
लागणार? महणपन माझी पुषकळ इंचा ही अवससा शबदांृ  वणरन करन, उलगडपन सागंावी अशी आहे पण ृी 
शबदांृ  सापंडृच नाही. काय कर? ृुला एकच सागंृो दैवयोगाने जयाने ही �ससृी �तयक अनुभवली तयालाच 
कळेल. ही अवससा आपलया आपण भोगणयाची आहे आिण ही ृ प्पृा �ापृ झाली की काही बोलाव,े ऐकाव ेहे 
उरृच नाही. अजुरना मघाशी वणरन केलेले माझे अमप रृरप ना�सृकानंी भकृाचें पराभव केले महणपन, ्ा 
चृुभुरज आकाराने वयकृ झाले आहे, पण ृे भकृकाय�साठी झाले आहे. 

 
शबदाृीृ असे जे माझे मपळ महासुखरप सवरप िृसे हे योगी पोचृाृ आिण माझया बरोबरीचे होृाृ. 

“मामली महणृाृ की, कंुडिलनीयोग, िशवशकृीयोग हे नासपसंाचे वैिशष� आहे. आपलयासारखे रसज �ोृे 
पािहले आिण हा िवषय मी िवसृाराने माडंला. िपडाने िपडाचा �ास कसा करावा हे आमचे आिदगुर शकंर यानंी 
परंपरेने गुपृधनच नासपसंांया सवाधीन केले आहे आिण गीृा सागंणारे ृर िवषणप अवृार �ीकक षण! पण 
एखा�ा दुकानदाराने िगऱहाईक समजदार, संप� आहे असे पाहपन शलेकया शालपपैठणया बासने सोडपन मो�ा 
उतसाहाने समोर माडंावया ृसे मी हे नासपसंाचे वैभव आपलयापुढे ठेवले आहे. एरवी �ीकक षण ृर एकच वाकय 



 
अनु�मिणका 

बोलले होृे पण �ोृे अतयंृ मा�मक आहेृ महणपन मी ही िधटाई केली आहे. पण अजुरनालाही ृी आवडली. 
 
ृो भगवंृ ाला महणाला, “महाराज, काय हो आपलया सागंणयाची ही शलैी! ्ा अभयासामधये जे 

दढिन�याने पारंगृ होृाृ तयानंा ��तवाची खास �ापृी होृे. हे आपलया सागंणयांया प�ृीवरनच मला 
कळले. ���ापृीचा हा उपाय आपण िकृी िन�यातमक रीृीने सािंगृला हो. देवा, ्ा गो�ी ऐकृा ऐकृा 
माझया िच�ांृ  बोधाचा �काश पडृो आहे. मग अनुभव आलयावरची ृी ृ�ीनृा कशी असेल हो? आपण आृा 
जे साधन सािंगृले तयांया िस�ृेब�ल काहीच शकंा नाही. पण देवा, माझया शबदाकडे लक �ा. आपण 
सािंगृलेला हा योग मला ृर फार आवडला पण ्ा योगाचा अभयास करावा अशी योगयृा माझया िठकाणी 
नाही असे मला वाटृे. सवभावृः जी योगयृा माझया िठकाणी आहे तया योगयृेंया जोरावर जर मी हा योग 
कर शकेन असे आपलयाला वाटृ असेल ृर मी आनंदाने या माग�चा अभयास करीन. महाराज, अशा �कारचा 
कठीण अभयास जर माझया हा पृन होणयासारखा नसेल ृर मला जो अभयास जमेल ृो देवानंा िवचारावा 
महणृो. मला हा अभयास जमेल का? की दुसरा काही सागंणार हे िवचाराव ेअसे मनाला वाटले महणपन मी हा 
�शन केला. िवचार केला ृर मला सदगुर भेटणयाची अडचण नाही. पावलोपावली आपण �तयक सावलीसारखे 
उभे असृाना मी दुसरा गुर शोधणयाचे कारण काय? पण आपण महटले िशवालय िकवा गपढ मठ असावा आिण 
िृसे सदगुरंचे समरण करन आसन घालावे. तया एकांृ  ससळाची महृीिह आपण वणरन केली. पुढे मग ृो 
अभयास! महाराज, आपण ृर जाणृाच हा यु�ाचा �संग समोर ठाकला आहे. “्ा गुरजनांं यावर हतयार 
कसे चालवपं”, अशा क�ोळांृ  माझे मन अिृशय कबुध झालेले आहे. अशा �ससृीृ मी यु� टाकप न 
वनससलामधये जामन आसन माडंले ृरी माझे मन तया अभयासाृ एका� होईल काय? सवसस झालयाकणीच 
माझयासमोर येईल हे रणागंण, घायाळ झालेले हे माझे बाधंव, दुःिखृ असलेली ्ौपदी आिण अ�प गाळणारी 
िचरदुःखी कंुृी माृा मी िकृी महटले ृरी माझे मन आ�ंदपन उठेलच असे मला वाटृे. पण आपलयाकडपन ्ा 
साधनाचे वणरन ऐकलयावर वाटृे आहे की, ृोडावा हा सगळा पाश आिण जाव ेिनघपन ृपाचरणासाठी कुठेृरी 
वनामधये! �ावी टाकप न ही शसासे आिण जनमाला आलयाचे सासरक होईल असा हा मागर पतकरावा. पण मला हे 
जमेल का? कुणाला वाटेल तयाला जमृो का हा अभयास? की तयासाठी काही िवशषे योगयृा असायला हवी? 
ृी योगयृा अंगी येणयासाठी खटपट करावी अशीसु�ा उतकट इंचा होृे आहे पण देवा आपण या यु�भपमीवर 
उभे आहो. या शिरराचा आृा कणाचा ृरी भरंवसा कसा काय धरावा? ृी योगयृा अंगी आणावी आिण मग 
अभयास करावा असा आयुषयाचा वळे उरला आहे की नाही कोण जाणे? 

 
आपलयाकडपन हे िववचेन ऐकले आिण काहीही कर हे साधन करावचे असे मनाने घेृले आहे. 

यादवच्ा, वनाृ न जाृा शिररास कलेश न देृा आिण अंगी योगयृा आणणयासाठी वळे न घालवृा मला हे 
साधन करृा येईल का? नाही ृर असे करा. देवा, माझी योगयृा, गुणावगुण माझयाहीपेका आपलयाला जासृ 
मािहृ आहेृ. माझयाजोगे साधन सागंा. आ�ाच जयाचे वणरन केलेृ ृे जमणयासारखे असले ृर ृसे सागंा. 
पुनहा पुनहा शोधपन पहाृो आहे पण हा योगाभयास करणयाची पा�ृा माझया अंगी नाहीच असे वाटपन मन िनराश 
होृे आहे. महणपन मी आपलयालाच िवचारृो आहे. ऐकली ना आपण माझी शकंा?” 

 
�ीकक षण महणाले, “अरे, असे का महणृोस? अिधकार हवा ही गो� खरी आहे. सामानय वयावहािरक 

ि�याही अिधकार अंगी असलयािशवाय िस�ीला जाृे काय? ही ृर अतयु� �ससृी आहे. अिधकारािशवाय ृी 
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कशी �ापृ होईल? आधी आरंभ केला पािहजे. अभयासाचे फळ लगेच कसे िमळेल? आिण योगयृा महणशील 
ृर �ापृी झालयावरच पा�ृा ठरृे. ृेवहा अभयासास सुरवाृ करणयापपव�च योगयृेची िववचंना कर नको. इसे 
काही अिधकाराची बाजारपेठ आहे? की योगयाचंी वगेळी खाण आहे? 

 
हे बघ मनांृ  सोडी ृरी िवर�कृ हवी आिण देहधम�ंया बाबृीृ िनयमब�ृा हवी. हेच पहा कुरंचे 

केवहढे सा�ाजय! केवहढा दरारा! ृुमंया ह�ासाठी समेटाचे पुरेपपर �यतन केलयावरच ृुमही पाडंवानंी हतयार 
उचलले आहे असे असपनही पृ समोरंया वडीलधाक�ाचंा घाृ करणयांया नुसतया कलपनेनेच िवरकृ 
झालास ना? शसे टाकप न िदलीस ना? अभयासाची भपिमका िस� होणयासाठी एवढी िवरकृी पुरेशी आहे की. 

 
अजुरना, ही शसिव�ा, असिव�ा िशकणयासाठी ृुला शिररावर िकृी ृाबा िमळावावा लागला. 

लहानपणापासपन अभयासाची ृुझया शिरराला पुरी सवय आहेच. मन एका� कसे करावे हेही पृं उ�म 
जाणृोसच की, “भास प�याचा डोळा फकृ मला िदसृो बाकी काहंीही िदसृ नाही” असे पृं उ�र िदलेस 
आिण आचायर िकृी आनंिदृ झाले! अरे धनु�व�ेसाठी मनाची एका�ृा आिण शिरराचा संयम पृं आतमसाृ 
केलाच आहेस. ृोच ृुला ्ा योगाभासाृही पारंगृ करीलच.” 

 
मालपृाई, यावरन आठवण झाली की नेमबाजी िशकिवणयासाठी चं् प नगारे नावाचा बदंपकबारदार 

इचलकरंजी सरकारानंी (आमंया आजोबानंी) नेमला होृा. आमंया आजीसाहेब नेम मारणयाृ फार कुशल 
होतया. आमही ऐकले होृे की तया वलेदोडा उडवीृ. आमंया मनांृ  ईष� असे की आपलयाला ृसा नेम मारृा 
आला पािहजे. ृटाला टेकप न टारगेट ठेवले जायचे आिण काड पृस उडाले की चं् प जामन पाहपन यायचा. 
बरोबर मधय िबदप ठोकला ृर तयाला बरे वाटायचे. कधी महणायचा, “असे कसे िनशाण मारृा? बुलस आय 
लागला ृर उपयोग! गोळी ृटांृ  घुसलीय.” होृा होृा पुढचा अभयास सुर झाला. झाडाचा टागंृा नारळ, 
मग ृोच नारळ हेलकावे खाृ असृाना, मग नदीृ नारळ टाकप न होडी पृन वहाृा नारळ मारायचा असे 
िनशाणबाजीचे �कार तयाने िशकिवले. मग मडकी रंगवली, चार काम�ानंा बाधंली आिण ृी गरगर 
िफरणयाची वयवससा केली. ृो मडकी िफरवायचा आिण महणायचा, “मारा पाढंरे” िकवा “मारा ृाबंडे” शवेटी 
कोलहापपरंया इचलकरंजी बगंलयाृ िविहरी शजेारंया आंबयांया झाडाखाली आरसा समोर ठेवपन आरशाृ 
िदसणारा आंबा बदंपक उलटी धरन मारणयाचा सराव तयाने करन घेृला. ्ा ि�यानंा लागणारी मनाची 
एका�ृा, शरीराची बठैक व �ससरृा याचा आमहाला शालेय जीवनांृ  फार उपयोग झाला. महणपन मला असे 
वाटले की आमंया ्ा चो�ाशा नेमबाजींया अभयासांृ  जर इृके शरीर व मन एका� करणयाचा सराव 
आपण िशकलो ृर ृो वीरा�णी धनुधरर अजुरन िकृी िशकला असेल? आमचा गुर चं् प नगारे ृर अजुरनाचे गुर 
्ोणाचायर “शापादिप शरादिप” दंड देणयाची जयाचंी योगयृा असे! कुठे आमही आिण कुठे अजुरन आिण तयाची 
ृयारी! पण तया िदवयृेची सोडी कलपना येृे इृकेच. 

 
ृेवहा सहजच देव अजुरनाचे समाधान करीृ महणृ आहेृ “अजुरना, अरे अभयास करणयाचा अिधकार 

ृुला िनि�ृ आहे. जयाची वागणपक अिनयिमृ असृे ृो मा� योगाचा अिधकारी नवहे. जो रसनचि्याचा अंिकृ 
आहे, जो झोपेला जीवभेाव े िवकला गेलेला आहे ृो अिधकारी नवहे. जया�माणे व रृनाृ अिृिशिसलृा नको 
ृसाच अिृिनरोधही नसावा. आ�हांया ृुरंगाृ ृहानभपक घालपन ृो आहार ृोडृो, झोप िकृीही सकवा 



 
अनु�मिणका 

आला ृरी घयायची नाही अशा ह�ाने जो नाचृो, तयाचे शरीरसु�ा तयांया सवाधीन रहाृ नाही. मग योगाची 
गो� कशाला हवी? िवषयाचे अिृसेवन वा अिृिनयमन ही दोनही साधकांया उपयोगी पडृ नाहीृ. 
योगाभयासाचे साधन असे हे जे ृुझे पा�सव शरीर हे आधी उ�म ृयारीृ असायला हव.े 

 
आहार ृर घेृलाच पािहजे. हा �ाणच अ�ावर अवलंबपन आहे. पण ृो आहार अगदी िनयिमृ असावा. 

हे जसे ृसेच इृर ि�याचें. तया ि�या िनयिमृ असावया. 
 
लहानपणी आमंया माृो�ी नेहमी सागंृ की आपलया शिररांया हालचाली अगदी िनयमब�, रेखीव 

व मोजकया असावया. वडील माणसासमोर बसावे कसे, उभे रहावे कसे, हाृपाय िकृी �ससर असावे, शबद 
िकृी मोजके असावे, एकदा घाृलेली बठैक कशी �ससर असावी हे सवर तया सवृः आचरण करन आमहाला 
िशकवृ. िशवाय अहोरा� जवळ असणारे जुने नोकर आिण डोळयांृ  ृेल घालपन लक ठेवणारे गुरजनही 
�तयेक हालचालीवर िनयं�ण करीृ. सरकारांं या बरोबर मी व माझया भिगनी ृाईसाहेब स�ीृ गेलो होृो. 
दोघी दोन बाजपला चालृ होतया. जरा खाली पाहपन सरकार महणाले, “माझया कदमाबरोबर कदम पडले 
पािहजे. लक ठेवा.” तयांं या डावयाबरोबर डावे पामल पडावे महणपन जरा धडपड केलयाबरोबर ृे महणाले, 
“अंऽहं असं नाही. दुसऱया माणसाला नकळृ बदल करायचा आिण चालायचे, अशी धडपड करन नाही.” 

 
एकदा इचलकरंजीस पकंृीृ वाढायला गेले ृर लगेच िवचारले “अ�ा, पृ िृकडे रोज वाढृेस 

काय?” मी हळपच महटले, “पिहलं वाढप करृे.” लगेच महणाले, “महणपनच दोनही पावले सारखी ठेवपन 
वाढृेस ृी. जयानंा सवय नाही तया बायका एक पामल मागे आिण एक पामल पुढे ठेवपन वाढृाृ.” इृके 
सरकाराचें बारीक लक असे. �तयेक शारीरि�या िनयंि�ृ ठेवणयाचा तयाचंा सवृःब�लही फार कटाक असे. 
तयांं या चोपदारापासपन ृे सेट गुरजीपय�ृ सव�नी तयांं या लहानपणापासपनच ृे वळण लावले होृे. ृे महणृ, 
“एकदा लहानपणी दरबारांृ  गादींया बाहेर माझा पाय येृो आहे असे पािहलयाबरोबर जवळ उभया असलेलया 
चोपदाराने चोपदारकाठी पायावर रेटली. दरबार संपलयावर चोपदाराने माफी मािगृली. ृो महणाला, 
“महाराज, मला हे करावे लागले नाहीृर दरबाराची आदब िबघडली असृी.” 

 
आमंया वळेी हे चाबुकसवार, बदुंकबारदार, मासृर, कुणिबणी, हुजरे, ंायवहर, खेळाचे मासृर 

सगळेजण तया माृींया गोळयानंा आकार देणयासाठी आजोबा व माृो�ी यांं या मागरदशरनाखाली अपार क� 
करृ होृे. आृासु�ा अनंृ आठवणी दाटपन येृाृ की खरोखरच तयाचें िकृी उपकार आहेृ. चाबुकसवार 
िसृाराम जामदार महणृ, “लगाम आवरन धरा. आृापय�ृ घोडा बाहेर होृा. आृा ठाणावरन वा�ाृ 
जाणार. ठाण उजवया बाजपस आहे. जनावराला ठाण बरोबर कळृे. डावया बाजपने लगाम खेचपन धरायची तयाला 
पागेृ घुसप �ायचे नाही. ओढा लगाम. आलेच ठाण. बघा घोडा कसा िनघाला. आ�ाच परीका आहे.” या 
शबदाृ केवढे शहाणपण भरलेले आहे हे आृा मोठेपणी मोहांया कणी बरोबर लकांृ  येृे. आमही बिहणी 
एकमेकीना महणृोही, “ठाण आलं. लगाम खेचला पािहजे.” आवडीचे काम सोडपन आवशयक क रृवयाकडे 
वळृानंा खरेच लगाम खेचावे ृेवहाच घोडे ृाबयाृ रहाृे. 

 
ंॉईंग िशकवणारे िलमये मासृर शामराव जोशी या आपलया आवडतया िशषयांया िच�ाचंी भचडोळी 



 
अनु�मिणका 

खाली काढृ आिण टेबलावर पसरन महणृ, “बघा आउटलाईन अशी यायला हवी. शामराव ृर दोन हाृाृ 
दोन खडप  घेमन फळयावर एकदम दोनही बाजप एकसारखया असलेली �ी हॅनड पलेट काढायचा. ृुमही िनदान 
कागदावर पे�नसलने एक बाजप ृरी नीट काढपन दाखवा. हं धरा डावया हाृाृ रबर. सारखे खाली पडायचे 
आिण हुजऱयाने उचलपन �ायचे हे चालणार नाही. रबर पडृेच कसे. आृा उचला पे�नसल. नास रोखा. लाइन 
ठरािवक िठकाणी पोचेपय�ृ नास घयायचाच नाही, ृरच लाइन सारखी येणार.” 

 
अगदी कडक कायदा की, कागद िफरवायचा नाही. उभा ठेवपनच रंगिवले पािहजे. वर महणायचे, 

“िभृीवर िच� काढायला सािंगृले ृर काय िभृ उलटी िफरिवणार? सवय झालीच पािहजे. रंग रेषेंया 
बाहेर जाृोच कसा.” 

 
कुणिबणीची िशसृ आणखी वगेळया �कारची “असे, नेसा, ृसे नेसा, लुगडे जिमनीवर टाकायचे 

नाही, िनऱया करनच माझया हाृाृ �ायचे” वगैरे. आिण तया बायकानंी केलेले संसकार अजपन जागे राहपन काम 
करृाृ. सवरच ि�यावर इृकी बधंने, िशसृब�ृा िशकवली गेली की ्ा ओवया वाचृानंा सारखी तया 
उपदेशाची आठवण होृे. साधनेसाठीच जणप काही ही सवर ृयारी करन घेृली गेली. वयवहाराृ उपयोग 
होृोच पण पारमा�सक िशसृीचे काहीच ओझे वाटृ नाही, ृे शरीर असे िशसृीृ वाढवले गेलयामुळेच!! 

 
देव अजुरनाला या िशसृीचीच वगेळया शबदाृ जाणीव करन देृ आहेृ ृे महणृाृ, “हे बघ मोजके 

शबद बोलाव.े िनयिमृ पावलानंी चालावे. झोपेलाही योगय वळेी योगय मान �ावा. जा�ण कराव ेलागले ृर 
ृेही करृा आले पािहजे पण ृे जागणेही िनयिमृ असावे. येव�ानंी कफवाृािद धा पृंची समृा राहृे. 
इंि्यानंा तयाचें तयाचें िवषय असे �माणब� व िनयिमृ िदले की संृु� होृाृच, पण मनालाही संृोष होृो. 
बाहेर िनयिमृपणाची मोहोर बसली की आृ सुख वाढप  लागृे आिण शरीर व मन संृोिषृ असले की 
अभयासाचे क� न वाटृा योगाचा अभयास सहज होृो. दैवाचा उदय झाला की तया उ�ोगांया िमषाने सवर 
ऐनय� आपोपाप घरी चालृ येृाृ. तया�माणे िनयमब� वागणारा मनुषय जया वळेेस योगाभयासाकडे वळृो 
तयावळेी िनयिमृपणा आिण योगाभयास यांं या �याग संगमाृ तयाचे मन के�संनयास घेृे, �ससर होृे. िनयृब� 
आचरण जया भागयवानांया हा पृन घडृे तयाच माणसांया हा पृन योगही घडृो आिण मग ृो मनुषय मोकाने 
अलंकक ृ होृो. 

 
अडचण अशी आहे की इंि्येच ्ा अभयासांया आड येृाृ, तयाचे अिनब�ध सा�ाजय संपु�ाृ येईल 

याची तयानंा धासृी वाटृे. महणपन हा अभयास िकृी किठण आहे! जमणे शकय नाही. कशाला ृी याृायाृ! 
वळे ृरी कुठे आहे असे नुसृे बसायला!” इतयािद अनंृ अडचणी ही इंि्ये साधकासमोर उभया करृाृ. 
आयुषय अढळ करणाऱया औषधाला, ृे जाणारे आयुषय परृ आणपन देणाऱया िहृकर पदास�ला िजवहा वैरी 
महणृ नाही काय? ृसेच ्ा इंि्याचें आहे. आतमिहृाचे जे जे असेल तया तया �तयेक गो�ीचे मुळाृच ्ा 
इंि्यानंा वावडे आहे. एरवी ्ा �कारंया योगाभयासासारखे सोपे काय आहे? ृुझे मनोगृ जाणपनच मी सागंृो 
आहे की अजुरना, ृुला जर आतम�ापृीची इंचा असली ृर अभयासाृ दक असायला नको का? अभयास किठण 
आहे महणपन िभमन चालेल काय? हा अभयास खरोखर फार किठण नाही. या इंि्यानंी उगीचच ृुला भीृी 
घाृलेली असृे. ृेवहा ृी सोड आिण अभयास करणयाचा दढ िन�य करन सुरवाृ कर. 



 
अनु�मिणका 

 
आधी आमही सािंगृलेला आसनाचा अभयास कर. तया बळकट आसनापासपन मग पुढंया माग�स 

लागावयाचे. या इंि्याचंा िनरोध ्ा योगाभयासाने होईल. �सम एक गो� करावी लागेल. िवषयवासना ही 
मनाृ उठणाऱया नानािवध संकलपापासपन िनम�ण होृे. िवषयवासना हा काम संकलपाचा पु� आहे, असे 
समजपया. संकलपा पृन िवषयवासना उतप� होृे आिण तया वासना इंि्यानंा �ेरणा देमन अभयासाृ �ससर होम 
पहाणारे िच� परृ इंि्यभोगांया जाळयाृ पकडणयासाठी पराका�ा करृाृ. आृा इंि्याचे न ऐकृा पृ 
अभयासास लागणयाचा िन�य करणे व तया�माणे आसन �ससर करणे हाच इंि्यावर, िमळिवलेला पिहला 
िवजय आहे. मग आसनावर बसले की �सम चुळबुळ करृ, पण मग िनमपटपणे, इंि्ये गपप बसायला िशकृाृ. 
साधकाने िन�हाने अभयास चालप  ठेवला की तयाला कळपन चुकृे की आृा आपले चालृ नाही. िनयमांया 
खाबंासच ्ा धीरपुरषाने आपलयाला बाधंपन टाकले आहे. इंि्ये शरण आली की अजुरना िवषयवासना कमी 
कमी होृ जाृाृ. कारण िवषयपपृ�चे साधन जी इंि्ये ृी बदंीृ पडली आहेृ. वासनाचंा नाश झाला हे 
कळले की जयाचंा िनम�ृा जो संकलप तयाची िनराशा होृे, धैयर खचृे आिण कामरपी पु�ाचा मकतयप पाहपन 
पु�शोकाने ृोही �ाणास मुकृो. महणपन इंि्यजयास इृके मह�व िदले जाृे हे धयानाृ ठेवायचे. 

 
आृा संकलप संपला, तयाची मनाृील येरझार संपली की, बुि� बा् �पचं िचृना पृन मागे िफरृे 

आिण �ससर होृे. �पचंाृ, वयवधानाृ, गोगाटाृ, सदा सवरकाळ �मणारे िच� इंि्याचंी दारे बळकट लावपन 
घेमन संकलपाला बाहेर घालवपन जेवहा आृ �ससर होृे ृेवहा एका वगेळया �काशाची जाणीव होम लागृे. 
आजवर कधी न अनुभवलेलया एका सुखाची �ापृी होम लागृे. हे सुख खरे महणजे योगाचे सौभागय आहे, 
संृोषाचे राजय आहे. पण संसारांया ृोडाृ मन गुंृलेले होृे ृोवर तयाला ्ा सुखाची चवही मािहृ नसृे. 
पण आृा तयाला �पचंाृील िवषयसुखाची हळपहळप समकिृ होमन ्ा अपपवर आनंदाचा अनुभव येम लागृो. या 
सुखाची गोडी लागली की मन सहजच िनव�ृ िठकाणी ठेवलेलया िदवया�माणे �ससर होम लागृे. मन �ससर 
होृे आहे, धैय�ंया राजवा�ाृ सुखाने नादंृे आहे अशा �ससृीृ िच� चैृनयांया भेटीला िनघृे. िवषयाचा 
संग सुटलयामुळे िनमरळ झालेले हे िच� आपलया खऱया सवरपाचा शोध घेृ आृ िफरृ असृाना नुसृे पाठमोरे 
झालयाबरोबर आतमसवरपाचेच तयाला दशरन होृे. “हेच माझे सवरप, हेच माझे खरे सवरप” असे महणृ 
महणृ तया अनंदाृ िनमगन होमन आतमसवरपाृ समरसपन जाृे. ही आतमसवरपाची ओळख पटलयाबरोबर 
सुखांया सा�ाजयावर जामन बसृे. िच�पणही िवरन जाृे. मग इंि्यानंा ्ा जागेचा प�ाही मािहृ नसृो हे 
काय सागंाव?े अजुरना, अरे ृो आपणच आपलया िठकाणी �ससर झाला. आृा ृो या अवससे पृन हालृ नाही, 
ढळृ नाही मग भले मेरहपन मोठी दुःखे येमन अंगावर आदळोृ. आतमभवुनामधये ृो कायमचा रिहवासी 
झाला. अजुरना, आृा तयाचा देह एकवळे दडपला जाईल पण मन दडपले जाृ नाही. शसाने देह ृोडला 
गेला, आगीमधये पडला ृरी तयाचे मन अशा अपपवर सुखाृ िनमगन असलयाने तयाला ्ा सुखिन्े पृन जाग येृच 
नाही. िच�ं आपलया सवृःंया िठकाणी रमलयावर देहृादातमय घेृच नाही. आिण सवृः अलौिकक सुखरप 
झालयामुळे देहाचे तया िच�ाला पपणर िवसमरण होृे. आृा तया जीवाने अिवनाशी परमातमयाशी एकरपृा 
साधलेली असृे. ृो ्ा कणभगुंर िवनाशी देहसुखाची कशाला ृमा बाळगृो. अरे! ृो घरी पोचला. 

 
आृा अजुरना आणखी एक उपाय ृुला सागंपन ठेवृो. एक अभयास जमला नाही ृर िनराश होम नको. 

�तयेक कामाृ िच� एका� वहावचे असा िन�य कर. िन�यांया बाहेर मन जाणार नाही असे नाही. तयाला 
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जाम दे. सहज िजृके �ससर होईल िृृके आपलया उपयोगाला आले, न राहील ृर िजकडे भटकेल िृृके 
भटकप  दे. आृा पृ अभयासाला एवढा वळे बसायचेच हा जो कक ृिन�य केला आहेस ृोच तया मनाला हळपहळप 
चुचकारन जागेवर घेमन येईल. अशा�कारे मन पुनहा पुनहा एका िवषयावर आणणयाचा हा �यतनच अभयास 
होृो. असा अखंड �यतन झाला की, मनाला ससैय�ची सवय पडेल. मन �ससर झाले की, एका भागयांया कणी 
ृे अविचृ आतमसवरपाजवळ सहज िहडृ िफरृ पोचेल. ्ा आतमसवरपाचा �भाव आिण गोडी इृकी 
आकषरक आहे की मन तयांयाजवळ गेले रे गेले की, तया आतमसवरपाृ िवरनच जाृे. तया अ�ैृामधये �ैृ 
बुडपन जाृे, तया ऐकयांया ृेजाने �ैलोकय �काशमान होईल, �ैलोकयाशी ऐकय साधेल. आकाशाृ अ� येृे 
ृेवहा ृे आकाशाहपन वगेळे िदसृे. पण ृे िवरन गेले की, िवनामधये जसे आकाशच भरन राहृे ृसे िच� 
लयाला गेलयाबरोबर केवळ चैृनयच िश�क राहृे. 

 
अजुरना, मनोजयांया ्ा सोपया अभयासाने साधकाला ही एवढी मोठी सुख�ापृी होृे. 
 
मघाशी जया संकलपाचा तयाग ृुला सािंगृला ृो ्ा सोपया योगसाधनाने पुषकळानंी साधला आहे. 

संकलपांया संप�ीचा तयाग करन ृे सुखांया संगृीने पर��ांया आृ �वशे करृाृ आिण मीठ जसे 
पाणयाृ पडलयावर पाणयाला सोडप  शकृ नाही ृसे ृे पर��ा पृन वगेळे होमच शकृ नाही. मग तया ऐकयाृ, 
सामरसयांया मंिदराृ जगासह महासुखाची िदवाळी होृे. आृा तयाला जगही सुखरपच िदसृे. आपणच 
आपलयाला पहायचे, आपणच आपलयाला पाठीवर घयायचे असे दुसृर आहे असे कदािचत ृुला वाटेल महणपन 
पास�, ृुला हे सामरसय साधणयाचा आणखी एक उपाय सागंृो, ृो ृुला जमृो का पहा. हा अभयास सामरसय 
पाहणयाचा आहे. सवर देहामधये मला पहायचे आिण माझयामधये सवर जग पहायचे. सवर� मी आहे की नाही याची 
वाटाघाट करणयाचे कारणच नाही. पण माझयामधये सवर जग बघणयाचा अभयास करावा. हे असेच परसपराृ 
िमसळपन बनलेले आहे असा मनाचा िन�य करावा. आृा मग पुढे आपोआप असे घडृे की साधक भ�कृ 
करृाना ्ा ऐकयांया भपिमके पृन मी सवर भपृ ाना वयापपन रािहलो आहे ही जाणीव ठेवपनच भ�कृ करृो. 
एकदेशीय भाव न ठेवृा सावरदेशीय भावाने तयाचे मन भरन गेलेले असृे. �ाणी िभ� िदसले ृरी ृो 
तयांं याकडे �ैृभावाने पाहृ नाही. भेद करीृ नाही. सवर� केवळ माझे एकतव अनुभवृो. आृा ृो माझयाशी 
एकरप आहे हे बोलणेदेखील उिचृ नाही. कारण धनंजया, ृो मीच आहे. िदवा आिण िदवयाचा �काश ही 
दोनही जशी एकरपाने नादंृाृ, ृसा ृो आिण मी एक आहो. मी तयांया िठकाणी आहे, ृो माझया िठकाणी 
आहे. जोपय�ृ पाणी ृोवर रस, पोकळी ृोवर आकाश, ृसा माझया रपाने ृो पुरषसवरप होृो. आिण 
माझया�माणेच तयाला सवरवयापकतवाचा मग अनुभव येृो. पचंभपृ ातमक शिरराृ ृो सापडलेला असृो. पण 
अडकलेला नसृो. सवरवयापक शरीर नसले ृरी अनुभपृ ी सवरवयापक होृे. देहधारी असपनही ृो देहृादातमय 
घेृ नाही, िवनृादातमय घेृो हे नवल आहे पण घडृे खरे. मग ृो जानबु�ीने िवनाकडे पाहप लागृो आिण 
महणृो हे वस नवहे हा ृं पृच आहे. हे अलंकार नवहेृ सोनेच आहे. ही झाडाची पाने वगेवगेळी नवहेृ एका 
वककाचेच हे अवयव आहेृ. आजवर तयांया द�ीपुढे जो �ैृाचा अंधःकार होृा ृो जाृो आिण अ�ैृबोधाची 
मंगल �भाृ होृे. अजुरना, अरे तयांया द�ीला आृा जग हे जग िदसृ नाही. ओृ�ोृ भरन रािहलेले 
परमातमरप िदसृे आिण ृो सवृःला ना ्ा जगापासपन वगेळा मानृो, ना मला! 

 
ही तयाची ऐकयाची �ससृी पास�, पवरृासारखी अचल असृे, ृी कधीही ढळृ नाही. फार काय सागंप 
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सुख-दुःख, पाप-पुणय ्ा दोहोचाही तयांया मनोधम�ला सपशर होृ नाही. हे जे सगळे समिवषम भाव 
आणखीही जे जे सवर िविच� असेल ृे ृे सवर ृो आपले अवयव मानृो. चराचर आपलयासारखे अखंिडृ 
मानृो. ऐकयभाव इृका सहज की हे सगळे �ैलोकय मीच आहे असा बोध अंगीभपृ  होृो. तयालाही देह आहे हे 
खरे आहे पण इृर मंडळी तया देहाला सुखी, दुःखी महणृाृ. आमचा अनुभव असा आहे की ृो देह नवहेच 
पर��च आहे. 

 
अजुरना, आपलयामधये िवन व िवनामधये आपण पहाणे असा हा सामयाचा अभयास केला ृरीही 

पर��सवरपाची �ापृी होृे हे ृुझया धयानाृ आले ना? सामयापलीकडे जगाृ �ा�पृिवषय नाही महणपन मी 
ृुला वरचेवर सागंृ आलो की मी आिण िवन वगेळे मानप नको, एकरपच मान. मग सुख-दुःख, पाप-पुणय, ्ा 
जो�ा ृुला बधंन कर शकणार नाहीृ. सगळयाृ ृुला देवच िदसेल.” अजुरन महणाला, “देवा आमंयाब�ल 
करणा वाटपन आपण मला हे सवर आपण सागंृा अहा, पण महाराज आमंया मनांया ्ा सवभावापुढे आमचे 
सामथयर काही िटकृ नाही. अहो, हे मन कसे, केवहढे आहे याचा शोध घयावा असे महटले ृर ृे काही आमंया 
आवाकयाृ येृ नाही. पण तयाला िहडायला मा� �ैलोकय अपुरे पडृे आहे. या या माकडाला समाधी कुठपन 
कळायला? सोसा�ाचा वारा आपण साबं साबं महणपन साबंृो का? ृसेच हे अनावर मन एका िठकाणी साबंणे 
अशकय आहे.” 

 
आमही अभयास कर महणपन काय उपयोग? ृे मन बुि�ला चळृे, िन�याला टाळृे, धैय�ंया हाृावर 

हाृ मारन कधीच पसार होृे. सारासार बुि�ला �म पाडृे, संृोषाला आशा लावपन ठेवृे आिण आपण 
अभयासाला बसलो की दहा िदशानंा आपलयाला िहडवृे. तयाला जरा आवरावे महटले की ृे जासृच उधळृे. 
संयम कराव ृो तया मनांया चाचंलयालाच मदृ करृो. देवा मन आपला हा सवभाव सोडील काय? ृे मन 
िन�य राहील काय? आमहाला ृी सामयावससा करन देईल काय? देवा, हे ृर फार कठीण िदसृे. 

 
देव अगदी करणापपणर द�ीने अजुरनाकडे पहाृ महणाले, “अजुरना, हे ृुझे महणणे अगदी खरे आहे. ्ा 

मनाचा सवभावच चचंल पण अजुरना, वैरागयाचा आधार घेमन तयाला अभयासांया िदशलेा वळवले ृर काही 
वळेाने ृे �ससरावले.” 

 
आपले मन �ससर होृ नाही आिण जपाला सुरवाृ केलयाबरोबर िवचार �बळ होृाृ अशी एकाने 

��चैृनय गोदवलेकरमहाराजाकंडे ृ�ार केली. ृे महणाले, “आपलया जागेृ एखादा भाडेकरी बरेच िदवस 
रहाृ असला आिण आपण तयाला जागा सोड महटले की, ृो जागा सोडृाना िकृी �ास देृो! आपलया 
शिरराृलया वासना व तयाब�लचे िवचार हे आपले जनमोजनमीचे जुने भाडेकरी आहेृ. जागा सोडृाना ृे 
कटकट करणारच. पण रामांया कक पेने ृे शवेटी घडृे.” ृसेच अजुरनाला देव सागंृ आहेृ की, “हे मन �सम 
अशी गडबड करणारच, पण अभयास वाढला, तया मनाला अनुभवसुखाची चटक लागली की ृे आपोआप 
िृकडे वळेल. कारण आवडतया जागी पुनहा पुनहा जाव ेअसा तयाचा सवभावच आहे. ृे तया गोडीला सोकावृे 
आिण हळपच िृसे येृे.” 

 
जयांया िठकाणी िवर�कृ नाही, जे अभयासांया वाटेला कधी जाृच नाहीृ तयानंा मन आवरृ नाही हे 
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आमही मानय करृो. यमिनयमांं या माग�ला न लागृा वैरागयाची आठवणही न काढृा जे केवळ 
िवषयजळामधये बुडपन रािहले आहेृ, मन उतप� झालयापासपन तयानंी तयाला िन�हाचा िचमटा लावलाच नाही, 
ृर असे मन कसे िन�ल होईल सागं बरे! मनाचा िन�ह करणयाचा जो अभयास आहे ृो करणयास आरंभ कर; 
पाहपया बरे, िन�ह कसा होृ नाही? मनाचा िन�ह होृ नसेल ृर सवर योगसाधन खोटेच आहे असे महणावे 
लागेल. अजुरना ृसे नवहे आपलया हा पृन अभयास होृ नाही असे महणपया. योगाचे सामथयर इृके �चडं आहे की 
चपळ मनच काय पण मह�तवािद सवर ृ�वे आपलया सवाधीन होृाृ. 

 
अजुरन िवचार करन महणाला, “हे खरे आहे. मनोबळ आिण योगबळ यांं या ृुलनेृ मनोबळ िटकणार 

नाही. पण देवा, हा योग कसा याचे आमहाला जानच नवहृे. ृे जान कसे �ापृ करन घयाव ेयाचेही जान नवहृे. 
इृके िदवसाृ या योगाची वाृ�च आमही ऐकली नवहृी. महणपनच मन अनावर आहे असे आमही महणृो. 
पुरषो�मा, ृुझया �सादाने ्ा साऱया जनमाृ आृा आमहाला योगाचा पिरचय झाला. 

 
हे समस�, पण माझया मनाृ एक शकंा आली आहे आिण ृी फेडणयाची ृाकद ृुझयािशवाय कुणाृ 

आहे? गोिवदा, कुणी एकजण ��ेने पण योगय उपाय माहीृ नसलयाकारणाने आपलया बु�ीला सुचेल तया 
माग�ने मोकपद िमळिवणयाची धडपड करीृ होृा. इंि्यांया गावाहपन िनघाला, आससेंया वाटेला लागला, 
आतमिस�ींया नगराला पोचाव ेअशी तयाला इंचा होृी, �यतन चालप  होृे. पण ृो आतमिस�ीपय�ृ पोचला 
नाही आिण परृ िफरणयाची ृर तयाला इंचाच नवहृी. अशा पिर�ससृीृ आयुषयभानु असृाला गेला. 
उपासनेचे साधन जे शरीर ृेच नाहीसे झाले. आकाशाृ भलतयावळेी पाृळ ढग िवरळ ढग चुकप न आले ृर ृे 
धड वक�ीही करीृ नाहीृ िकवा आकाशा पृन िनघपनही जाृ नाहीृ. तया�माणे या साधकाला भोग आिण मोक 
दोनहीही दुरावली. तयाला आतम�ापृी झाली नाही. ��ा मागर सोडप  देृ नाही. योगय उपाय वळेेवर न 
कळलयामुळे ृो मु�ामाला पोचप शकला नाही. पण पपणर ��ा ठेवपनच जर मरण पावला ृर महाराज तयाला 
कोणृी गृी �ापृ होृे ृे मला सागंा. तयाला ऐिहक व पारलौिकक दोनही सुखानंा मुकावे लागृ नाही ना?” 

 
देव महणाले, “अजुरना, ृुझा �शन अगदी बरोबर आहे योगय आहे. पण ृुला िन�यातमक सागंृो की 

जयाला मोकपदाची आससा आहे तयाला मोकावाचपन अनय गिृ नाही. 
 
एवढेच आहे की सोडा वळे मधे जाृो. देवानंासु�ा जे सुख आनंद िमळृ नाही ृे सुख तयाला ्ा 

मधलया िव�ानृींया काळाृ िमळृे. अजुरना, तयाने जर नेटाने अभयास केला असृा ृर झपाझप चालपन ृो 
संधयाकाळ होणयांया आृ सोहंिस�ींया गावी पोचला असृा. तयांया चालणयाचा वगे महणजेच अभयास 
िृृका ृी� नवहृा महणपनच मधे िवसावा घेणयाची जरर पडली. हा िवसावा अतयंृ सुखाचा असृो आिण मोक 
ृर तयांयाकिरृा ठेवलेलाच असृो. 

 
काय चमतकार आहे पहा, शभंर यज करणाऱयास इृकया क�ानंृर जी �ससृी �ापृ होृे ृी ्ा 

मोककाम साधकास िवनासायास िमळृे. तया िठकाणचे अलौिकक भाग तयाला भोगावयास िमळृाृ. तयाने 
ऐिहक भोगाचंा तयाग केलेला असृो ृर तयाला सवग�य भोग िमळृाृ. मा� तयांया मनाची िवरकृी िृसेही 
कायम असृे. ृो महणृो “देवा, मला कशाला ्ा भोगाृ घाृले आहेस? मी ृर कंटाळपन गेलो.” िदवय, 
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सवग�य भोग भोगृ असृाना तयाला प�ा�ाप होृो की, “भगवंृ ापासपन माझा िवयोग करणयास हे भोग 
कारणीभपृ  आहेृ. देवा, मला सोडवा या पृन!” 

 
अजुरना, मग ृो योगी आपलया योगसाधनेसाठी, पप रृृेसाठी, मकतयपलोकांृ  जनम घेृो. पण ृो जनम सवर 

धम�चे वसिृससान आिण वैभवरप ल�मीचे कुलरपी के� यामधये भाृांया रोपा�माणे वाढृो. जे कुल नीृींया 
माग�ने व सतयाने पिव� झालेले असृे आिण शासद�ीने सवर वयवहाराकडे पहाृे, जया कुळाृ वदे हे जागृे 
दैवृ आहे, िजसे शासिविहृ आचरण हा वयापार चालृो आिण सारासारिवचार हाच जेसे स�ामसलृ देणारा 
�धानमं�ी आहे अशा कुळांृ  तयाचा जनम होृो. तया कुळाृ िचृा ही ईनराची एकिन� पतनी झालेली असृे. 
ऋि�िसि� देवृा घराृ वावरृ असृाृ. पुणयाईंया कमाईने सवर सुखाचंा वयापार िजसे वाढलेला असृो तया 
कुळाृ ृो योग�� सुखाने जनम घेृो.” 

 
योग��ांया आिण पपणरृ ेला गेलेलया पण लोको�ारासाठी मानवी देह धारण करणाऱया लोको�र, 

दयाशील िवभपृ ींया जनमकाळांया पिर�ससृीकडे लक िदले ृर देव जे वणरन करीृ आहेृ ृे आपलया 
नजरेपुढे साकार होृे. 

 
अ�लकोट सवामी समसर, िशड�चे साईबाबा आिण शगेावचे गजाननमहाराज याचंी चिर�े पािहली ृर 

तयांं या जनमससलाचंी, माृािपतयाचंी, वा मासं वशंपरंपरेची काही माहीृीच िमळृ नाही. �ीसवामी समस�ची 
जनमकंुडली नानाजी बापप रेखी यानंी ृयार केली आिण सवामीमहाराजांं या चरणाजवळ ठेवली. तयानंी ृी 
आपलया िशषयाकरवी जवळचे माळवदावर टाकप न िदली. भजन चालले होृे. ृो कायर�म संपलयावर कंुडली 
आणणयास सािंगृले. तया�माणे कंुडली आणली ृर ृीवर गंधाकृ व ृुळशीप�े होृी. सवामी समस�नी 
नानाजी रेखी यानंा उजवा हाृ पुढे करणयास सागंपन तयावर हाृ मारला ृर तयाचें हाृावर िवषणुपद आले. 
सवामी समस�नी या�माणे मंजपर केलेली पि�का पािहली ृर ह�सृनापुरापासपन बारा कोस दपर चेली या 
खेडेगावी धरणी दुभगंपन आठ वष�ची बालमप�ृ �कट झाली असे िलिहले आहे. 

 
कुणी �शन िवचारला ृर व मज� सु�स� असेल ृर सवामी समसर, “आपण कोण?” या �शनाचे उ�र 

द�नगर, मपळ पुरष, वडाचे झाड, मपळ मपळ असले शबद उ�ारीृ. एके िदवशी गाणगापपरचे पुजारी आले तयानंा 
समस�नी िवचारले, “ृुमंया देवाचे नाव काय?” पुजारी महणाले “आमंया देवाचे नाव �ीनकिसहसरसवृी.” 

 
हे ऐकप न महाराज महणाले, “माझे नाव नकिसहभान आहे बरे.” 
 
पुषकळदा सवामी समसर महणाले, “मीच राम झालो होृो. मीच कक षण झालो होृो.” मानवी शरीर ृर 

बा्ाकारावरन िदसृे आहे पण मानवाचें कोणृेही िनयम अशा लाको�र िवभपृ ीना लागप होृ नाहीृ, ृे असे. 
 
साईबाबादेखील िशड�स आले ृे ृरण वयाृ. “या साई” महणपन तयानंा हाक मारली महणपन ृे नाव 

तयानंा पडले इृकेच. पण तयांं या कुलासंबधंी वा धम�संबधंी काहीच मािहृी नाही. िहदप महणाव ेृर मिशदीृ 
वासृवय, मुसलमान महणाव ेृर कान टोचलेले. अखंड धुनी, पपजा, आरृी हा साट िहदप प�ृीचा. तयाचंा 
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कुलवक�ांृ  भगवंृ च सागंप शकणार. ृीच गो� शगेावंया गजानन महाराजाचंी. उष�ा प�ावळीवर िशृे वचेपन 
खाणारी ही ृरणमपृ�च शगेावला दि� पडली. जनम कुठे, माृा-िपृा, कुल, धमर काय याची काहीच मािहृी 
िमळृ नाही. पण जयाचंी िमळृे तयांं या पपवरजाचंा सोडा शोध घेृला ृर तयाचें जनमकुळ िकृी पिव� व 
देवभकृ होृे ृे कळृे. मनाृ येृे की, ्ा ृीनही अवृारी वयकृीची जनमदा�ी जर मानवी शरीरधारी असेल 
ृर ृे सवर कुलच भगवंृ  वणरन करीृ आहेृ ृसे आचारसंप� असलेच पािहजे. 

 
समसर रामदास, एकनास, ृुकाराम, पावस सवामी सवरपानंद, िच�कप ट माधवनास महाराज, 

स�नगड �ीधर सवामीमहाराज, अशा सोर सोर महातमयांं या चिर�ांया माजघराृ डोकावले ृर 
िप�ानिप�ा चाललेलया देवभकृीचा सोहळा आपलया नजरेस पडृो. 

 
पण दैतय वशंाृ जनम घेृलेलया �लहादांया जनमाची गो� ृर फारच अ�पृ  वाटृे. तयाने ृी कसा 

सवृःच आपलया िम�ानंा ऐकवली आहे. 
 
काय झाले की, शु�ाचाय�ंया पु�ांं या सवाधीन �लहादाला करणयाृ आले. दैतयोिचृ असरनीृी, 

दंडनीृी, राजनीिृ हे िवषय तयाला िशकिवणयाृ यावेृ  अशी आजा िदली गेली होृी. �लहादाबरोबर आणखी 
दैतयपु� होृेच. शु�ाचायरपु�ानंी िदलेलया पाठाृ �लहादाचे मन रमृ नवहृे. तयाने आपलया िम�ानंा बोलवावे, 
खेळ सोडपन आलेलया तया दैतयपु�ानंा सासंािरक भोगाची िनःसारृा, संयम, सदाचार, भगव�जन याचंा मिहमा 
ृो िशकवृ असे. एकदा मुलानंी िवचारले, “�लहादजी, ृुमही वयाने लहान अहा, आमंयासारखेच 
राजवा�ाृ वाढलाृ ्ा सगळया गो�ी ृुमहाला कळलया कशा?” 

 
�लहाद महणाला, “तयांया मागे इिृहास आहे. माझे काका िहरणयाक यांं या मकतयपनंृर सवृःला अमर 

करन घेणयासाठी माझे वडील िहरणयकशयपु मंदराचल पवरृावर ृप करणयासाठी िनघपन गेले. इकडे इं्ाने 
दैतयपुरीवर ह�ा केला. पुरी बेिचराख केली. माझया गभरवृी माृेला-कयाधपला बिंदवान करन इं् घेमन 
चालला. वाटेृ नारदमुिन भेटले. तयानंी इं्ाला िवचारले, “देवच्ा, साधवी परसीला पृ अशी पकडपन नेृोस? हे 
ृर ठीक नाही. िृला सोडपन दे.” इं् महणाला, “नारदमुने इंया कुशीृ दैतयाचा वशं वाढृो आहे. ृो जनमाला 
आला की मी तयाला मारीन आिण मग िृला सोडपन देईन.” 

 
नारद महणाले, “इं्ा हा ृुझा �म आहे. िृंया पोटाृ आहे एक महान भगव�कृ! पृ तया बालकांया 

केसालाही ध�ा लावप शकणार नाहीस.” 
 
भगव�कृाचे नाव नारदानंी उ�ारलयाबरोबर इं्ाने हाृ जोडले आिण महटले “कमा करा मुने, मला हे 

मािहृ नवहृे मी आृाच िृला बधंमुकृ करृो.” 
 
इं्ाने माझया माृेस मग बधंमुकृ केले. नारद महणाले, “बाळ, ृुला माझया आ�माृ घेमन जाृो, 

ृुझा पिृ ृप�य�हपन परृ येईपय�ृ पृ सुखाने िृसे रहा.” 
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मग माझी माृा नारदांं या आ�माृ रािहली. राणी असलयाने सवरजण िृची सेवा करीृ. िृला काहीच 
क� झाले नाहीृ. ृी फकृ ऋषीची सेवा करीृ असे. देव�ष रोज एकदा आ�माृ येृ आिण भगव�कृीचा 
उपदेश करीृ. मी ृो माृेंया उदराृ असृाना ऐकला आहे. माझी माृा अनय वयवधानांृ  पुढे ृो उपदेश 
िवसरली. पण देवष�ंया कक पेने मला मा� तया उपदेशाचे उ�म समरण रािहले. मी तया नारायणांया नामाचा 
कधीही िवसर पडप  िदला नाही. अ�गन, िवष, पवरृिशखरावरन कडेलोट यानंी मला काहीच झाले नाही. 
िम�ानंो अशी ही कसा! आिण महणपनच ृुला भय वाटृ नाही का असे िपतयाने िवचारलयावर मी महटले, 
 

ेामनाम जर्ां कु्ो भ् ंसार ्ार शमनैकभाेजंत  
रश् ्ा् मम गा् संिनधी रााकोलिर सिलला् ा्धुनात॥ 

 
महणपन देव सागंृ आहेृ, “अजुरना ृो योग�� कधी एखा�ा योगयांया कुलाृ जनम घेृो. या कुलाृील लोक 
जाना�गनहो�ी असृाृ. ��िन� व वदेसंप� असृाृ. िस�ानृांया िसहासनावर बसपन ृे ि�भवुनाचे राजय 
करृाृ. संृोषांया वनाृ गाणारे ृे कोिकळच आहेृ असे समज. िववकेरप गावांया मुखय िठकाणी 
असलेलया ��रप फळाचे सेवन करीृ ृे िनतय बसले आहेृ. अशा योगयांया कुळाृ ृो जनम घेृो. 

 
अजुरना, मागंया जनमाची सवर ृयारी असृेच तयामुळे लहानशी देहाकक िृ उमटलयाबरोबर सवरपजान 

सपय�चा उदय होृो. सपय�दयापपव� �काश �कट होृो तया�माणे, िनरिनराळया अवससा पृन न जाृा �ौढ वयांया 
गावी पोचणयापपव�च बाळपणीच सवरजृा तयाला वरृे. 

 
िचदंबर दीिकृांं या बाळपणीची कसा आहे की, एकदा गजगौरी�ृांया पपजेसाठी तयानंा विडलानंी 

एका घरी पाठिवले, ही बालमपृ� पपजा सागंणयासाठी तया घरी गेली. िचखलाचा ह�ी करन तयावर अंबारी वगैरे 
ठेवपन पपजेची सवर ृयारी होृी. चोटे दीिकृ पपजा कम�मधये पपणर पारंगृ होृेच. तयानंी �सम �ाण�िृ�ेचे मं� 
महणणयास सुरवाृ केली. मं� महणणयाचे सामथयर असे की एकेका ि�येबरोबर तया िचखलांया गोळयाृ 
�ाणसंचार होम लागपन शवेटी ृे ह�ीचे चोटेसे िप�प घरभर िहडप  लागले. असे हे बाळपणचेच सामथयर! ्ा 
�माणाृ पुढील जीवन�म! 

 
देव सागंृाृ, “पपवरजनमाृच ृयार असलेलया �जेंया लाभामुळे मनच सारसवृ दुभृे. सगळी शासे 

सवयंभपच मुखा पृन िनघृाृ. अरे, असा हा जनम िमळावा महणपन सवगरसस आशा बाळगपन असृाृ तयासाठी जप, 
होम करृाृ. देवानंी भाट होमन मकतयपलोकाचे वणरन करावे असा हा जनम पपवरपुणयाईंया जोरावर तयानंा सहज 
िमळपन जाृो. मागंया जनमांया शवेटी जानाची जी मय�दा आली होृी ृी तयानंा लाभृे आिण तयांया पुढची 
अवससा िनतय नपृन सवरपाृ तयानंा िमळृे. एखादा मनुषय दैववान आहे, पायाळप आहे आिण तयाृ तयाने 
डोळयाृ िदवयाजंन घाृले आहे मग तयाला जसे पाृाळीचे गुपृधन सहज िदसप लागृे, ृसे ्ा योगयाला दुभ�द 
असे असर सहज समजप लागृाृ. गुरने बोध केला ृरच कळावे असे जान तयांया बुि�ला सहज �ृीृ होम 
लागृे. यतन करावाच लागृ नाही. 

 
मी ृुला अभयासाचा �म सागंृाना महटले होृे की इंि्ये आवरावी मग मन ृाबयाृ घयाव े मग 
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नासावर जय िमळवावा आिण मग हा �ाणवायप सहज आकाशाशी एकरप होृो आिण ���ससृी �ापृ होृे. 
ृर ्ा योगयाचंी सगळी �ि�या िवनासायास घडृे आिण अभयास घडृो. ृो अभयास करृ नाही अभयास 
तयाची पाईकी करृो आिण समािध तयांया मनांया घराचा प�ा िवचारृ िवचारृ सवृःच येमन उभी रहाृे. 

 
अशा तया पपणर पुरषाचें काय आिण कसे वणरन करावे? याचे दशरन झाले की वाटृे हा योगपीठावरील 

िशवच आहे, हा उतपि�रप केळीचा खाबंच आहे, वैरागय िस�ीचा अनुभवच मप�ृमंृ होमन रािहला आहे. 
साधकदशेृ च हा इृका अपपवर िदसृो की, हे संसार मोजपन टाकणयाचे माप आहे, अ�ागं योगाचा झळझळीृ 
िदवा आहे पिरमलाने चदंनाचे रप धरावे तया�माणे संृोषाचा पुृळाच आहे, असे वाटृे. िस�ांं या भाडंारा पृन 
काढलया�माणे तयाचे ृेज आहे. अजुरना, ही �ससृी �ापृ वहावी महणपन तयाचे �यतन शकेडो कोटी वष�चे आहेृ. 
सहस जनमाचे �िृबधं ओलाडंपन ृो आतमिस�ींया िकनाऱयाला पोचला आहे. महणपन या जनमाृ तयाला 
साधनाचें �मच पडलेले नाहीृ. साधने तयांया मागे मागे जाृाृ. तयांया हा पृन सगळी अनु�ाने आपोआप 
िवनासायास घडृ जाृाृ. आिण ृो िववकेांया राजयावर या जनमी आयृा आरढ होृो. िवचारांं या वगेामधये 
िववकेही मागे मागे राहृो. आिण मग िवचाराचंाही तयाग होमन अिवचारणीय असे ��सवरप ृो सवृःच 
होमन राहृो. मनाचा मेघ िवरन जाृो. नासाचे नासपण संपृे. आकाश आपलया िठकाणी नाहीसे होृे. 
ॐकाराची अधरमा�ा बुडपन जाृे असा सुखाचा लोढा येृो. ्ा सुखाचे शबदाृ वणरन करृा येृ नाही महणपन ही 
अवससा पाहपन शबद माघारी िफरृो. ��ाची जी अशी शबदाृीृ �ससृी जी सगळया गृीमधये �े� गृी आहे 
आिण जी अमप रृ आहे तया ���ससृीचे मप रृसवरप होमन ृो राहृो. 

 
िवकेपाचा केरकचरा तयाने मागील अनेक जनमाृ काढपन टाकला असलयाने या जनमी उपजृाकणीच 

लगनघटका बुडृे. कमरकय झालेलाच असलयाने ��ाशी सहज ऐकय होृे. 
 
�ीरामकक षण परमहंसांं या आयुषयाृ एकदा ृोृापुरी नावाचे एक महापुरष आले. तयानंी गुरंंयाजवळ 

राहपन योगसाधन केले होृे. तयानंी गदाधराकडे पाहपन महटले, “ पृ वदेांृ  साधनेला उ�म अिधकारी आहेस 
असे मला वाटृे. ृुला वदेांृ  साधना करणयाची इंचा आहे काय?” 

 
गदाधर महणाले, “मी करीन की नाही मला माहीृ नाही. ृे सगळे माझया आईला माहीृ आहे. िृला 

िवचारन येृो.” गदाधर कालीमंिदराृ गेले आिण कालीमाृेला िवचारले ृेवहा ृी महणाली, “जा वदेांृ  शीक, 
तयासाठीच तया संनयाशाला इसे आणले आहे.” गदाधर धावृच परृ आले. मंिदराृलया कालीमाृेला ृे 
“आई” महणृाृ याचे ृोृापुरीना फार नवल वाटले. तयानंा भ�कृमाग�ृलया ्ा ि�या व भावना आवडृ 
नवहतया. 

 
तयानंी गदाधराला शासोकृ संनयासदीका िदली व “रामकक षण” असे तयाचें नाव ठेवले आिण िन�वकलप 

समाधीचा अभयास िशकिवणयास सुरवाृ केली. जगदंबेची मपृ� रामकक षणांं या डोळयापुढपन हालेना. ृेवहा 
ृोृापुरीना राग आला. तयानंी एक काचेंचा ृुकडा घेमन �पमधयामधये टोचला आिण महटले, “्ा िठकाणी मन 
एका� कर.” तयाबरोबर रामकक षणाचंी समाधी लागली. ृीन िदवस ृी अवससा ृशीच रािहली. ृोृापुरीचा 
आपलया डोळयावर िवनास बसेना. ृे मनाशी महणप लागले, “जी अवससा �ापृ होणयासाठी मला चाळीस वष� 
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पिर�म करावे लागले ृी ्ानंी ृीन िदवसाृ िमळवली काय आ�यर आहे!” 
 
अशी �ागजनमाची  साधना कणाध�ृ िस� होमन जाृे. देव महणप लागले, “अजुरना, ृ प्पृेशी तया 

योगयाचे लगन लागृे. ृो ��ाशी अिभ� होमन राहृो. िवन िजसपन िनम�ण होृे आिण पुनहा जया िठकाणी 
लयास जाृे अशा अवससेला शरीरधारी असपनही ृो पोचृो. ही अवससा पोचायला सोपी नवहे अजुरना.” 

 
कमरिन� लोक अधययन, अधयापन, यजन, याजन, दान, �िृ�ह ्ा ष�म�ंया  �वाहामधये आपलया 

धैयर बाहपचा भरंवसा धरन सवृःला झोकप न देृाृ. जानाचे व�कवच घालपन जानिन� �पचंाशी झुंजृ असृाृ. 
ृपोिन� ृपाचा िनसरडा, िनराधार कडा चढपन जाणयाची िशकसृ करृाृ. भजनिन�ाचें भजय, यािजकाचें 
यजय असे हे सवरप आहे. ्ा सवरप �ापृीसाठी कमरिन�ाचंी ृी धडपड असृे, जानिन�ाचंी ृी लढाई असृे 
आिण ृपोिन�ाचंी ृी चढाई असृे. 

 
अजुरना, हा योगी ृी सवरप�ससृी आपण सवृःच होृो. साधकाचे साधय, आिण एकच एक िस�ृ�व 

ृो झालेला असृो. महणपन ृो कमरिन�ानंा बधं आिण ृपोिन�ानंा आ� ृपोनास होृो. जीव परमातमयांया 
संगमावर तयांया मनोवक�ीचे येणे झाले असलयाने ृो देहधारी असपन ्ा योगयृेला पोचृो. 

 
पडुंकुमरा, यासाठी मी ृुला महणृो आहे की पृ अंृःकरणाने असा योगी हो. अरे, ृो योगी देवाचंा देव 

जाणावा. माझे सुखसवरसव मानावा. ृो ृर माझे चैृनयच आहे. अजुरना, भजन, भजय आिण भजक या ि�पुटीचा 
िनरास माझयाशी एकरप होमन कसा करावयाचा हे भकृीचे परमो� साधय तयाने अपरोकानुभपृ ीने साधय करन 
घेृलेले असृे. अरे, ृो अखंड मीच झाला आहे. आृा तयांया आिण माझया �ेमाचे सवरप ृुला शबदाृ वणरन 
करन कसे सागंप? ृे शबदांृ  सागंाव े असे नाहीच मुळी. तयांया आिण माझया एकवटलेलया �ेमाला उपमा 
�ावयाची झाली ृर ृी सागंप का रे, ृो आतमा आिण मी देह! आणखी काय सागंप? 

 
संजय महणाला, “महाराज, ृो भकृचकोरचं्  ि�भवुननरच्, गुणसमु् असा भगवान अजुरनाला 

्ा�माणे महणाला.” 
 
�समपासपनच पासर फार आससेने ऐकृ होृा पण आृा हे िववचेन ऐकृाना आणखी ऐकाव ेही पास�ची 

इंचा दुणावली. तया यादवच्ाला ृे जाणवले तयाला वगेळाच आनंद झाला. ृो मनाशी महणाला, “अहो, हा ृर 
माझया बोलणयाला आरसाच िमळाला की, मी जे जे बोलृो तयाचा ठसा तयांया मनाृ आृा जशाचा ृसा 
उमटृ चालला.” 

 
जानदेव महणाले, “देव आृा आणखी िनरपण करृील. ृो िनरपण �संग आृा पुढे आहे. तयाृ 

शांृ रस भरन रािहला आहे. �मेय बीजाचंा मुडा सोडपन ृो �ोतयांं या मनाृ पेरला जाईल. स�वगुणांया 
द�ीने मानिसक ृापरपी िडखळे ृापपन फुटली आिण आृा योगय िच�ाचे वाफे ृयार झाले. �ोृेहो, तयाृ 
आपलया अवधानाचा वाफसा साधला आहे. आृा िनवक�ीनासानंा पेरणयाचा धीर येृो आहे. 
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महाराज, मी जानदेव कुळवाचे चाडे आहे. सदगुरंनी कौृुकाने डोकयावर हाृ ठेवला ृे उघड उघड 
बीजच घाृले आिण महणपन माझया मुखाने जे जे िनघृे ृे ृे स�नानंा आवडृे आहे. संृांं या हदयाृ ृे बी 
लागप होृे आहे. �ीरंग पुढे काय महणाले ृे सागंृो. आपण ऐकाव.े 

 
मनांया कानानंी ऐकावे शबदबुि�ंया डोळयानंी पहाव.े िच� मला �ाव ेआिण बोध आपण घयावा. 
 
अवधानांया हाृाने बोल हदयाृ नयाव.े मग ृे स�नांं या बुि�ला संृोष देृील. ृे शबद 

आतमिहृाला �ससर करृील. पपण�वससेला नेृील आिण जीवाला सुखाची लकावधी िबलवप�े वहाृील. 
 
मुकंुदाने अजुरनाला सुसंसकक ृ शबदाृ जे डौलदार िववचेन करृील ृे ओवी चंदाने मी जानदेव सागेंन. 

आपण ऐकाव ेमहाराज.” 
 

✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् सा्ाा 

 

जानिाजान्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

मय्ासक्मनाः राथर ्ोगं ्ु�नमदा�्ःत  
असंश्ं सम�ं मां ्था जास्िस ्चचृणुत॥त१त॥ 
 
जानं ा्ऽहं सिाजानिमदं ाीमाम्शाे्ःत  
्जजाताा नाह भू्ोलन्जजा्व्मािशे् ा्त॥त२त॥ 
 
मनुे्ाणां सहसाेु किा�्ि् िसि ा्त  
्््ामिर िसिाना ंकिानमां ााि� ्�ा्ःत॥त३त॥ 
 
भूिमेारोलनलो ाा्ुः खं मनो बुिि ाेा ित  
अहंकाे इ्ी् ंमा िभ�ा �कृि्ेपधात॥त४त॥ 
 
अर ाे्िम्सतान्ां �कृत् िािि मा रेामत  
जीाभू्ां महाबाहो ् ा्दं धा्र् ा जगतत॥त५त॥ 
 
ए्�ोनीिन भू्ािन सा�णीत्ुरधाे्त  
अहं कृतसनस् जग्ः �भाः �ल्स्थात॥त६त॥ 
 
म�ः रे्ें नान्कतकंििदकस् धनंज्त  
मि् सारतमद �ो्ं सू ा् मिणगणा इात॥त७त॥ 
 
ेसोलहमसु कौन ा्् �भालकसम शिशसू्र् ोःत  
�णाः साराादाेु शबदः खा रौ ें नृेुत॥त८त॥ 
 
रुण्ो गंधः रृिथव्ां ि ा्जााकसम िाभाासौत  
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जीानं सारभू ा्ेु ्रााकसम ्रकसाेुत॥त९त॥ 
 
बीजं मां सारभू्ानां िािि राथर सना्नमत  
बुििबुरििम्ामकसम ा्जस ा्जकसानामहमत॥त१०त॥ 
 
बलं बला्ामकसम कामेागिाावज्मत  
धम�िा िो भू ा्ेु कामोलकसम भे्ेरभत॥त११त॥ 
 
ा् िैा साि�ाका भााा ेाजसास्ामसाा ा्त  
म� एााि् ्ाकनािि न ताहं ा्ेु ा् मि्त॥त१२त॥ 
 
ि्िभगुरणम्भै�ाै ाेिभः सारिमदं जगतत  
मोिह्ं नािभजानाि् मामाभ्ः रेमव््मत॥त१३त॥ 
 
दैाी �ाेा गुणम्ी मम मा्ा दुेत््ात  
मामाा ा् �र�न ा् मा्ामा्ां ्ेकन् ा्त॥त१४त॥ 
 
न मां दुेकृि्नो मूूाः �र�न ा् नेाधमाःत  
मा््ालरह्जाना आसुें भाामाि�्ाःत॥त१५त॥ 
 
ि्ुवाधा भजन ा् मां जनाः सुकृि्नोलजुरनत  
आ्� िजजासुेथ�थ� जानी ि भे्ेरभत॥त१६त॥ 
 
ा्ेां जानी िनत््ुक् एकभकक्वािशे् ा्त  
ि�्ो िह जािननोलत्थरमहं सि मम ि�्ःत॥त१७त॥ 
 
उदाेाः सार एाै ा् जानी ताातमैा मा म्म   
आकसथ्ः स िह ्ुक्ातमा मामााानु�मां गि्मत॥त१८त॥ 
 
बहूनां जनमनामन ा् जानाानमा ं�र� ा्त  
ाासुदााः सारिमि् स महातमा सुदुलरभःत॥त१९त॥ 
 
कामैस्ैस्ैह्जानाः �र�न ा्लन्दाा्ाःत  
्ं ्ं िन्ममासथा् �कृत्ा िन््ाः सा्ात॥त२०त॥ 
 
्ो ्ो ्ा ं्ा ं्नंु भक्ः �ि्ालवि्ुिमकच््त  
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्स् ्स्ािला ं�िा ं्ामाा िादधाम्हमत॥त२१त॥ 
 
स ््ा �ि्ा ्ुक्स्स्ाेाधनमीह ा्त  
लभ ा् ि ््ः कामाा म्ाै िािह्ाा िह ्ाात॥त२२त॥ 
 
अं्ा� ुफलं ा्ेां ्िात्ररमाधसामत  
दााानदाा्जो ्ाकन् मिक्ा ्ाकन् मामिरत॥त२३त॥ 
 
अव्क्ं व्कक्मार�ं मन्न ा् मामबुि्ःत  
रें भाामजानन्ो ममाव््मनु�ममत॥त२४त॥ 
 
नाहं �काशः सारस् ्ोगमा्ासमााृ्ःत  
मूूोऽ्ं नािभजानाि् लोको मामजमव््मत॥त२५त॥ 
 
ाादाहं सम्ी्ािन ा र्मानािन िाजुरनत  
भिाे्ािण ि भू्ािन मां ्ु ााद न कानत॥त२६त॥ 
 
इचचाा�ाेसमुतथान �न�मोहान भाे्त  
सारभू्ािन संमोहं सग� ्ाकन् रें्रत॥त२७त॥ 
 
ा्ेां तान्ग्ं रारं जनाना ंरुण्कमरणाम   
ा् �न�मोहिनमुरक्ा भजन ा् मां दू�्ाःत॥त२८त॥ 

 
जेामेणमोीा् मामाि�त् ््कन् ा्त  
ा् �मह ्ि�दुः कृतसनमध्ातमं कमर िािखलमत॥त२९त॥ 

 
सािधभू्ािधदैां मां सािध्जं ि ा् िादुःत  
�्ाणकालालिर ि मां ा् िादु्ुरक्िा्सःत॥त३०त॥ 

 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु �महिव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “जानिवजानयोगो नाम” सपृमोऽधयायः   ७   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
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या अधयायाचे नाव जानिवजानयोग असे आहे. मागंया महणजे सहावया अधयायाचे नाव कुठे अभयासयोग 

ृर कुठे आतमसंयमयोग असे िदले आहे. 
 
असे वाटृे की संयमा पृन आतम�ापृी असा उपदेशाचा रोख असलयानेच सहावया अधयायास 

आतमसंयमयोग हे नाव िदले आहे. नासपसंी जानेनरानंी �ोृे अिधकारी आहेृ असे पाहपन अ�ागंयोगाचे पपणर 
वणरन, हाृचे काही एक न राखपन ठेवृा केले आहे. कंुडिलनीब�लचे मामलीचे िनरपण उदघकृ केलयाखेरीज 
कुठलयाही भारृीय लेखकाचे योगासंबधंीचे िलखाण पपणर होम शकृ नाही. 

 
सहावया अधयायांया शवेटी शवेटी देवानंी अजुरनास िवनवपन पुनहा पुनहा सािंगृले की, “अजुरना, अरे जो 

योगी आहे ृो देवाचा देव होृो रे. पृ एकदा आला होृास ृेवहा मी धयानास बसलो होृो. ृुला आ�यर वाटपन पृ 
मला िवचारलेस ना की, “कक षणा पृ कुणाचे धयान करृोस?” ृेवहा मी महटल होृे, “भीषमाचं!ं” आठवृं ना 
ृुला? देव अशा योगयाचं धयान करृो इृकी योगयृा तयानंा �ापृ होृे. महणपन मी ृुला महणृो की, “अजुरना, 
पृ योगी हो.” 

 
तयांयाच संदभ�ृ साृवया अधयायाृ देव सुरवाृीस महणृ आहेृ– 
 
“अजुरना, ऐक रे. पृ ृर आृा योगयुकृ झालास. पण ृळहाृावर घेृलेलया रतना�माणे माझे सम�ाचे 

ृुला जान वहाव ेमहणपन �पचंजान महणजे काय आिण सवरपजान महणजे काय हे ृुला समजावपन सागंृो. पास�, 
ृुला मािहृच आहे की, रतन ृळहाृावर घेृलयाखेरीज तयाची पारख होृ नाही, खरी िकमृ होृ नाही. 

 
एकदा सराफबाजाराृ एक अंगठी िवकायला आली. िकमृ फार होृी आिण रतनही ृसेच मोलाचे 

होृे. एका चृुर जवािहऱयाने िभग न लावृाच ृी आंगठी नीट पािहली, “िकमृ दहा हजार महणृा ना? मी 
तया िकमृीस हे रतन घयायला ृयार आहे. पण एक अट आहे. ही अंगठी बाधंलेली आहे अशी घेणार नाही. 
ृुमही मला खडा सोडवपन माझया हाृाृ �ावा मी ृुमहाला ृुमही मागृा ृी िकमृ मोजावी,” जवािहऱयाने 
सािंगृले. सौदागराला बोलृा येईना. अंगठी सोडिवलयाबरोबर तया रतनाची दोन चकले िनघाली. बेमालपम 
साधंपन कोदणाृ ृे दोन खडे जडवले होृे. िकमृ तया मो�ा आकाराची होृी! 

 
देव महणृ आहे “अंगठी नवहे, सोडवपन ृुझया हाृाृ रतनच ठेवृो. महणजे सवर बाजपंनी पारखपन ृुला 

घेृा येईल”. 
 
पृ असे महणशील की “आतमजान सागंणार होृाृ, ृे सोडपन �पचंजान सागंृो असे का महणृा? मला 

ृे काय करायचे आहे? पण अजुरना, आतमजान होणयासाठी �पचंजानाची �ि�या कळणे आवशयक आहे. आंबी 
लोक नाव चालवृाृ. तयाृ पृ बसला आहेस ना? ृीराला नाव लावृाना ृे जोराने ृीरांया िचखलाृ 
घुसवृाृ. मग ृी टेकलेली नाव हलृ नाही, डोलृ नाही, जागा सोडृ नाही. �ससर रहाृे आिण मग आपण 
िृचा तयाग करन खुशाल काठावर उृर शकृो. ृशीच जानाची गो� आहे. िृसे जाणीव उरलेली नसृे, 
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िवचार मागंया पावली िनघृो आिण ृक�चे चाृुयर उपयोगी पडृ नाही. जाणीव, ृकर , िवचार ही �पचंजानाची 
साधने आतमजानासाठी कुचकामाची ठरृाृ. ृो तयाचंा �ांृ च नाही. एखादी मुलगी सासरी जाृे. िृंयाबरोबर 
जाृे पाठराखीण! िृचे नावच पाठराखीण, ृी सगळीकडे नवरींया मागे मागे रहाृे. पण सवामीभेटींया वळेी 
उंबर�ांया बाहेर सबकृे. तया उंबऱयांया आृ जाणयाचा िृला अिधकार नाही. ृशीच अवससा, जाणीव, 
ृकर , िवचार याचंी आहे. 

 
एखादा डॉकटर रोगयाची ृपासणी करृो. Text-book case आहे महणृो. महणजे तयाला Text-book 

आठवृे, ृो रोगाची लकणे पहाृो. ृंृोृंृ जमृाृ असे तयाला िदसले की ृो महणृो, “हा ंबरोबर अमुक 
रोगाची ही लकणे, तयाला उपाय हा.” मी डॉकटर, हा रोगी. हा रोग, हा उपाय. ही सवर जाणीव तयाला असृे. 
जयाला ही सवर जाणीव आहे. तयालाच भेदाची जाणीव असे आपण महणप. पुढे ृो ्ा भेद जािणवेृ पन िवचार 
करृो, जे दुव े�तयकाृ सापडृ नाहीृ ृे ृक�ने जोडृो, आिण उपाययोजना करृो. हे �पचंजान आहे, की 
जयाृ जाणणारा, जाणणे व जाणावयाची वस पृ हे ृीनही पदासर आ�सृतवांृ  आहेृ. पण हे ृीनही पदासर जया 
िठकाणी उरृ नाहीृ तयाला आतमजान महणावयाचे. 

 
�ी. अरिवदांं या आयुषयाृ वासुदेवानुभवास अननयसाधारण मह�व आहे. मािणकृोळा खटलयांया 

संदभ�ृ ि�टीश कारावासाृ गेलेले आिण वष�ने उ�रपारा या िठकाणी कारावासा पृन सुटलेले व भाषणास उभे 
रािहलेले अरिवद या दोन वगेवगेळयाच वयकृी आहेृ असे वाटणया इृके पिरव रृन कारावासाृील तयांं या 
एका वष�ंया अनुभवाने घडपन आले होृे. १८९३ साली सवामी िववकेानंद सवरधमर पिरषदेसाठी अमेिरकेस गेले 
आिण अरिवद आपले िशकण संपवपन तयाच साली मायदेशी परृ आले. ४ जुलै १९०२ ला िववकेानंदानंी 
महासमाधी घेृली. अरिवद ५ मे, १९०८ रोजी कारावासाृ गेले आिण ६ मे, १९०९ रोजी सुटले. या काळाृ 
िववकेानंद आपलया मागे येमन उभे आहेृ अशी अनुभपिृ अरिवदानंा येृ होृी. अलीपपरंया ्ा ृुरंगाृ पधंरा 
िदवस सृृ सवामी िववकेानंदाचें �तयक साि�धय व मागरदशरन तयानंा लाभले—तयाचीच पिरणृी हे िवन 
वासुदेवमय असलयाचा �तयक अनुभव येणयाृ झाली. “उ�रपारा सपीच” ्ा नावाने ृे भाषण �िसधद आहे. 
ृुरंगांया कोठडीृ, देवडीृ, पहारेकऱयाृ, कै�ाृ, विकलाृ, नयायािधशाृ सगळीकडेच �तयक वासुदेवाचे 
दशरन तयानंा झाले. जीवांया आकांृ ाने भगवंृ ाची करणा आपण कशी भाकली व शवेटी आपला धावा ऐकप न 
्वलेलया वासुदेवाने कसा �िृसाद िदला हे सभेमधये ृे सागंृ होृे. आिण देशभकृ अरिवदांं या िठकाणी 
भिगनी िनविेदृानंा �ेिषृ अरिवदाचें दशरन झाले. तया महणृाृ— 

 
He is the successor to the Spiritual Masters of the past. 
 
अस�ृ पुढे राजकारण सोडपन पाडेचेरी येसे एकांृ वास करन �ी. अरिवदानंी अतयु� �ससृी �ापृ 

करन घेृली. महणजेच िवजाना पृन बाहेर पडपन जानांया ककेृ �वशे केला. तयांं या लेखी �पचं उरलाच 
नाही. एकच एक िचि�लास भरलेला अनुभवास आला. यावरन जान व िवजान या शबदाचें असर आपण 
समजावपन घेणयाचा �यतन करावयाचा. 

 
देव पुढे महणाले, “अजुरना, जाणीव, िवचार, ृकर  यांं या आधारावाचपन जे िमळृे ृे जान; बाकीचे सवर 
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�पचंजान िकवा िवजान. अशा िवजानास जे सतय मानृे ृे अजान असे समज.” 
 
िशड�बाबांं या चिर�ाृ एक �संग आहे की, िशषयवगर बाबांं या सेवेृ  मगन असृाना एकजण गीृा 

महणृ होृा. �ोक होृा— 
 

्ि�िि �िणरा ा्न रिे�शनान साा्ात  
उरदाी्कन् ा् जानं जािनस्�ादवशनःत॥ 

 
बाबानंी िवचारले, ्ा �ोकाचा असर काय? िशषयाने रढासर सािंगृला, “�िणपाृ, �शन, सेवा केलयाने ृे 
जानसंप� व ृ�वदश� आचायर जानाचा उपदेश करृाृ.” बाबा महणाले, “अरे, जानाचा कधी उपदेश करृा 
येृो काय? जान देणयाघेणयाची वस पृ होमच शकृ नाही. �ोक “उपदे�य�नृ ृेऽजान” असा आहे. ृे (जानी 
पुरष) अजान दाखवृाृ. तयाचे सवरप सागंृाृ आिण तयामुळे जानाचा उदय होृो.” देव महणृ आहेृ, 
“अजान जाृे िवजान अशषे करपृे, आिण िशषय सवृःच जानसवरप होृो.” 

 
आृा हे जे जानाचे वमर आहे ृे शबदाने िजृके सागंृा येईल िृृके सागंृो. ही वस पृ अशी आहे की 

सोडी जरी लाभली ृरी मनाृील अनेक इंचा कृपृ होृाृ. सागंणारा आिण ऐकणारा अशा एका अवससेृ 
जाृाृ की, सागंणाऱयाचे बोलणे संपृे, ऐकणाऱयाचे ऐकणे साबंृे. आिण जान िवजान या लहानमो�ा 
जानांया सीमारेषा पुसलयाच जाृाृ. िकबहुना जानही जाृे, िवजान संपृे, आिण जानोदयाने आधीच 
अजानाचा नाश झालेला असृो. 

 
पण दुद�वाने या जानाची इंचा असणारेच िवरळा. सहसामधये एखा�ास इंचा होृे. माणसानंी 

भरलेलया ्ा जगाृ एकेक, एकेक िनवडपन लकावधी सैनय होृे, आिण ृे सैनय मग रणधुमाळीृ पाठवले जाृे. 
जेवहा का ृरवारीचा खणखणाट आिण बाणाचंा वष�व सुर होृो, ृेवहा रकृमासंाचा डोगर उठृो. पण 
िवजय�ींया पाटावर ्ा सैनया पृन एखादाच भागयवंृ  बसृो, ृसेच हे आहे. आससेंया महापुराृ सहसावधी 
माणसे पोहायला पडृाृ. पण पलीकडील ृीरावर पोहपन बाहेर िनघणारा धैयरवान एखादाच असृो. 
अधयातमजान ही अशीच असामानय गो� आहे. ृी शबदाृ सापडणारीही नवहे. पण आृा ृी सािंगृली जाईल. 
नीट ऐक मा�. 

 
महत िकवा बु�धदृ�व ृुझया िनतय पिरचयाचे आहे. कोणतयाही गो�ीचा िनणरय घेृाना ृुला ृुझयाृील 

ृे ृ�व सप� जाणवृे. ृे बु�धदृ�व हे अंगांया चाये�माणे पडलेली माझया अंगाची पडचाया आहे. 
 
या पडचायेस �कक िृ असे नाव आहे. ृी आठ �कारची आहे. िृंयामुळेच ्ा लोक�यीची उभारणी 

होृे. पकथवी, आप, ृेज, वायु, आकाश ही पचंमहाभपृ े आिण मन, बु�धद, अहंकार ही ृीन अशी एकंदर आठ ृ�वे 
सकि�रचनेस कारणीभपृ  होृाृ.” 

 
एखा�ाने मोहरीएवढे वडाचे बी आपलया ृळहाृी देमन महटले की, “हे घया वडाचे झाड.” ृर आपण 



 
अनु�मिणका 

िवचार ना की, “अहो, हे कसले वडाचे झाड? वडाला मुळे, खोड, फा�ंा, पारंबया, पाने, फळे सगळी हवी. हा 
ृर मोहरीएवढा एक कण, याृ, मोहरीृ, वडाचे झाड कसे असेल?” देणारा महणेल, “पहा पेरन.” ृसेच हे 
देवाचे सागंणे आहे. गभरवृी सी आहे. गभ�ला हाृ, पाय, डोळे, कान सवर काही आहे िकबहुना एक पपणर 
वय�कृम�व मन, बु�धद, अहंकारासिहृ िव�मान आहे पण दशय मा� नाही. ृशी ही सप�म �कक िृ! जडाला 
चेृना देृे, चेृना वाढवृे, मन िनम�ण करृे, आिण शोकमोहाचे �संग तया मनाला भोगवृे. ृीच �कक िृ 
बु�धदंया िठकाणी जाणणयाची, िनणरय घेणयाची शकृी होृे आिण अहंकारांया रपाने जग ृोलपन धरृे. 

 
�कक ृीने असे ससुलसवरप घेणयास सुरवाृ झाली की जणप काय भपृ सक�ीची टाकंसाळ उघडृे. अंडज, 

सवदेज, जारज, उि�ज या चार �कारचे जीव उतप� होम लागृाृ. जीवाचें लोटंया लोट िनम�ण होृाृ. 
आकक ृीची िकमृ सारखीच पण ठसा वगेवगेळा होृो. बु�धदबळांया खेळाृील मोहरी एकीकडील चदंनी व 
दुसरीकडील िशसवाची असृाृ. पण �तयेकाची चाल वगेळी. उंट िृरपा, घोडा अडीच घरे, राजा शह 
लागलाच ृर एक घर, वजीर आडवा उभा िृरपा कसाही आिण पयादे एकच घर पण फकृ िृरपे! समोर 
असले ृर काही कर शकृ नाही. पण वळे�संगी विजराचा घास घेृे आिण राजाला शह देृे. पण हे सवर गुण 
वरंया आकाराचे, खेळासाठी मानलेले, बाकी सव�ची घडव चदंनाचीच. ृसेच हे होृे. पचंमहाभपृ ांया ्ा 
नाणयाचा िहशोब एक तया �कक ृीसच ठामक असृो. इृरासं कळृ नाही. एक िदवस �कक िृ ही सगळी नाणी 
आटवपन टाकृे. बु�धदबळाची सगळी मोहरी पेटींया कपपयाृ टाकप न �ावी तया�माणे. 

 
अजुरना, हे रपक असप दे. आृा उघड सागंृो की, नाम आिण रप याचंा िवसृार �कक िृ करृे, ृी 

�कक िृ ृर माझे �िृिबब आहे. ृेवहा ्ा जगास वासृिवक आिद आिण अंृ मीच आहे हे धयानाृ घे. �कक ृीला 
सवृःचे असे वगेळे अ�सृतव नाही, “माया” असे िृचे नाव महणजे “नाही जी” भगवंृ ांया अिध�ानाने ृी वरवर 
भासृे इृकेच.” 
 
 

िसधदचिर�ाृ म�ंचं्नास व गोरकनास यांं या संवादाृ गोरकनासाचंा �शन आहे. 
 

अ्ीि�् जािन्ा 
दश् मा्ा िदस ा् 
की ाा्ा आघाेिि? 

 
बाळाचा हा मा�मक �शन ऐकप न संृु� झालेले म�ंचं्नास उ�र देृ आहेृ. 
 

बा ाे राडसा, िदस ा्, 
रिे िमथ्ाभासा 
जाणोिन, ा र्ाी िादाहदशा 
�ाेबध ाेेा समसाम ा् 

 



 
अनु�मिणका 

माया जानयास िदसृे पण ृे ृी �िृिबबातमक आहे हे जाणपन िृचा तयाग करृाृ. देव पुढे महणाले, “जग 
�कक ृीने केले असले ृरी �कक िृ केवळ माझया िठकाणी भासमान होृे, अनय� नाही. महणपन जगाचा आिद, 
मधय, अंृ मीच आहे हे समजपन घे. अजुरना, मकगजळाची उतप�ी कुठे झाली हे शोधप गेले ृर िकरणापंासपन झाली 
असे वाटृे पण िकरणे िनघृाृ सुय�पासपन. ृेवहा मकगजळ सपय�मुळे िदसृे असे महटले पािहजे. सकि� िनम�ण 
करणाऱया �कक ृीचे मपळ माझया िठकाणी आहे. तयाच�माणे संहारकाळी �कक िृ जया िठकाणी िव�ानृी घेृे, लीन 
होृे, ृे िव�ा�नृससान मीच आहे. सकि�चे जनमाला येणे, असणे, नाश पावणे ्ा ृीनही अवससा माझयाच 
िठकाणी आहेृ. एखा�ा दोऱयामधये मणी ओवावे तया�माणे हे िवन मी धरले आहे. सोनयाचे मणी सोनयांया 
साखळीृ ओवाव ेतया�माणे ्ा जगाला अंृब�् मीच वयापपन रािहलो आहे. जया तया वस पृचा सवभाव मी आहे 
असे समज.” 
 

एका माणसाकडे सोनयाचा खंडोबा आिण तयांयासाठी सोनयाचा घोडा होृा. घोडा चागंला घाटदार 
आिण वर बसलेली खंडोबाची मप�ृही चागंली सुबक होृी. भरभराट संपली. अडचणीचे िदवस आले. िम�ाने 
स�ा िदला, “बाबा, कशाला उगीच हाल काढृोस? घोडा, खंडोबा सोनयाचा आहे ना? िवकप न टाक. ने सराफ 
कट�ावर. चागंली िकमृ येईल.” भकृाला हा स�ा मानवला. तयाने दोनही मपृ� सराफाकडे नेलया. 
सराफाने िन�वकारपणे तया वजन केलया आिण सािंगृले, “खंडोबाची िकमृ पाचशहेे, घो�ाची दोन हजार” 
भकृांया मनाृ कणभर भ�कृ िश�क होृी. ृो कळवळपन महणाला, “चे, चे, असे कसे होईल हो? देवाची 
िकमृ घो�ापेका कमी? असे कसे होईल?” 

 
सराफ महणाला “अहो, देव आिण घोडा हा फरक ृुमंया नजरेचा आहे. मला काय? मी दोनहीचे 

ृाजवयाृ वजन करणार आिण सोनयांया वजना�माणे िकमृ देणार. मला फकृ सोनयांया वजनाचा िवचार 
करायचा. देव का घोडा मी कशाला बघप?” 

 
भगवंृ  महणृ आहेृ, “बा्ृः जगाृ वस पृ िभ� िभ� िदसलया ृरी तया सवर एका पर�महाचे �िृिबब 

आहेृ. सगळयाचंी िकमृ एकच आहे. वस पृंया िठकाणी असलेला सवभाव हे तया भगवंृ ाचे दशय रप आहे. 
 
पाणयाचे पाृळपण, वाऱयाचे सपशररप, चं् सपय�चा �काश हे सगळे माझेच रप आहे. पकथवीचा गुण गंध, 

हा गंध शुधद व नैस�गक आहे. ृे माझे रप आहे. आकाशामधये मी शबद, वदेामधये मी ॐकार, माणसांया 
िठकाणी मनुषयपण, अहंभाव, पौरष मी आहे. पाणयाचे पाृळपण, वायपचा सपशर, पकथवीचा गंध, गगनाचा धवनी हे 
गुण आपलया ससपल इंि्यांं या अनुभवास येृाृ, पण मनुषयांया मनुषयपणाचा साकातकार तयांया कक ृी पृन 
�गट होृ असृो. ि�येवर लक ठेवपन धयानाृ घयावा लागृो.” 

 
रामशासी �भणेु दिकणा वाटणयासाठी बसले होृे. जवळच नाना फडणीस बसले होृे. दकणा 

घेणयासाठी िभककु, वैिदक समोर येमन दकणा घेमन जाृ असृाना समोरंया �ामहणास पहाृाच 
रामशासंयानंी ृबकाृले दोन रपये उचलले. नाना फडणीस हळपच महणाले, “आपण ्ानंा जासृ दकणा 
िदली ृरी चालेल.” 

 



 
अनु�मिणका 

रामशासी  दढ सवराृ महणाले, “नाना, मी इसे पेशवयाचंा दानाधयक महणपन बसलो आहे. हा माझा भाम 
असला ृरी तयाची िव��ा मी जाणृो. तयाला दोन रपयेच देणे योगय आहे. भाम असला ृरी ृो घरी. इसे 
नाही. जासृ काही �ायचे ृे मी पाहीन. या िठकाणी एवहढेच!” अशी ही परखड सवभावाची माणसे, तयाचें गुण 
�संगाने �गट होृ असृाृ. 

 
्ाला पौरष महणावयाचे, देवतव महणावयाचे. माणसाृ िदवयतवाचे जे दशरन होृे ृे अशा िठकाणी. देह 

मानवाचा पण आृ राहणारे चैृनय मधपनच आपले �काशमय जवलंृ शुधद सवरप डोळयानंा िदसेल असे 
�कष�ने �गट करृे. बाकी देह पचंमहाभपृ ातमक! ृोही भगवंृ ांया कक ृी पृनच झालेला. पचंमहाभपृ ाचें सवर धमर 
मकणमय देहाृ आहेृच आिण ृी सवरच भगवंृ ाची चाया आहेृ. 

 
देव महणाले, “अ�गन असे �काशाला वरवरचे नाव आहे, ृे केवळ वरचे कवच आहे. पण ृे बाजपस केले 

की अगनीचे सवयंिस� सवरप �काश ृो मी आहे.” 
 
�ीमत शकंराचाय�चे एक�ोकी अधयातम �करण आहे. 
 

िक ज्ोि्स्ा  (कोणृा �काश ृुझया उपयोगास येृो?) 

भानुमानहिन मा (सपय�ंया �काशाने िदवसा िदसृे.) 

ेा्ौ �दीरिदकं  (रा�ी िदवयांया उजेडाृ िदसृे.) 

स्ादाां (ृे असप दे पण........) 

ेिा दीर दशरन िाधौ तक ज्ोि्ेाख्ािह मा (सपयर, दीप दाखवणारा �काश मला सागं.) 

िीुः  (डोळा) 

्स् िनमीलनािद सम ा् तक  (पण डोळे बदं करन) 

धीः (बु�धदने िदसृे) 

िध्ोदशरना तक  (बु�धदला जान कोणामुळे होृे?)  

्् अहं  (िृसे मी) 

अ्ो भााा रेमकं ज्ोि्ः  (अरे पृच सवर�े� �काश आहेस.)  

्दकसम �भो (महाराज ृो मी आहे.) 

 
िृनही ि�काल महणणयासारखा हा �ोक आहे. 

 
तक ज्ोि्स्ा भानुमानहिन मा ेा्ौ �दीरािदकं 
स्ादाां ेिा दीर दशरन िाधौ तक ज्ोि्ेाख्ािह मा 
िीुस्स् िनमीलनािद सम ा् तक धी िध्ोदशरना 
तक ््ाहम्ो भाानरेमकं ज्ोि्स्दकसम �भो 



 
अनु�मिणका 

 
आतमयाचे दशरन पकं चकास एकाच �ोकाृ संभाषणा पृन करन िदले आहे. देव आपलयाला ृे सवृः सागंृ 
आहेृ की, “्ा �काशास �काशमान करणारा ृो मीच आहे.” 
 

बा् आकार मा� �ाणयाचें को�वधी असृाृ. नानािवध योनीमधये �ाणी आपआपलया सवभावानुरप 
आपले जीवन जगृाृ. आहाराचे ृरी िकृी �कार! काही नुसतया वाऱयावर जगृाृ, काही गवृावर राहृाृ, 
काही पाणयाृ राहपन पाणीच िपमन असृाृ. �कक िृ स�ा गाजवृे. िृंया स�ेखाली िृंया सागंणया�माणे 
�ाणी िनमपटपणे जगृ असृाृ. पण अजुरना, हे लकाृ घे की, ृे �ाणी जसे माझे सवरप ृसेच ृे खाृाृ ृे 
अ�, िपृाृ ृे पाणी, नासों्ास  करृाृ ृी हवा हे सगळे काही मीच आहे. 

 
सक�ींया उतपि�काळी आकाश हा अंकुर �सम येृो. जेवहा �लय होृो ृेवहा ॐकाररपी पटांया 

अकराचा लोप होृो. ृो अंकुर आिण ृो ॐकार मीच आहे. �ससृीकाळी िवनासारखे िदसणारे आिण 
�लयकाळी िनराकर सवरप पावणारा असे जे िवनबीज आहे ृे मीच आहे आिण ृे मी आज ृुझया हाृाृ देृो 
आहे. ृे नीट साभंाळपन ठेव, तयावर िवचार कर, महणजे जेवहा पृ जानांया गावी जाशील ृेवहा तयाचा उपयोग 
काय हे ृुला नीट कळेल. 

 
हे जरा िवषय सोडपन बोलणे झाले. पण आृा जासृ िवचार न करृा संकेपाने ृुला माझे सवरप 

समजावपन देृो. 
 

्रसव्ािंा ्र ्ो मी 
बलां्ािा बल ्ो मी 
बुकधदमं्ािंी बुकधद ्ी मी 

 
आिण जीवांया िठकाणी इंचा नावाची जी शकृी आहे ृी मी आहे.” 

 
आतमाराम असे �ीकक षण पुढे महणाले, ““अजुरना, ही इंचा िकवा काम या सवरपाृ मी जीवामधये 

असलयाने धम�चा उतकषर होृो. ्ा कामाचें शुधद सवरप ृो मी हे मा� लकाृ ठेव. मिलन इंचा जीवाला 
�पचंाकडपन खेचृ असृे, तयाृ बुडवृे, अधोगृीस नेृे. पण शुधद काम तयानंा ृारृो. िवकारांया जोराने 
इंि्ये सवृःला गोड वाटणारी कामे जीवाला करावयास लावृाृ खरी पण हा शुधद काम िृसेही जीवाचे 
संरकण करृो. जीवांया हा पृन फार काळ अधम�चरण कर देृ नाही. हळपहळप वाईट �वक�ीची आडवाट सोडपन 
िविधमाग�ने जीवाला राजरसतयाला नेृो इृकेच नवहे ृर तया राजमाग�ृ कोठे असप�ृा, अंधार असला ृर 
सप� िनयमाचंी मशाल घेमन तयाला नीट वाट दाखवृो. 

 
आतमारामाचा सखा असलेला हा शु� काम ही इृकी वयवससा ठेवृो, काळजी घेृो, महणपन धम�ची 

पपणरृ ा होृे. आचरण धम�स धरनच होृे.” 
 



 
अनु�मिणका 

महातमाजी ृुरंगाृ असृाना कसृुरबा िृसे तयानंा भेटायला गेलया. जेलरंया समकच कै�ाने बोलावे 
या िनयमानुसार दोघे जेलरंया साकीने बोलृ होृे. जेलरंया मनाृ आले आपण जरा बाजपस झालो ृर दोघे 
मोकळेपणाने बोलृील. महणपन ृो बाहेर गेला आिण वळे संपृाकणी हजर झाला. पहाृो ृो दोघे सृबध बसले 
आहेृ. 

 
जेलरने आ�य�ने िवचारले, “बोलला नाही?” 
 
महातमाजी महणाले, “जेलचा िनयम आहे ना की, बोलणे जेलरसमोर वहाव?े ृुमही बाहेर गेलयावर 

बोलणार कसे?” 
 
असे नीिृिनयमाचें कठोर पालन. देव महणृाृ, “मग धमर पपणरतव पावृो. संसाराृच मोकाचे मोृी 

सापडृे. संसाराचा वले वदेगौरवांया माडंवावर चढृो. कमरफलाची पालवी मोकाला जामन टेकृे. 
 
अजुरना, मघाशी ृुला सािंगृलेच की सगळया पदास�ंया आकाराचे कारण मी आहे तया�माणेच मोक 

िमळवावा ही इंचादेखील मीच आहे. धमरपालन करन जीवन जगाव ेहा संकलप मीच आहे आिण ्ा पृन िनम�ण 
होणारे कमरफल जेसे घेमन जाृे ृे मोकससानही मीच आहे. स�व, रज, ृम या गुणापंासपन िनम�ण झालेले 
आिण एकमेकापंासपन िवलकण वगेळे असलेले पदासर माझयापासपनच उतप� होृाृ. 

 
पण मी मा� तयाृ सापडलेला नाही हे समजपन घे. जागकृी पृन सवपन िनम�ण होृे पण जागकृी सवपनाृ 

बुडपन जाृ नाही. जागकृी ही वगेळी शु� अवससा िश�क असृेच. भरीव बी महणजे गोठलेला वककरसच असृो. 
ृे पेरले की तयाला अंकुर फुटृो आिण तया रसाचे लाकप ड ृयार होृे पण तया लाकडामधये बीजपण िश�क 
असृे काय? आकाशाृ मेघ येृाृ पण मेघांृ  केवळ आकाश असृ नाही. ढगाृ पाणी असृे पण पाणयाृ ढग 
असृ नाही. ढगामधलया पाणयाने लखलखीृ वीज िनम�ण होृे पण तया िवजेमधये पाणी असृ नाही. अ�गनमुळे 
धपर िनम�ण होृो पण धुराृ अ�गन असृ नाही. तया�माणे माझया िठकाणी िवकार िनम�ण होृाृ, जनम घेृाृ 
पण तया िवकारामंधये मी असृ नाही. पदासर माझयापासपन िनम�ण होृाृ पण तया पदास�ृ मी असृ नाही. 
पदास�ना माझी ओळखही असृ नाही. 

 
पाणयामधये िनम�ण झालेले गोडळ पाणी झाकृे. आकाशाृ िनम�ण झालेले मेघ आकाश झाकृाृ. 

सवपन खोटे असृे हे खरे पण जोवर झोपेचा अममल आहे ृोवर ृे सवृःची सवृःला आठवण होम देृ नाही. 
डोळयांृ च िनम�ण झालेला सारा डोळयाचंी पहाणयाची श�कृ िगळपन टाकृो ृसेच हे घडृे की माझीच 
पडलेली ही ि�गुणाचंी सावली माझया व जीवांं या मधये अंृराय िनम�ण करृे. पाणयाृच िनम�ण झालेली मोतये 
जशी पाणयाृ िवरन न जाृा वगेळी रहाृाृ ृशी ही जीवसक�ी माझयापासपन िनम�ण होृे पण मायेमुळे मला 
ओळखृ नाही. माृीचा घडा एकदा भाजपन िनघाला की मग पुनहा माृीशी एकरप होम शकृ नाही ृसेच हे 
घडृे आिण माझयापासपन िनम�ण झालेला जीव मलाच अंृरृो. 

 
पण वसृुृः सवर �ािणमा� माझेच अवयव. मचढरांया कळपाृ एकदा एक िसहाचा चावा िमसळला 



 
अनु�मिणका 

आिण मग मचढरांं या संगृीने मच मच कर लागला. मचढर महणपन जगप लागला, सवृःचे िसहरप िवसरला. ृसेच 
जीव मला िवसरन जाृाृ. मायेंया योगाने जीवदशा हेच आपले सवरप असे समजपन चालृाृ. ृे माझे असपन 
माझे रहाृ नाहीृ, मला ओळखृ नाहीृ. िवषयांं या ृाबयाृ पपणरपणे जाृाृ. एकदा का िवषयाचंा पगडा 
बसला की मी व माझेपण यांृ  गुरफटपन आंधळे होृाृ. देह महणजेच मी ही अंधारी रा� होृे. हा सु�ा सगळा 
माझयाच मायेचा खेळ आहे. तयामुळे ृी माया ृरन जामन माझयापय�ृ पोहचणे हे काही सोपे नवहे. सहज अनय 
उपायाने ृे शकय नाही. िकबहुना जे जे अनय उपाय करशील ृे ृे जासृ बधंनाृ पाडृील. या दुसृर माये पृन 
ृरन जाणयाचा एकमेव मागर महणजे मला अननयभावाने शरण येणे.” 

 
यापुढे मामलीनी या दुसृर माया नदीचे एक �चडं उ� सवरप आपलयापुढे उभे केले आहे. एखा�ा 

मो�ा नदींया भोवऱयाृ सापडपन आपण कधी गरगरृ ृर कधी �वाहाबरोबर झपा�ाने वाहृ चाललो आहो 
असा खराखुरा �तयक अनुभाव मामलींया शबदाृ येृो. 

 
मामली महणृाृ, “लोक मी आिण माझे या �ानृीमधये गुरफटपन जामन िवषयाधं होृाृ आिण 

वहावटीस लागृाृ. ��ाचळांया ृुटलेलया क�ापासपन संकलपाची पिहली उकळी येृे. तयावर महाभपृ ाचंा 
लहानसा बुडबुडा येृो. सकि�िवसृार सुर होृो. काळाची �ास करणयाची श�कृ वाढृ जाृे, सकि�िवसृारही 
वाढृो आिण �वक�ी आिण िनवक�ी या दोनही उंच ृटांया बाहेर ृी माया नदी वाहप लागृे. ि�गुणांं या मेघाचंी 
अपार वक�ी झालयामुळे मोहाचा महापपर येृो, यमिनयमाचंी नगरेंया नगरे ृी �वाहाबरोबर वाहपन नेृे. �ेषाचे 
भोवरे पाणयाृ िनम�ण होृाृ. मतसररपी वळणे ृी घेृ असृे. संुदर िसयारंपी मोठमोठे मासे जीवानंा 
�ासणयांया ृयारीने तया महानदीृ झळकृ असृाृ. �पचंाची वाकडी वळणे घेृ ही महानदी वाहृ असृे 
आिण एकदा कमर आिण एकदा अकमर याचंा िृला पपर येृ रहाृो. सुखदुःखाची पुराडे ृरंगृ असृाृ. िजसे 
रिृरपी बेटावर कामांया लाटा आपटृाृ िृसे जीवांया फेसाचे समुदायंया समुदाय िदसृाृ. अहंकारांया 
मोठालया धारा पा�ांया पोटाृ वाहृ असृाृ. िव�ा, धन, कुल या ृीन मदांया उकळया �वाहाृ फुटृ 
असृाृ. िवषयरपी �चडं लाटा उठृच असृाृ. उदय आिण असृ याचें लोढे जनममकतयुरप खळगे पाडृाृ. 
तयाृ पाच भौिृक शिरराचें बुडबुडे होृाृ, जाृाृ. अिववके आिण गोधळ हे मासे धैयररपी आिमष िगळपन 
टाकृाृ. पा�ाृ अजानाचे भोवरे गरगरृ असृाृ. �ानृींया गढपळपणाने आशारप �ाणी फसृाृ. 
रजोगुणांया खळबळीचा आवाज सवगरलोकापंय�ृ गाजप लागृो. रजाची ृी खळखळ, ृमाची ृी �चडं धार 
आिण स�वाचे ृे खोल पाणी ्ा सगळया अडचणीमुळे ही माया नदी ृरन जाणयास अगदी दुसृर झाली आहे. 
पुनजरनमरपी लाटाचंी उसळी सतयलोकांं या बुरजावर जामन आदळली की पुनरावक�ींया आघाृाने ��ाडंाचे 
धोडे कोसळपन पडृाृ. जोराचा पपर आलयाने या माया नदींया वगेाने वाहणारा �वाह अजपनही साबंृ नाही. 
आृा ही अशी भयंकर नदी कोण ृरन जाईल? 

 
इसे आणखी एक चमतकार आहे. या माया नदींया भयंकर �वाहा पृन बाहेर पडावे अशी इंचा 

पुषकळानंा होृे पण फारच सोडे लोक पैल ृीराला पोहचृाृ. कारण या बाबृीृ अडचण ही आहे की जे जे 
उपाय करावे तया तया उपायाृच अपायाचंी बीजे दडलेली असृाृ. उपाय अगदी खा�ीचा महणपन ृे लोक 
�यतन कर पाहृाृ आिण पदराृ पडृे दुसरीच अनपेिकृ गुंृवणपक. सवृःंयाच बुि�ंया भरवशावर जे ्ा 
नदींया पलीकडे जाणयांया ईष�ने हाृ मारृ िनघाले ृे कुठे बुडले याची नाविनशाणीही मागे उरृ नाही. 



 
अनु�मिणका 

काहीना जानांया डोहाृ गव�नेच िगळपन टाकले. िकृी एकानंी वदे�यांया सागंडीचा आ�य केला पण 
मीपणाचे धोडेही बरोबर घेृले. मग ृी सागंड बुडृ, ृरृ पुढे जाृाजाृा मदरपी मो�ा माशानंी तयानंा 
सबधंच िगळपन टाकले. िकृी एकानंी ृारणयाचा कासपेटा कमरेला बाधंला होृा आिण ृे मदनांया कासेला 
लागले होृे ृर िवषयमगरानंी तयानंा चघळपन टाकले. काहीजण महाृारपणी लाटेृ लपपन असणाऱया 
बुि��ंशरपी जाळयाने चहप बाजपंनी वढेले जाृ शोकरपी क�ावर आपटृाृ. �ोधरपी भोवऱया पृन जया जया 
िठकाणी वर येृील तया तया िठकाणी संकटरपी िगधाडाकडपन टोचले जाृाृ. काहीजण दुःखरपी िचखलाने 
भरन जामन मरणांया जाळयाृ फसृाृ. कामांया कासेला लागलेले वाया जाृाृ. यजरप पेटी बाधंपन 
माया नदी ृरन जाणयाची कोणी कामना करृाृ. सोडा वळे पाणयावर ृरंगृाृही पण मग सवगरसुखांया 
कपारीृच अडकप न पडृाृ. कमरठपणांया बाहपंचा भरवसा धरन काही लोक पोहणयाचा �यतन कर लागृाृ. 
पण िविधिनषेधांया अवाृ�ृच िफरृ रहाृाृ, पुढे �वासच घडृ नाही. माया नदीृ वैरागयाची नाव िटकवपन 
धरन पलीकडे नेणे फार कठीण आहे. िववकेांया वळेपला ्ा नदींया खोलपणाचा अंदाज येणे दुरापासृ आहे. 
अ�ागं योगाची अंगे यम, िनयम, आसन, �तयाहार, �ाणायाम, धानधारणा, समाधी ही आहेृ. ृर तयांं यायोगे 
सोडाफार ृरणोपाय होृो. 

 
एक�ा जीवांया �यतनाने ही माया नदी ृरन जाृा येणे हे अशकय�ाय आहे. अपथयशील माणसाची 

वयाधी बरी होणे, स�नास दुजरनाची बुि� कळणे, लोभी पुरषाने चालपन आलेलया ऐनय�चा अवहेर करणे हे जसे 
अशकय ृसेच हे आहे. चोरानंा सभा िजकृा येईल काय? मासा गळ पचवप शकेल काय? िभ�ा मनुषय 
िपशा�ावर ह�ा करील काय? 

 
लहान पाडसाने पारधयाचे जाळे ृोडले, मंुगीने मेर पवरृ ओलाडंला, ृरच मायेचा पैलृीर जीवानंा 

पहाृा येईल. पडुंसुृा, कामुक जसा सींया पाशा पृन सुटप  शकृ नाही ृसाच जीव ्ा माया नदी पृन केवळ 
आपलया �यतनाने ृरन जाम शकृ नाही. 

 
माझी भ�कृ करावी, ृीही माझे सवरप खरे काय आहे हे ओळखपन अननयभावाने करावी आिण मला 

सवरसैव शरण याव ेएवढाच माये पृन ृरणयास उपाय आहे. 
 
सवरभावासिहृ जयानंी माझी भ�कृ केली ृे मा� या मायाजला पृन सहज ृरन जाृाृ. आृा ृरन 

जाृाृ असे महटले महणपन ृुला वाटेल की ृे तया मायेृ िशरृाृ आिण मग भ�कृबळाने तया माये पृन बाहेर 
पडृाृ. ृर पास� ृसे नवहे. असा चमतकार घडृो की तया जानी पुरषानंा अलीकडील ृीरावरच मायाजाल 
संपलयाचा अनुभव येृो. मायेचे िमथयतव तयांं या �तयकानुभपृ ीचा िवषय असृो.” 

 
िस�चिर�ाृ असा �संग आहे की, ब�ीस िशराळयास म�ंचं्नासाचंी सवारी जया बाईस 

पु��ापृीसाठी िवभपिृ िदली होृी िृंया घरी बारा वष�ने आली आिण मो�ा आनंदाने आिण उतसुकृेने 
िवचारले, “बाई, आमचा ब�ंा कुठे आहे?” 

 
बाईस ��ाडं आठवले. रडृ रडृ पाय धरन ृी महणाली, “महाराज, अंगारा लाभलाच नाही. 



 
अनु�मिणका 

मिै�णींया सललया�माणे मी ृो उिकर�ावर टाकला.” 
 
नास हसले आिण उिकर�ाजवळ जामन �ेमाने हाक मारीृ महणाले, “आईये लरके, िकृिनये िदन 

हँुवा बिैठये?” आिण भसमाृील िनखाऱयासारखा बारा वष�चा ृो बालक बाहेर येमन हाृ जोडपन उभा रािहला. 
 
म�ंचं्नासानंी बाळाला कवटाळपन घेृले. तयाचें डोळे पाणयाने भरन आले. तयाला कुरवाळपन 

महणाले, “मी िकृी रे िववकेशपनय! या मपखर बाईला िवभपिृ देमन ृुला मा� बारा वष� िशणवले.” 
 
बाळ महणाला, “महाराज, ृेच बरे झाले. मला गभ�गाराचे क� ृरी भोगाव ेलागले नाहीृ.” 
 
मायेचे पाणी अलीकडंयाच ृीरावर बाळासाठी संपले होृे. 
 
भकृालाही ृे असेच सरृे. 
 
देव महणृ आहेृ, “माझया भकृानंा सवपन ‘सवपन आहे’ हे कळृे कारण समजा ्ा दुसृर नदी पृन 

ृरन जाणयाचा �संग आलाच ृर तयानंी सगळी सामु�ी नीटनेटकी जमवलेली असृे. आतमानुभवाचा कासोटा 
घ� बाधंलेला असृो. आतमािनवदेनरपी ृराफा हसृगृ करन ठेवलेला असृो. सदगुररपी ृार पुढे 
चाललेले असृेच. अहंभावाची ओझी ृे टाकप न देृाृ. िवकलपांया वाऱयांया झळुका चुकवृाृ आिण 
संसाराृील �ेमांया ओहोटीचे पाणी ृपासपन पोहृाृ. जीव आिण परमातमा यांं या ऐकयबोधाचा उृारा तयानंा 
सापडृो. बोधाचा ृारा िदशा दाखवृ असृो आिण अशा रीृीने ृे िनवकि�ंया पैलृीरावर िनघृाृ. 
वैरागयांया हाृाने पाणी ृोडृ ‘सोऽहं’ भावांया बळावर सुलभृेने ृे िनवकि�काठावर िनघृाृ. पण ्ा 
उपायाने जयानंी माझी भ�कृ केली व करृाृ, जे माये पृन ृरन जाृाृ असे भकृ सोडे आहेृ फार नाहीृ. 

 
कारण इृर बऱयाच साधकामंधये अहंकाराचा भपृ संचार झालेला असलयाने आतमबोधाचा तयानंा िवसर 

पडृो. िनयमांं या वसाचंी आठवण रहाृ नाही. वदेानंी जी कम� कर नये असे महटले ृी ृे करृ रहाृाृ. 
िकबहुना अयोगय ृेच योगय असा तयाचंा आ�ह होृ रहाृो. शिररांया गावी जया कामासाठी ृे आले ृे काम 
पार सोडपन देृाृ. इंि्यरपी गावांया राजरसतयावर मी आिण माझे यािवषयी बडबड करृ नाना �कारंया 
िवचाराचंी गद� जमवृाृ, आिण या सव�चा पिरपाक महणपन अंगावर पडणाऱया दुःख-शोकाचें आघाृ पुनःपुनहा 
सोसृ रहाृाृ पण आपले कमर बदलृ नाहीृ. मायेने �ासपन गेलयामुळे सुटकेचा मागरच तयांं या धयानी येृ 
नाही आिण महणपन माझी आिण तयाचंी भेटच होृ नाही. 

 
काहीजण मा� माझया भ�कृंया माग�ने चालप  लागृाृ आिण व�धषणु अशा सवरपाृ आतमिहृ �ापृ 

करन घेृाृ. असे भकृ चार �कारचे आहेृ. 
 
पिहलयास आ रृ, दुसऱयास िजजासप, िृसऱयास अस�स� व चौथयास जानी या नावाने ओळखावे. आ रृ 

संकटा पृन सुटका वहावी महणपन भ�कृ करृो. िजजासुला जाणणयाची इंचा असृे, अस�स�ला असर�ापृी वहावी 
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अशी ृळमळ असृे पण शवेटचा जो जानी आहे तयाला कशाचीच अपेका नसृे महणपन ृोच एक खरा भकृ आहे 
असे समज. या जानी भकृांया अंृःकरणाृ जानाचा �काश इृका ओृ�ोृ भरलेला असृो की भेदाभेदाचा 
अंधार औषधालाही िृसे उरलेला नसृो. ‘मी �� आहे.’ ्ा भपिमकेवर आरढ झालेला हा भकृ माझयापासपन 
वगेळा उरलेलाच नसृो. एकरपच झालेला असृो. सफिटकच पाणयासारखा वाटृो ृसा माझयाशी एकरप 
असलेला ृो भकृ शारीरि�यामुळे सामानयसारखा व माझयाहपन िभ� असलयासारखा िदसला ृरी ृो आभास 
आहे. ृो व मी वगेळा नाही ही िकृी कौृुकाची गो� आहे! वारा आभाळाृ िवरला की कुठे वगेळा रहाृो? 
फकृ हालवला ृरच आकाशाहपन िभ�सा �तययाला येृो. ृसा शरीरकम�नेच ृो केवळ वगेळा िदसृो. मनाने, 
�ृीृीने, ृो माझयाृ पपणरृ या िमसळपन गेलेला असृो. जानाचा उदय झालयामुळे ृो मला आतमा समजृो 
आिण तया �ेमाने उंचबळपन जामन मो�ा आनंदाने मीही ‘जानी माझा आतमा’ असे महणृो. इृर ृीन �कारचे 
भकृ आपआपलया िहृासाठी मला झोबृाृ पण मी जयांयावर �ेम करृो असा भकृ महणजे जानी भकृ. 
जीवांया पलीकडील खपण िमळालयावरही वयवहार कसा करावा हे ृो जाणृो. देह वगेळा असला ृरी ृो 
माझयापासपन वगेळा होृच नाही. दुभतयांया आशनेे जग गायींया पायाला दोर बाधंृे पण वासराचा भाग तयाला 
दोरी न बाधंृाच िमळृ असृो ना? ृसे हे घडृे. ृे वासर ृनुमन�ाणाने आईपेका दुसरे कोणी जाणृ नाही. 
समोर िदसृे ृी माझी आई एवढेच ृे जाणृे. तया आईजवळच तयाची सव�स�ने कृपृी होृे. या�माणे ृे 
अननयशरण असलयाने गायही तयांयावर ृशीच �ीृी करृे. वयवहाराृ जर हे असे िदसृे ृर देवाने 
भकृाब�ल ृीच भावना वयकृ केली हे बरोबरच आहे.” 

 
देव सागंृ होृे, “पास�, ृीन �कारचे जे आणखी भकृ आहेृ ृे पण मला आवडृाृ. पण हा जानी 

भकृ भकृिशरोमणी आहे. ृो मला जाणलयानंृर मागे वळपन पहायचेसुधदा िवसरृो. समु्ाला एकदा येमन 
िमळालयावर गंगा परृ िफरणे िवसरन जाृे ृशी ्ाचंी अवससा असृे. तयांं या अंृःकरणांया गुहे पृन बाहेर 
पडलेली �ृीृीगंगा माझयामधये एकरप होमन जाृे. ृो मीच होृो यापेका ृुला आणखी काय सागंप? अजुरना, 
मी जयाला जानी जानी महणृो ृो केवळ माझे चैृनय झाला. ्ा गो�ी खरे महणजे बोलणयासारखया नाहीृ पण 
ृुझयाजवळ बोललयािशवाय रहावनेा महणपन बोलृो इृकेच. 

 
�पचंापासपन माझयापय�ृ पोहचणयाचा �वास ्ा भकृाने कसा केला ृे सागंप का? िवषयाचंी खपप झाडी 

होृी, तया दाट झाडीृ काम�ोधाचंी संकटे होृी. तयानंा चुकवपन �संगी लढाई करन ृो स�ासनेंया 
डोगरावर आला.” 

 
बाश�ंया एका भकृाची गो�. तयाचा नेम असा की देवळाृ रोज न चुकृा आरृीला जावयाचे. पण 

कसे? रसतयावर सा�ारंग नमसकार घालृ. घरा पृन नमसकार घालृ िनघावे ृे आरृींया वळेी देवळाृ 
पोहचाव.े अंगावरचे वस फाटके ृुटके आहे याचे तयाला भान नसावयाचे. आरृीला येणाऱया दुसऱया एका 
कनवाळु भकृाला दया आली. फाटकी ृुटकी वसे पाहपन तयाने एक पीृाबंर तया सा�ागं नमसकार घालणाऱया 
भकृाला िदला. दुसरे िदवशी ृो भकृ पीृाबंर नेसला आिण िनतयनेमा�माणे रसतयाने सा�ागं नमसकार घालृ 
िनघाला. रोज वसाचे भान नसायचे. एक भगवंृ ाचा धयास असावयाचा. 
 

पण आज तया महावसास घाण लागेल महणपन दर नमसकारास पामल आडखळप लागले. जपपन 
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नमसकार घालृा घालृा इृका उशीर झाला की, आरृीची वळे टळपन गेली. भकृांं या डोळया पृन अ�ुधारा 
वाहप लागलया. तयाने हाृ जोडले आिण महटले “देवा अपराध झाला रे. ्ा वसांया नादाृ ृुला देखील 
िवसरलो. नको ृे वस मला.” आिण तयाने ृो पीृाबंर ृातकाळ दान करन टाकला. ्ा गो�ी�माणे देव 
सागंृाृ “अंगावर आलेली मोहाची नापदे तयाने चुकवली. मनाचा असा िन�य केला की “भगवंृ ाखेरीज मला 
काही नको.” 

 
पण एक�ांया बळावर हा �वास होृ नाही. साधे देशाटनसुधदा भलयांया संगृीने करणेच योगय. हा 

ृर मोक �सादाकडे नेणारा रसृा. या रसतयावर उ�म सोबृ हवीच. महणपन ृो भकृ संृाचंी संगृ धरृो. संृ 
नुसृे बोलृ नाहीृ सवृः खरा धमर आचरन दाखवृाृ. तयामुळे िनिषधद कमर कोणृे, सतकमर कोणृे हे 
तयाला आपोआप कळृे. ृो सतकम�ची वाट चालायला सुरवाृ करृो. फलाची आशािह मनाृ न धरृा शकेडो 
जनम अनवाणी पायाने माझया �ापृीसाठी ृो धावृ असृो. फलांया आशमुेळे धावंणयाचे �म कमरकतय�स कमी 
क�दायक वाटृाृ पण ्ा माझया मुमुक ु भकृांया पायाृ फलहे पृंया वहाणाही नसृाृ. तयाने तया 
जाणपनबुजपन बाजपस टाकलेलया असृाृ. आिण अशा िरृीने धावृ असृाना तयाला जगाचे भानही नसृे.” 

 
एका संृाजवळ एक दासी ृीस वष� काम करीृ होृी. एक िदवस संृानंी वर पाहपन महटले “अ�ा, 

आृ जामन जरा आमंया दासीला बोलावृेस काय?” 
 
दासीने हाृ जोडपन महटले “महाराज आज ृीस वष� आपलयाजवळ राहपन सेवा करणारी मीच ृी 

दासी.” 
 
संृानंी हळपच महटले “हे बघ ृीस वष�ृ मी भगवंृ ािशवाय कुणाकडे �ससर द�ीने पािहलेच नाही 

तयामुळे मी ृुला ओळखले नाही.” 
 
अशी ही भगवंृ ांया चरणी मनाची �ससर अवससा. 
 
देव सागंृ आहेृ, फलाचा िहशबे न करृा केलया जाणाऱया ्ा भकृीमुळे शिररांया संयोगाची रा� 

हळपहळप संपपन देहृादातमय नाहीसे होृे. कमरकयाची पहाट होम लागृे. हा पृन घडणारे कमर अिलपृ वक�ीने 
होृ असलयाने ृे फल देणयास असमसर झालयाबरोबर गुरकक पेचा उषःकाल होृो. कोवळे मन पडावे ृसा 
जानाचा �काश पडृो आिण तया जानी भकृांया दि�पुढे सामयाचे ऐनयर उभे रहाृे. अजुरना, आृा तया माझया 
भकृाला िजकडे दि� टाकावी िृकडे मीच िदसृो. काही न पाहृा ृो िनवांृ  बसला ृरी मी समोर आहेच. 
डोहामधये बुडपन रािहलेलया घागरीृ जसे आृ बाहेर पाणीच भरलेले असृे ृसा तया भकृाला मी सवर� 
ओृ�ोृ भरलेला िदसृो. या�माणे ृो माझयाृ आिण मी तयांं याृ असृो. पण ही अवससा शबदांृ  वयकृ 
करणयासारखी नाही. तयाचंी �तयक अनुभपृ ीच हवी. ृी �चीृी आली की जानांया वैभवांया जोरावर सवर िवन 
आतमसाृ होृे. हे सगळे जग वासुदेवमय आहे असा तयांया बु�धदचा िन�य झालेला असृो, ृसा तयाला 
अनुभवही येृो. महणपन अजुरना हा जानी सवर भकृाचंा राजा आहे. तयांया अनुभवांया भाडंाराृ सवर चराचराचा 
गौरव केलेला असृो. अजुरना असा महातमा दुलरभ मा� आहे. 



 
अनु�मिणका 

 
भोगासाठी भजन करणारे भकृ पुषकळ िमळृाृ. पण आशें या अंधाराने तयाचंी द�ी मंद झालेली 

असृे. फल िमळाव ेही इंचा ृी� होमन िृने �दयाृ �वशे केला की, िृंया सपश�ने जानाचा िदवा शांृ  
होृो. आिण मग आृ अजान व बाहेर आशा अशा दुहेरी अंधाराृ सापडपन ृे अगदी जवळ असणाऱया मला 
िवसरृाृ. मग कु्  फल देणाऱया इृर देवृाचंी उपासना सुर करृाृ. आधीच देहाचे दास, तयाृ भोग 
िमळावा ्ा आशनेे दीन झालेले हे लोक िकृी कौृुकाने ्ा कु्  देवृाचंी पपजा आरंभृाृ बघ. आराधनेचे 
िनयम समजावपन घेृाृ, लागणारे उपचार, सामु�ी कटाकाने जमिवृाृ यसािविध अपरण करृाृ. भोग �ापृ 
वहाव ेयासाठी हे सगळे पपजन असृे. आृा अशा �कारची उपासना करावी ही तयाचंी इंचा पुरिवणारा मीच 
आिण माडंलेलया तया िभ� िभ� देवृाही मीच. पण ृे तयांं या मनाृ येृ नाही. या देवृा कुणी वगेळयाच आहेृ 
अशी तयाचंी समजपृ असृे. �धदेने केलेले योगय आराधन पपणर होृे आिण तयाचे फलही िमळृे. जयाने जशी 
इंचा केली असेल ृसे फळ देणयास मी बाधंलेलाच आहे. पण माझयामुळेच आराधना घडृे व फल�ापृी होृे हे 
तया भकृानंा कळृ नाही. कलपनेंया बाहेर ृे िनघपच शकृ नाहीृ, नाशवंृ  असे इ�ंचृ फल पदराृ घेृ 
रहाृाृ. फार काय सागंप पण असे हे फल संसाराचे साधन आहे. मरणांया फेऱयाृ गुंृवणारे हे साधन आहे. 
कणमा� िदसणाऱया सवपनासारखा हा लाभ असृो. पण ृे असो. 

 
संकलपाची िस�धद झालीच पािहजे हा िनयम आहे आिण तया�माणे दैवृाचंी भ�कृ करणाऱयास देवतव 

�ापृ होृे. कारण सवर दैवृे मीच आहे. दुसरे जे भकृ आहेृ ृे माझे सवरप जाणपन शरीर-मन-�ाणे करन 
अहोरा� माझी भ�कृ करृाृ ृे देह पडलयाबरोबर मीच होृाृ. सगळे �ाणी असेच का करृ नसृील रे. 
आपले िहृ तयानंा कळृच नाही. उगीचच िहृामधये कमीपणा आणृाृ आिण ृळहाृावरील पाणयाृ पोहृ 
रहाृाृ. अमकृांया समु्ाृ पडायचे आिण ओठ घ� िमटपन घेमन आपलया परसांृ लया डबकयाची आठवण 
करायची असा हा तयाचंा उ�ोग होृो. असं का ंरे करावं? अमकृ होमन सुखाने अमकृाृच बुडी मारन का राहप 
नये? आपलया आवडी�माणे खुशाल सगळया आकाशांया �शसृ रसतयाने उडाव े असा सुखसंचार करृा 
येणयासारखा असृाना फळ हे पृचा िपजरा मोडपन काढपन अनुभवांया पखंानी झेप घेृ ्ा िचदंबराचा राजा का 
होम नये रे? धनुधररा, अरे अमय�द सवरपाला आपलया ृोक�ा बु�धदचे माप कशाला घालावे? अवयकृास 
वयकृ का मानाव?े अरे मी सवयंिसधदच असृाना साधने करणयाकिरृा का बरे मरण�ाय क� घयाव?े मी ृर 
जवळच आहे. पण या सगळयाचा िवचार जीवानंा सहसा आवडृ नाही. योगमायेंया पड�ाने ृे आंधळे झालेले 
असलयाने माझे सवरप िदवसांया �काशासारखे सप� िदसृ असले ृरी मला पाहप शकृ नाही. एरवी मी नाही 
अशी वस पृ जगाृ आहे काय? पाणी पाृळ नाही असे कुठे िदसेल काय? वारा कोण एकाला िशवृ नाही हे 
घडेल का? आकाशाचा िशरकाव नाही अशी जागा सापडेल का? तयाच�माणे मी नाही अशी वस पृ या जगाृ 
असेल काय? अजुरना, अरे मी ्ा सगळया िवनाला वयापपन उरलो आहे? 

 
्ा िवनाृ िजृके �ाणी झाले ृे, आज आहेृ ृे, व भिवषयकाळाृ येणार आहेृ ृे सगळे मीच आहे. 

माझयाहपन याृले वगेळे कोणीच नाहीृ. �ाणी माझयाहपन वगेळे जनमास येृाृ, जगृाृ, मरृाृ, हा सगळा 
अभासच आहे बरं का! दोरीवर भासणाऱया सापांया जाृीची डोबा, बडी, गवहाळ, अशी चच� करावी, वाद 
करावा, िहशोब करावा ृसा हा �कार आहे. �ाणयाचा बा्ाकार िमथया आहे. मीच सगळीकडे अखंिडृ अशा 
सवरपाृ आहे. बा्कारावरच हे जनममरणाचे च� का आभािसृ होृे ृे सागंृो ऐक. 



 
अनु�मिणका 

 
देह जनमाला आला की, “मी देह” हा अहंकार जीवाला िचकटला. ्ा जोडपयास इंचा नावाची 

मुलगी झाली. कामरपी ृारणयाृ आलयावर िृने �ेषाशी लगन लावले. तया दोघानंा �ं�मोह नावाचा मुलगा 
झाला. आिण मुळाृला जो अहंकार आजोबा तयाने तयाला वाढवले. हा मुलगा असा िनघाला की साि�वक 
धैयांया ृो नेहमी िवरधदच असावा. आशारसाने पु� झालेला ृो �ं�मोह िनयम झुगारन देृो आिण 
असंृु�ृेची मिदरा घेमन िवकक िृ या आपलया सीबरोबर पचंिवषयंरपी खोलीृ रहाृो. बरे िृसेही सवसस 
रहाृो महणृोस? अंृःकरणशु�धदंया माग�वर िवकलपरपी काटे पसरन िनिषधद कम�ची आडवाट वहाृी 
करृो मग काय? इृर लोकही भाबंावपन तयाच वाटेने चालप  लागृाृ आिण संसारांया आडरानाृ महादुःखाचे 
�हार घेृ रहाृाृ. हा सवर अनसर पाहपन काही शहाणे सावध होृाृ. ृी आडवाट ृे िन�हाने सोडपन देृाृ. 
तयाचंी बुधदी तयानंा वगेळी वाट दाखवृे. 

 
एकिन� ईनरभकृींया पावलानंी धैय�ने चालृ ृे हे िवकलप काटे रगडपन टाकृाृ. महापाृकाचे 

अरणय सोडपन पुणयरपी धाव घेृ सेट माझयाजवळ येमन पोचृाृ. काम, �ंद, मोह या वाटमाऱयांं या 
ृावडी पृन ृे कायमचे सुटृाृ. 

 
एका राजाने एकदा एका सतपुरषास िवचारले की, महाराज, “मला पुढला जनम कोणाचा व कुठे 

येईल? कोणतया देशाचा मी स�ाट हाईन?” असा राजांया मनाृला हे पृ! सतपुरषानी कणभर डोळे िमटपन 
घेृले आिण सािंगृले, “राजा, अमुक माणसांया परसाृ ृुला डुकराचा जनम येणार आहे. बाकीची िपले 
काळी असृील आिण पृ पाढंरा शु� असशील. जनमाचा काळ अमुक अमुक असेल.” 

 
राजा अगदी िख� झाला. तयाने युवराजास बोलावपन आणले आिण सािंगृले “बाळा मला वचन दे की, 

मी िदलेली आजा पाळीन.” युवराजाने वचन िदलयावर सवर वक�ांृ  सागंपन राजा महणाला, “या अमुक वळेी तया 
माणसांया परसांृ  जामन तया पाढंऱया िपलाचा वध पृ आपलया हाृाने करावास. मला तया िठकाणी रहावयाचे 
नाही.” 

 
युवराजाने आजा मानय केली. कालांृ राने राजाचे देहावसान झाले. दुसऱया जनमाचा काळ आला. 

आृा राजा झालेला ृो युवराज ृलवार घेमन तया माणसांया परसाृ गेला. ृो खरेच एक डुकरीण आपलया 
िपलासह िफरृ होृी. तया िपलाृ बाकीची काळी आिण एक पाढंरे होृे. राजाने ृलवार उपसलयाबरोबर तया 
िपलास मानवी वाचा फुटली. ृे महणाले “बाळा, अरे नको मला मारस. मी इसेसुधदा सुखांृ  आहे, इृर काळे 
ृर मी पाढंरा महणजे मी याचंा राजाच आहे की. मी अगदी आनंदाृ आहे.” 

 
माणसाची नैस�गक �वकि� ही अशी असृे पण एकदम एका शुभ कणी तयाला िवर�कृ िनम�ण होृे. ृो 

मनाशी महणृो, पुरे हे कलेश, िकृी वळेा ही सुख-दुःखे भोगायची? या पृन सुटणयाचा काही मागर असेल. ृर मी 
�यतन करीन आिण सुटेन. ही �यतनाचंी इंचा “शुभेंचा” या नावाने �िसधद आहे. जनममरणांृ च आनंद 
मानणाऱया जीवाला या च�ा पृन सुटाव ेअशी जबर इंचा होणे हे फार मह�वाचे पामल आहे. आृा हे पामल 
्ा बदललेलया रसतयावर पडले की शुभेंचा �खर होृ जाृे. तयाला �यतनाची िदशा कळृे आिण मग ृो 



 
अनु�मिणका 

मोकास� �यतनाची पराका�ा कर लागृो. जीवांया कराराने केलेले हे �यतन एक िदवस सफल होृाृ आिण 
पर�महाचे फळ िपकप न तयांया पदराृ पडृे. हे फळ अगदी पिरप� असलयाने तयांृ पन पपणरृ ेचा रस गळृ 
असृो. एका माणसाचेच जीवन कक ृकक तय होृे असे नाही ृर तया जीवांया पपणरृ ेने सगळे जग धनय होृे. 

 
तयाची अधयातमाशी आृापय�ृ असलेली अनोळख संपपन तयांयाशी ऐकय होृे. मला भाडंवल करन 

केलेलया ्ा उ�ोगांृ  तयाला असा अध्ातम हा नफा होृो. कम�िा कारणच उरृ नाही. मन शांृ  होमन जाृे, 
नाहीसेच होृे. 

 
सामयांया वाढीमुळे ऐकयाचा वयापार तयाला साधृो. ृो इृका साधृो की कणोकणी जाणवणारे भेदाचे 

दािर� आृा तयाला जाणवृच नाही. ृो सामानय �ाकक िृक जीव महणपन जगृ नाही. ृर परमवैभवशाली 
परमातमा होमन जगृो. परमातमयाशी पपणर ऐकय अनुभवृो. 

 
आृा देव ृीन पदे उ�ारीृ आहेृ. ्ा ृीनहीचा असर आठवया आधयायाृ सप� करन सािंगृला आहे. 

ृीन पदे आहेृ. 
 

१ अिधभपृ  याचा असर शरीर 

२ अिधदैव याचा असर जीव 

३ अिधयज याचा असर िशव शिरराृ रहाणारा परमातमा. 

 
देव महणृ आहेृ, “अजुरना शिररांया जोरावर अनुभवाने जीवातमयाचे दशरन घेमन जे जानांया योगे माझी 
अनुभपृ ी घेृाृ ृे शिरराचा तयाग होृ आहे, अशा मरणाचे वळेेही शिरराचा आृा िवयोग होणार या जािणवनेे 
दुःखी होृ नाहीृ. सहज िवचार केला, पािहले ृर, आयुषयाची दोरी ृुटली की जाणाऱया जीवाची खळबळ 
उडृे. �लयकाळच ओढवला असे तया �ाणयास वाटृे. पण माझया सवरपाशी जे िजवंृ पणे एकरप होमन गेले 
तयानंा कसे कोण जाणे पण मरणांया धादंलीृही माझे िवसमरण होृ नाही. असे जे िनषणाृ आहेृ ृे माझयाशी 
समरस झालेले योगी आहेृ असे समज.” 

 
�ीजानेनरमहाराज महणृाृ, “देवांं या शबदांं या कुपीखाली अजुरनांया अवधानाची अंजुळी केली 

गेली नाही. अजुरन मागेच रािहला. �महाचे वणरन करणारी ही वाकये नाना असररसानंी भरलेली होृी. 
अिभ�ायांया सुगंधाने दरवळृ होृी. कक षणरपी झाडाला लागलेली ही अमकृ फळे कक षणांयाच कक पारपी मंद 
वाऱयाने अजुरनांया कानरपी खोळीृ अचपक गळपन पडली. अजुरनाला कुठलेही �म पडले नाहीृ. 
�ीकक षणकक पेने बसलया जागी हे �महिनरपण केले जाृ होृे, समजावपन िदले जाृ होृे. ृी वाकयफळे पािहली 
ृर ृ�वजानांया िसधदांृ ानी बनवलेली �महरसाृ बुडवपन काढलेली आिण परमानंदाृ घोळलेली अशी होृी. 
तया फळांं या शुधद चागंलेपणाने अजुरनाला जानाचे डोहाळे लागले. िवसमयरपी अमकृाचे ृो घुटके घेम 
लागला. ही एवढी सुखसंप�ी हाृी आलयावर अजुरन सवग�ला वडेावप लागला. �दयांया जीवाृ तयाला 
आनंदांया गुदगुलया होम लागलया. �महवाकयफळांया वरंया रपाने मोहपन गेलेला अजुरन मग खोळीृ 
पडलेलया तया फळाचंा आसवाद घयावा असे महणप लागला. ृी वाकये तयाने पुनहा पुनहा मनाृ आणली. तयाृील 



 
अनु�मिणका 

पदाचंी रचना पािहली. शबदासर पािहला, धवनयास�वर िवचार केला. तयाृील असर आपलया आजवरंया 
अनुभवाशंी कसा काय व कुठे जुळृो हे पहाणयाचा �यतन केला ृेवहा मा� तयाची पपणर िनराशा झाली. 

 
िवचारांं या ृोडाृ ृी फळे मावनेाृ. हे पृंयाही दाृानंी फुटेनाृ. ृेवहा अजुरनाला ृी खाृा येईनाृ. 

तया ��वाकयाचंा पपणर असर कळेना आिण तयाृला आनंद अनुभवृा येईना. 
 
मग ृो मनाशी महणप लागला. मी कसा फसपन गेलो हो! शबद सोपे वाटले पण तयाचें वरवरचे सोपेपण 

पाहपन पाणयाृ पडलेले ृारागंणाचे �िृिबब हाृाृ आलेले पाहपन संपपणर ृारागंणच �तयक हाृाृ आले असे 
मानणाऱया मपख�सारखा मी फसलो. मला वाटले शबद सोपे आहेृ, असर सोपाच असेल. मला लगेच कळेल. 

 
पण ही कसली वाकये महणावयाची, अहो ्ा ृर आकाशांया घ�ाच आहेृ. आमहालंा याचंा काय 

प�ा लागणार, नुसृा वरवरचा शबदासर देखील कळेना. अिभ�ाय कळणयाची गो� कशाला? 
 
असर न कळलयामुळे मना पृन िनराशा झालेलया अजुरनाने यादवच् कक षणाकडे आशनेे पािहले. हाृ जोडले 

आिण महटले, “देवा अहो हे साृही शबद मला अगदी कळले नाहीृ हो.” 
 

 १. �� 

 २. अधयातम 

 ३. कमर 

 ४. अिधभपृ  

 ५. अिधदैव 

 ६. अिधयज 

 ७. �याणकाळी भगवंृ ाचे समरण. 

 
काय या शबदाचंा असर? िवचार करृा करृा जीव सकप न जाृो. आिण शबदाचंा अ�पृ पणा  जाणवपन केवळ 
आ�यरच आ�यर वाटृ रहाृे. अगदी लकपपवरक एका�िच� करन ऐकले की कळेल असे मला उगीचच वाटले. 
तयांं याब�ल ृुझयाशी बोलृा येईल, शकंा िवचाराृ येृील, चच� करृा येईल असे देखील मी मनाशी महणृ 
होृो पण हे तयाृले नवहेच. देवा अकराचंा मेळावा नुसृा बघपनच िवसमयांया जीवाला िवसमय झाला आहे. 
कानांया िखडकी पृन या बोलाचें िकरण आृ अभयंृराृ िशरले मा�, माझे अवधानच सकले. 

 
देवा हो, याचा असर मला कळायला हवा आहे. जीव वयाकुळ होृो आहे. या साृ पदाचें आपण कधी 

एकदा िववरण कराल असे झाले आहे. ृेवहा वळे न लावृा ृातकाळ मला समजेल असा असर सागंा हो. शबद 
कानावर पडलयापासपन असर कळेपय�ृ लागणारा हा वळेही आृा सहन होईना. 



 
अनु�मिणका 

 
मामली महणृाृ “देवानंी आृापय�ृ केलेला उपदेश लकाृ ठेवपन आृा पुढे काय सागंणारा यावर 

लक एका� करन आिण आपली इंचा मधये िशरकावपन �शन िवचारणयाची अजुरनाची चृुराई िकृी वणरन 
करावी! िभडेची मय�दा अगदीच सोडली नाही ृरी पण �ीकक षणांया अंृःकरणाशी एकरप होणयाइृकी 
अजुरनाची ृयारी झाली, गुरंना �शन िवचारला ृर उ�र ऐकणयासाठी िकृी व कसे ृतपर असायला हव े हे 
एक अजुरनच जाणे. आृा अजुरन �शन करील, परमातमा तयाचे उ�र देईल आिण हा संवाद मो�ा आवडीने 
ऐकणारा संजय धकृराष्ास समजावपन सागंील. हा सवर सोहळा साधया सोपया मराठी पृन �ोतयानंा सहज कळेल 
अशा बेृाने मी सागंीन. शबद असे असृील की तयाचे रपच आपणा सव�ना कृपृ करील. कानापपव�च डोळयाचें 
फावले. अिभ�ाय कळणयापपव� शबद सौदयर सुखवील. अिभ�ायाची चव कळणयासाठी बु�धदंया िजभेचा उपयोग 
करावा लागेल पण तयांया आधीच रचनेंया सौदय�चा �तयय येईल. आिण दोनही इंि्ये तया सुखावर 
जगृील. मोगरींया कळया वासाने नाकाला आनंद देृाृ खऱया पण तया डोळयानंा देखील आनंद देृाृ, 
सुरेख िदसृाृ, ृसे मराठींया शबदवैभवाने कृपृ झालेली इंि्ये िसधदांृ ांया गावाला सहज पोचृील. मधुर 
भाषेृ जान िदले जाईल. शबद िजसे िवलीन होमन जाृो तया अवससेब�ल मी संुदर रीृीने सागंृो. आपण ृे 
ऐकाव ेअशी मी िनवक�ीदास जानदेव िवनंृी करृो आहे. 
 

✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् आठाा 

 

अीे��्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

अजुरन उवाच– 
 

तक ्द�� िकमध्ातमं तक कमर रु ेो�मत  
अिधभू्ं ि तक �ोक्मिधदैां िकमुच् ा्त॥त१त॥ 
 
अिध्जः कथं कोऽ् दाहालकसमनमधुसूदनत  
�्ाणकाला  ि कथं जा्ोलिस िन््ातमिभःत॥त२त॥ 

 
�ीभगवानुवाच– 

 
अीें �� रेमं साभााोलध्ातममुच् ा्त  
भू्भााोिाकेो िासगरः कमरसंिज्ःत॥त३त॥ 
 
अिधभू्ं ीेो भााः रु ेाािधदैा्मत  
अिध्जोलहमााा् दाहा दाहभृ्ां ाेत॥त४त॥ 
 
अन्काला  ि मामाा समेनमुकताा कलााेमत  
्ः �्ाि् स मिाां ्ाि् नासत्् संश्ःत॥त५त॥ 
 
् ं् ंाालिर समेनभाां त्जत्न ा् कलााेमत  
्ं ्मााैि् कौन ा्् सदा ्िााभािा्ःत॥त६त॥ 
 
्समातसा�ेु काला ेु मामनुसमे ्ुध् ित  
मय्वर्मनोबुकधदम�मााैे्स् संश्त॥त७त॥ 
 
अभ्ास्ोग्ुक ा्न िा्सा नान्गािमनात  
रेमं रु ें िदव् ं्ाि् राथ�लनुतिन््ात॥त८त॥ 
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कता रुेाणमनुशािस्ाेमणोेणी्ासंमनुसम ाे�ःत  
सारस् धा्ाेमतित््रमािदत्ाणय ्मसः रेस्ातत॥त९त॥ 
 
�्ाणकाला  मनसालिलान भकत्ा ्ुक्ो ्ोगबलान िैात  
्ुाोमरध ा् �ाणमाााश् सम्क स ्ं रें रु ेमुरैि् िदव्मत॥त१०त॥ 
 
्दीें ाादिादो ादकन् िाशकन् ्�््ो ाी्ेागाःत  
्िदचचन्ो ��ि्र िेकन् ्�ा रदं सं�हाण �ाी ा्त॥त११त॥ 
 
सारदाेिण सं्म् मनो हिद िन ध् ित  
मूधन्�धा्ातमनः �ाणमाकसथ्ो ्ोगधाेणामत॥त१२त॥ 
 
ओिमत ा्काीें �� व्ाहेनमामनुसमेात  
्ः �्ाि् त्जनदाहं स ्ाि् रेमां गि्मत॥त१३त॥ 
 
अनन्िा्ाः स््ं ्ो मां समेि् िनत्शःत  
्स्ाहं सुलभः राथर िनत््ुक्स् ्ोिगनःत॥त१४त॥ 
 
मामुरात् रुनजरनम दुःखाल्मशान्मत  
नापनुाकन् महातमानः संिसति रेमां ग्ाःत॥त१५त॥ 
 
आ��भुानाँोकाः रुनेााव्नोलजुरनत  
मामुरात् ्ु कौन ा्् रुनजरनम न िा� ा्त॥त१६त॥ 
 
सहस्ुगर्रन्मह्रद��णो िादुःत  
ेात् ्ुगसहसान्ां ा्लहोेा्िादो जनाःत॥त१७त॥ 
 
अव्क्ादव्क््ः सा�ः �भानत्हेागमात  
ेा�्ागमा �ली्न ा् ््ैााव्क्संजका त॥त१८त॥ 
 
भू्�ामः स एाा् ंभूताा भूताा �ली् ा्त  
ेा�्ागमालाशः राथर �भात्हेागमात॥त१९त॥ 
 
रेस्समा� ुभााोलन्ोलव्क्ोलव्क्ातसना्नःत  
्ः स सा�ेु भू ा्ेु नश्तसु न िानश्ि्त॥त२०त॥ 
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अव्क्ोलीे इत्ुक्स्माहुः रेमां गि्मत  
् ं�ाप् न िना र्न ा् ्िाम रेमं ममत॥त२१त॥ 
 
रु ेः स रेः राथर भकत्ा लभ्सतानन््ात  
्स्ान्ःसथािन भू्ािन ा्न सारिमदं ््मत॥त२२त॥ 
 
्् काला  तानााृि�मााृत� िैा ्ोिगनःत  
�्ा्ा ्ाकन् ्ं कालं ाी्ािम भे्ेरभत॥त२३त॥ 
 
अकगनज्�ि्ेहः शुकलः ेणमासा उ�ेा्णमत  
्् �्ा्ा गचचकन् �� ��िादो जनाःत॥त२४त॥ 
 
धूमो ेाि्स्था कृेणः ेणमासा दिीणा्नमत  
्् िान�मसं ज्ोि््�गी �ाप् िना र् ा्त॥त२५त॥ 
 
शुकलकृेणा ग्ी �ा ा् जग्ः शान ा् म ा्त  
एक्ा ्ात्नााृि�म अन््ाला र् ा् रुनःत॥त२६त॥ 
 
नै ा् सृ्ी राथर जानन्ोगी मु�ि् कानत  
्समातसा�ेु काला ेु ्ोग्ुक्ो भााजुरनत॥त२७त॥ 
 
ाादाेु ्जाेु ्रःसु िैा दानाेु ्तरुण्फलं �िदपमत  
अत ा्ि् ्तसारिमदं िािदताा ्ोगी रें सथानमुरैि् िा�मत॥त२८त॥ 

 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “अकर��योगो नाम” अ�मोऽधयायः   ८   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
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अजुरन महणाला “महाराज मी काय �शन केला ृे आपण ऐकले ना? मग आृा मला सागंा ना तयाचे 

उ�र, हे बघा. 
 

 १ �� 

 २ कमर 

 ३ अधयातम 

 ४ अिधभपृ  

 ५ अिधदैव 

 ६ अिधयज 

 ७ �याणकाळी ृुझी समकिृ 

 
या साृ कुटाचंी उ�रे मला हवी आहेृ. ृी उ�रे मला समजृील अशी असप देृ. आपण 

सािंगृलयापासपन मी िवचार करृो आहे पण असर कळेना, अनुमानही करृा येईना. जानी पुरषानंा मकतयुसमयी 
ृुझी आठवण कशी रहाृे, हे ृर फार मोठे आ�यर आहे.” 

 
अजामीळाने सवर आयुषय दुषकक तये करणयाृ घालिवले. धाकटा मुलगा फारच लाडका होृा. तयाचे नाव 

ठेवले नारायण. मकतयपचा फास गळयाशी रृलयाबरोबर अजामीळ धाक�ा मुलाला वयाकुळ होमन हाक मार 
लागला, “नारायणा, अरे नारायणा.” 

 
यमदपृ आलेच होृे पण �ाण हरण करणार इृकयाृ िवषणुदपृ येमन पोचले आिण महणाले, “याने 

नारायण नामाचा उ�ार केला आहे याला नेृा येणार नाही ृुमलाला.” 
 
यमदपृ पराभपृ  होमन यमधम�कडे परृ गेले आिण तयानंी वकृांृ  सािंगृला आिण महटले, 

“अजामीळाने मुलाला हाक मारली होृी भगवंृ ानंा नवहे! ृरीही िृसे आमची स�ा चालप  नये?” यमधम�ने हाृ 
जोडले �भपचंी मनोमन कमा मािगृली आिण महटले, “अरे भलतया िमषाने कोणी जरी तया सवरश�कृमान 
भगवंृ ाचे समरण केले ृरी मला मुका�ाने परृ िफराव ेलागृे.” अजुरन महणाला, “देवा मला चमतकार वाटृो 
आहे हे घडृे ृरी कसे? अंृकाळंया बुि��माणे पुढील गृी िमळृे हे ऐकलयासारखे वाटृे पण अंृकाली 
देहांया याृनाृ बुडपन गेलेला जीव ृुझे समरण कसे कर शकेल? माझया मनाृ एकच गोधळ उडपन गेला 
आहे. ृेवहा सोपया शबदांृ  मला कळेल असे हे सगळे गपढ उकलपन सागंा. 

 
मामली महणृाृ, “िचृामणींयाच दगडानंी बाधंलेलया वा�ाृ दैववशात एखादा भागयवंृ  झोपला 

आिण झोपेृच असंब� बडबडप  लागला ृर ृे देखील खरे होईल, फुकट जावयाचेच नाही.” तया�माणे 
अजुरनांया शकंा व उ�राची िजजासा फुकट गेली नाही. लगेच देव आनंदाने महणाले, “िकृी चान �शन 
केलास रे अजुरना! �शन कसा करावा, शकंा कशी आिण कोणृी िवचारावी ृे ृुझयाकडपन िशकाव.े” सागंृो ना, 
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ृुला सवर पदे उलगडपन सागंृो. 
 
जानेनर महणृाृ, “अहो, अजुरन तया कामधेनु �ीकक षणाचा पाडा, तयाृ ृो उभा आहे कलपवककांया 

माडंवाखाली. मग अशा �ससृीृ तयाचे सवर मनोरस साकलयाने पिरपपणर वहाव ेयाृ नवल ृे काय? अहो, कक षण 
रागावपन जयानंा मारृो ृेही मोकाला जाृाृ. ��ाचा तयानंा साकातकार होृो. मग कक पेने जयाला उपदेश करील 
ृो ��पदाला पोचेल याृ नवल काय? कक षणाला सवरसव अपरण करन जीवन कक षणमय केले की तया भकृांया 
संकलपांया अंगणाृ अ� महािसि� राबृाृ. अजुरनाब�ल देवाना जे िनससीम �ेम होृे तयामुळे तयाचे सगळे 
मनोरस फल प्प होृ होृे. अजुरनाचे असे असे �शन येणार हे ओळखपन देवानी तयांं या उ�राचें पचंप�ा�ाचे 
ृाट ृयारच करन ठेवले होृे. ृान्ाची भपक आईला आपोआप कळृेच की नाही? “मला पयायला घे” असे 
ृे सोडेच सागंृे? कक पाळप गुर असेच िशषयाची भपक जाणृाृ आिण िशषयाला जसजसा पचेल ृसा अिधकािधक 
गपढबोध करीृ जाृाृ. अजुरनाची मनोभपिमका ृयार करीृ करीृ तयांयाृ घडपन येृ चाललेलया बदलाचा 
अंदाज घेृ घेृ देव भाडंार खुले करीृ आहेृ. देव काय महणाले ृे सागंृो ऐकावे. 

 
देव महणाले, “अजुरना, या गळकया शिरराृ ग� भरलेले असपनही कोणतयाही वळेी जे गळपन जाृ नाही 

ृे पर�� आहे. हे पर�� इृके सप�म व नाजपक आहे की ृे शपनयच आहे की काय असे वाटाव,े पण ृे ृसे नवहे. 
आकाशांया पदराृ गाळपन घेृलेले हे सप�म ृ�व �पचंरप िझरिझरीृ वसा पृन मा� गळपन जाृ नाही. 
पर��ाचे सवरप हे असे आहे? 

 
्ा पर��ांया अखंडतवास अधयातम असे नाव आहे. हे अखंडतव असे असृे की, आकारवान 

पदास�ंया बरोबर जनमाला येृ नाही, िकवा तयांया नाशाबरोबर नाश पावृ नाही. आकार जावो, राहो, ृे 
अखंड असृे. तयांया �ससृीृ फरक पडृ नाही. पर��ांया ्ा अखंिडृ अवससेस अधयातम अशी संजा आहे 
हे धयानाृ ठेव. 

 
वष�काळ आला की िनर� अशा आकाशाृ ढग जमप लागृाृ. कसे येृाृ, कुठपन येृाृ, का येृाृ हे 

काहीच कळृ नाही. िजसे उतप� होृाृ तया आकाशाृ ृर तयांं या िन�मृीचे कारण सापडृ नाही. रंग 
अनेक, आकार अनेक अशा ढगांं या फळया आकाश वयापपन टाकृाृ. तया�माणे अमप रृ व िवशु� अशा पर��ाृ 
आिदसंकलप उठृो आिण मह��व वगैरे भपृ भेदाने ��ाडंा चे  आकार उतप� वहावयास लागृाृ. हे ��गोल 
पुनहा बीजाने भरलेले असृाृ. िन�वकलप पर��रपी माळावर आिदसंकलप “मी एकटा आहे, पुषकळ होृो” 
या िवचाराचा अंकुर फुटृो. संकलप फिलृ झालयाबरोबर ��गोल जनमाला येम लागृाृ. हे ��गोल 
अगिणृ बीजानंी ओृ�ोृ भरलेले असलयाने तयापासपन िनम�ण होणाऱया जीवाचंी गणृीच करृा येृ नाही. 
मपळसंकलपापासपन िनम�ण झालेलया ्ा ��गोलकांृ ील बीजाचें अंशाशं पुनहा आिदसंकलप “बहुसया”ं कर 
लागले व िनरिनराळया �कारंया जीवानंा जनम देम लागले. मग सकि� वाढायला काय उशीर आहे? लक लक 
योनी िदसप लागृाृ. तयांं यामधये फरकही होृाृ. एका जीवासारखा दुसरा जीव नसृो. रंग, रप, आकार, 
जीवन सगळेच काही िच�िविच� असृे. तयाृ आिण िनज�व पदास�चीही िन�मृी होृे आिण बहुरंगी जग 
नटृे. बाहेरचा आकार जरा बाजपला केला ृर ्ा सवर िभ�तवांृ  एकच एक पर�� कोदले आहे असा अनुभव 
येृो. एकतवालाच हा अनेकतवाचा पपर आला आहे हे कळृे आिण आणखी खोल पाणयाृ िशराव ेआिण ढाडंोळा 
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घयावा ृर हाृी पुनहा शपनय येृे. जसा काही केळीची सोपटे सोलपन काढृ गाभयाचा शोध! मग पुनहा द�ी बाहेर 
टाकावी ृर िदसृे की ्ा शपनयतवाृच ्ा जगाचा जनम! अजुरना, कृ� िदसृ नाही, कारण सापडृ नाही, 
पण कायर मा� होृे आहे, वाढृे आहे असे िदसृे. न करृाच डोळयाला सप� िदसेल असा हा �पचंाचा पसारा 
िनम�ण होृो. कारणािशवाय, कतय�िशवाय उतप� होणाऱया ्ा काय�स कमर असे नाव आहे. 

 
आृा सागंृो अिधभपृ  शबदाचा असर. सोडकयाृच सागंृो कारण िवसृार करावा ृर ृुझया धयानी 

येईल की नाही कोण जाणे. पचंमहाभपृ े एक� येमन एक आकार िनम�ण होृो. हा आकार आकाशाृलया 
अ�ा�माणे िदसृो आिण नाहीसा होृो. तयाचे असणे केवळ वरवरचे आिण नाहीसे होणे अगदी खरे असृे. 
पचंमहाभपृ ाचंा मेळावा सुखाने एक� नादंृो; ृोवर ृे अ�सृतव असृे आिण तयाचंी म�ैी संपली की संपृे; 
आिण संपृे ृे इृके संपृे की तया आकाराचे नाव, रप कशाचीही नाविनशाणी, खपण मागे िश�क रहाृ नाही. 
अशा ्ा पा�सव देहाला अिधभू् असे नाव आहे. हा देह ृुझया पपणर पिरचयाचा आहे. 

 
पण ्ा �ाकक िृक देहाने जमवलेले भोग जो भोगृो ृो एक वगेळाच पुरष आहे. ृो पृ �तयक पािहलेला 

नाहीस. पण कधी कधी तयाची अंधुक जाणीव ृुला होृे. तया पुरषास अिधदैव असे महणाव.े ृो खरे महणजे 
माझा अंश आहे. पण �ैृाचा आभास झालयाने ृो सवपनाृ वावरलयासारखा देहाृ वावरृो आिण देहाला 
असलेलया िखडकयांृ पन �पचंाचा अनुभव घेृो. तया अनुभवामुळे सुखी िकवा दुःखी होृो. ्ा सगळया इंि्यावर 
तयाचीच स�ा चालृे. पचंमहाभपृ ानंी बाधंलेलया ्ा शिररांृ  ृो रहाृो. ृे घर उभे आहे ृोवर ृो िृसे रहाृो 
आिण ृे घर न� झाले की देह पडणयांया वळेंया सवर संकलपानंा आधार देणारा वकक होृो. पुढील जनमाची 
उभारणी ्ा संकलपानुसार होृे. नव ेघर व जुना वसृीकर आिण नव ेनव ेसुखदुःखाचे �तयय असे रहाटगाडगे 
चालृे. देहाकडपन येणारे अनुभव भोगणारा, तयांं या इ�ािन�ृेनुसार सुखदुःखाची भावना भोगणारा जो 
अंशातमक परमातमा तया पुरषास अिधदैा िकवा जीव अशी संजा आहे. 

 
आृा ्ाच शिररांया गावाृ रहाणारा पण शरीरभाव नाहीसा करणारा असा जो मी तयाचे नाव 

अिधयज असे आहे. पाडंवा! खरे महटले ृर अिधभपृ  काय, अिधदैव काय िकवा अिधयज ृरी काय, ही सवर 
खरोखर माझीच रपे आहेृ. देहसंसग�ने ृी दपिषृ होृाृ. अससल सोनयाृ हीण िमसळले की तयाचा कस 
उृरृो, िकमृ कमी होृे, ृसेच हे घडृे. मा� हीण आहे महणपन सोने आपलया मपळंया सवरपापासपन ढळृ 
नाही. मुशीृ टाकलयावर कीड जळपन जाृे. आिण उतकक � शु� सोने द�ीस जसेंया ृसे पडृे ृसे हे आहे. 
अजानांया पड�ाने झाकले आहेृ ृोवर अिधभपृ , अिधदैव, अिधयज हे ृीन �कार भासृाृ. पण ृो पडदा 
दपर झाल की �ैृ िफटृे आिण अखंड परमातमाच �तययास येृो. भेदभावांया खुणाच पुसलया जाृाृ. पण 
पास� लकाृ घे की हा भेदाचा �तयय येृो याृ दोष तया वस पृकडे पहाणाऱयाचा आहे. मुळाृ ृी एक असृाना 
पहाणाऱयांया बाजपने ि�धा िदसृे. पण िृचे ृीन ृुकडे वगेवगेळया सवरपाचे वा वगेवगेळया मपलधा पृचे 
नसृाृ. सफिटक िशलेंया खाली केस गेला की ृी वरन पहाणाऱयास भगंलेली िदसृे. केस कढपन टाकला 
की ृी अभगं आहे हे कळृे. डाक देमन ृी िशळा कुणी साधंली आहे काय? आृा ृी चेद भेद कुठे गेला 
महणायचा? मुळाृ ृी अखंडच होृी. केस खाली होृा ृेवहाही अखंडच होृी. केस बाजपस केलयावर 
िृंयाकडे पहाणाऱयाला झालेला भगंाचा आभास गेला आिण िशळेचे अखंडतव �तययास आले असेच महणायचे 
नाही का? 
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अजुरना, अहंभाव गेला की ��भाव िस� होृो. ��सवरपाशी एकरप होणयासाठी िकबहुना आपण 

एकरपच आहोृ हे ृुला �ृीृ होणयासाठी अहंभाव हा केसाचंा गुंृा दपर करायला हवा. आिण ही �ि�या िजसे 
घडृे ृी अवससा महणजेच अिधयज होय. सवर यज कम�पासपन झाले हे मी ृुला चौथया अधयायाृ सािंगृले. ृो 
हा अिधयज सवर जीवाचंा िवसावा आिण नैषकमयर सुखाचा ठेवा आहे. इृर यजानंा जशी साधनसामु�ी लागृे 
ृशीच याही यजास लागृे. 

 
व�ासन ही पकथवी समजावी. यजासाठी �सम भपमी सवंच केली पािहजे. तयाच�माणे या यजास व�ासन 

हे भपिमशु�ीचे साधन असृे. शरीररपी माडंवांृ  आधार मु्ारपी ओटा घालृाृ. धयानधारणा समाधीचा अ�गन 
�जविलृ करन ृीन बधंांं या मं�घोषाने इंि्यरपी िवपुल ्वयांया सहाययाने यजन केले जाृे. वैरागयामुळे 
ही इंि्ये चागंली शुषक झाली असलयाने शबदादी जे जे िवषय तया इंि्याशी संयोग पावृाृ ृे ृे धडाडपन पेटपन 
यजकमर चालप  होृे. मन, �ाण आिण तयाचंा संयम ही या यजाृील यजसंप�ी आहे. या संप�ीमुळे धपमरिहृ 
जानरप अ�गन संृु� होृो. ्ा सगळयाचा जानामधये होम झालयावर जानाचाही जेयामधये लय होृो. केवळ 
जेयच िश�क रहाृे. ्ा सगळया ि�याचंा जो पिरपाक तयाला अिधयज महणावयाचे. ृे माझे सवरप आहे. 

 
हे देवाचें बोलणे अजुरन अगदी मनापासपन ऐकृ होृा. तयाने िच� अगदी एका� केले असलयाने हे 

देवाचे सागंणे तयाला नीट कळलेही. 
 
अजुरनाची एका�ृा आिण �हणशीलृा देवांं या धयानी येृ होृी. महणपन देव आनंदाने महणाले, 

“अजुरना, इृका अवघड िवषय पण पृ िकृी आनंदाने आिण मन लावपन ऐकृोस!” 
 
�ीकक षणानंा आनंद वाटला हे पाहपन अजुरनदेखील संृु� झाला, देव संृोिषृ झाले याृ नवलच नाही. 

मुलांया कृपृीने कृपृ होणे आिण िशषयांया पपणरतवाने कक ृासर होणे हे कसे काय घडृे हे केवळ जनमदा�ी आई 
जाणृे आिण मोकदाृे गुर जाणृाृ. अजुरनास जान होृ आहे, तयाची वक�ी बदलृ चालली आहे, तयाचा 
आनंद अजुरनांया आधी देवानंा झाला. 

 
इचलकरंजीस राजवाडे नावाचे अममलदार होृे. आईविडलांं या मागे बालिवधवा मावशीने तयानंा 

वाढवले होृे. पुढे मागे प�ेवाले घेमन राजवाडे कचेरीस िनघाले की, महाृारी दाराृ येमन उभी रहायची. 
डोळयावर आडवा हाृ धरन िनरखपन पहाृ शजेारणीस महणायची, “बघ कसा िदसृोय माझा वाशा.” 
शजेारीण महणायची, “मावशी, अहो आृा ृे रावसाहेब झाले. ृुमही तयानंा आृाही वाशाच महणणार?” मावशी 
महणायंया, “गपप ग, ृो ृुमचा रावसाहेब असेल, माझा वाशाच.” राजवा�ापेंकाही ऐनरयाचा आनंद 
मावशीला जासृ वहायचा. ृसेच साि�वक भावाचे ऐनयर अजुरनांया आधीच देवांया अंगावर शोभप लागले. ृो 
आनंदाचा क�ोळ बुि�ंया जोरावर कसा बसा आवरन धरन देव बोलप  लागले, ृे बोलले ृे शबद िपकलेलया 
सुखाचा पिरमल का संडगार अमकृांया लाटा असे गोड होृे. देव महणाले, “�ोतयांं या राजा अजुरना” या 
अिधयजाृ जाळणारेच जळपन जाृे. हे ृुझया धयानाृ आले ना? असे झाले की, माया नाहीशी होृे. ्ा माझया 
अिधयज सवरपास जाणणारे लोक िजवंृ पणी तया वक�ीृच जगृाृ. तयाचें जीवन मायेंया सपश�ने दपिषृ 



 
अनु�मिणका 

होृच नाही व मकतयुसमयीही ृी तयानंा �ासप शकृ नाही. देह खोटा आहे हा तयाचंा िन�य देहाृ वावरृ 
असृानाच झालेला असृो. माझयाशी एकरप झाले असलयाने तयाचें देहभान िजवंृ पणीच सुटलेले असृे. ृे 
आतमसवरपांया िठकाणी �ससर बुि�ने रािहलेले असृाृ. तयानंा मरणाचे भय कसले? जो बाधंलेलाच नाही 
ृो सुटायचा कसला? 

 
पपजय सतयदेवानंदसरसवृी सवामीजीनी मलकापपरला �ी��चैृनयांया िशषयो�माची ृातयासाहेब 

केृकराचंी गो� सािंगृली. ृे महणाले, “शवेटंया दुखणयाृ केृकरानंा कुणीृरी िवचारले आपलयाला 
मरणाचे भय वाटृ नाही काय?” ृातयासाहेबानंी उ�र िदले, “मी आृाही महाराजांं या जवळ आहे आिण 
मगही तयांं याच जवळ असणार मला मरणाचे भय कसले?” 

 
पुढे सवामीजी महणाले, “माझयापुरृे महणाल ृर मी मनाचा िन�य केला आहे की मी आलोच नाही ृर 

जाणार कुठे आिण कोण?” 
 
भगवंृ मय झालयामुळे सवर चराचरास जो वयापपन उरला ृो देह पडला महणपन जाणार कुठे? घरांया 

आृ आकाश भरलेले असृे. पण घर असृे आकाशाृच. अंृब�् तया घराची वसृी आकाशाृच असृे. 
तया�माणे ्ा जानी पुरषानंा देव अंृब�् भरलेला आहे. असा अखंड �तयय येृ असृो. तया �चीृींया 
िन�याृ ृे सुखिन्ा करीृ असृाृ. अनुभवाचे माजघर, तयाृ पुनहा िन�याची खोली तयांं या िनवांृ  झोपेस 
िमळालयामुळे बा् जगाृ काय चालले आहे याचे तयानंा भान नसृे. बा् जगाची तयानंा आठवण नसृे. 
या�माणे अंृब�् ऐकयच साठपन रािहले असलयामुळे, सवरभावानंी ृे म प्पच झाले असलयाने पाच भपृ ाचंी ही 
वरची खपली कधी गळपन पडली याचे तयानंा भान नसृे. नकळृ तया कवचाचा तयाग होृो. िजवंृ पणी शरीर 
उभे असृानाच तयाचे ममतव तयांं या मनाृ उरले नसलयामुळे तयानंा ृे शरीर गेलयाचे दुःख कुठपन आिण कसे 
होणार? तयांं या �चीृींया पोटाृील पाणी हालृच नाही. ृी �चीृी जशी काही ऐकयाने ओृली आहे. 
ि�कालाबािधृ जे सवरप ृे तयांया हदयामधये जसे काही घालपन ठेवले आहे. समरसृेंया समु्ाृ ृी इृकी 
सवंच धुृलेली आहे की ृो कधीकाळी जरासु�ा मळृ नाही. एखा�ा खोल पाणयाृ घडा बुडवावा, ृो 
आृबाहेर पाणयाने भरावा आिण दैवयोगाने ृो माृीचा घडा फुटला की आृबाहेरचे पाणी सहज एकमेकाृ 
िमसळावे ृसे हे घडृे. सापाने काृ टाकावी, उकडृे महणपन वस फेडाव,े िृृकयाच सहजृेने ृे देहाचा तयाग 
करृाृ. वस बाजपस ठेवले महणपन हाृापायाृ जसा काही कमीपणा येृ नाही, ृसाच देहतयागाने तयांं या 
अनुभपृ ीृ खंड पडृ नाही. ृी जशींया ृशी अभगं राहृे. देह हा एक वरवर भासणारा आकार आहे, वसृु 
अिवनाशी सतय आहे या भावावर तयाचंी बुि� �ससर झालेली असृे. तयामुळे मकतयपं यावळेी ृे सोडेसेसु�ा 
िवचिलृ होृ नाहीृ. 

 
महणपन अंृकाळीही ृे मला जाणप शकृाृ. माझे समरण ठेवप शकृाृ. मरण येमन ठेपलयावर जया 

वस पृचे समरण होईल ृी वस पृ ृो �ाणी होृो. अखंड माझेच समरण करीृ असलयामुळे देह पडलयाकणी ृे जानी 
भकृ माझयाशी एकरप होृाृ. 

 
आृा जयाचे िचृन जनमभर करावे ृेच मरणकाळी आठवृे. मरणकाळ ृर कधी येणार हे कळृ नाही. 



 
अनु�मिणका 

एखादा मनुषय भयाने पळृ सुटृो, वाऱया�माणे धावृा धावृा अचानक एखा�ा िविहरींया ृोडाशी येृो आिण 
पळणयाचा वगे न सावरलयामुळे दोनच पावलावर ठेपलेलया िविहरीृ कोसळृो. तया�माणे मकतयपं या वळेी जे जे 
कलेश वहावयाचे ृे समोर येमन अकसमात उभे राहृाृ. वाटेल ृे केले ृरी तया पृन सुटृा येृ नाही. िदवसभर 
जयांया धयासामधये आपण जगलो असप ृेच डोळे िमटलयाबरोबर सवपनाृ िदसप लागृे. तया�माणेच अजुरना 
जनमभर िजचे िचृन केले ृीच गो� मरणकाळी आठवृे. मकतयपसमयी गृ जीवनाृील िचृन ृी� होृे आिण 
मग मरणो�र जीवाला िचृनास अनुसरन देह िमळृो. 

 
राजा भरृाचे उदाहरण मािहृी आहे ना? ृपाचरण करणयासाठी भरृाने राजय, पतनी, पु� याचंा 

तयाग केला आिण जंगलामधये कुटी बाधंली. अनास झालेलया हिरणबालकाची तयाला दया आली. 
सवरसंगपिरतयाग केलेलया तया राजास पाडसाने परृ ममृेमधये ओढपन आणले. ृपाचरण नीट होईना. शवेटी 
अंृकाळीही मकगशावकाची आठवण व काळजी करीृ राजाने �ाण सोडला. आिण अंृकाळींया िचृनामुळे 
हिरणाचाच जनम घयावा लागला. देव महणाले, “महणपन मनाृ ठसवपन घयाव े की, िजवंृ पणीच फार 
काळजीपपवरक जगावयास हव.े डोळयानंी पहाणे, कानानी ऐकणे, िजभेने बोलणे, मनाृ िचृन करणे हे सगळे 
माझयािवषयीच असावे. आृबाहेर सवरकाळ माझेच धयान असावे. अजुरना, असे झाले की, देह गेलयामुळे मरण 
येृच नाही. मरणकाळी माझे समरण का राहृे ृे धयानी आले काय? आृा पृला आ�यर वाटृ नाही ना? अरे, 
हा बोध ृुझया िच�ाृ पपणर ठसला की जया लढाईंया भयाने ृुला �ासले आहे ृे भय ृुला वाटले ृरी काय? 

 
पृ आपले मन आिण ही बुधदी ही दोनही मलाच अपरण करन टाकलीस की पृ माझयाशी एकरपच 

होशील, हे ृुला मी शपसेवर सागंृो. असे कसे घडले अशी शकंा जर ृुझया मनाृ येृ असेल ृर अभयास 
करन ृरी पहा. अभयास करनही जर ही अवससा �ापृ झाली नाही ृर मग माझयावर खुशाल रागाव. 

 
“एखादा पागंळा मनुषय रोज सोडा सोडा सराव करन डोगर चढपन जाृो की नाही? मनाची या 

अभयासाची गाठ घालपन दे. िच�ाला परम पुरषाची मोहर कर, िनरंृर अभयास कर, शरीर जावो वा राहो तयाचा 
िवचार कर नको. पास�, अरे, जगभर �मंृी करणारे मन जर आतमयांया िठकाणी असे अखंड रमले ृर तयाला 
देहाचा आपोआप िवसर पडृो. मग देह गेला की आहे ्ाची तया माणसाला आठवण पण होृ नाही. एखा�ा 
नदीचा �वाह एकदा वगेाने समु्ाृ जामन िमळाला की मग मागे काय आहे हे ृी नदी वळपन पहाृे काय? जे 
नदीचे पाणी समु्ाशी एकरप होमन गेले, ृे कशाला पर पृन येईल?” 

 
एकनासमहाराजानंी र�कमणीपि�केवर फार संुदर कोटी केली आहे. पि�का घेमन �ारकेस 

�ीकक षणाकडे गेलेला �ा�ण अजपन परृ कसा येृ नाही? असा िवचार िचृा पृर मनाने करीृ असलेली 
र�कमणी सवृःशी महणृे आहे, “मी ृरी िकृी वडेी! �ीकक षणांया चरणाजवळ गेलेला जीव पर पृन येईलच 
कसा?” 

 
�ीजानेनरानंी ृशाच साटाचे वणरन केले आहे. ृे महणृाृ देव महणाले, “अजुरना, अरे िनतय 

परमपुरषांया िचृनाृ राहणाऱया ्ा पुरषाचे िच�चैृनय सवरपच होमन जाृे. ृे चैृनय �� एकसंधी 
आनंदरप असलयामुळे एकदा िृसे पोहचले की जनममरणाची येरझार संपपन नुसृा आनंदच रहाृो. 



 
अनु�मिणका 

 
शबदाृ ्ा ��ाचे सवरप सागंणे फार कठीण आहे. कारण ृे “आहे” पण तयाला िविश� आकार नाही. 

ृे जनमालाच आले नसलयाने तयाचा नाश होृ नाही. सगळीकडे भरन रािहले असलयाने तयाला सवर काही 
िविदृ आहे, जाृ आहे. ृे गगनाहपन जुने, परमाणुहपन लहान आहे. पण तयांयाच सािनधयाृ िवनाची 
हालचाल होृे. िवनाची सवर गृी तया ��ाचे अिध�ान आहे की नाही यावर अवलंबपन आहे. या ��ाडंास ृे 
जनम देृे. तयांया आधाराने ��ाडं जगृे व शवेटी पुनहा तयांयाच िठकाणी लीन होृे. ृक�स मा� तयांया 
िठकाणी सारा नसृो. कारण ृे अिचतय आहे. सपयर िकरणांं या ृेजोमय राशी�माणे ृे �काशमय िदसृे. ृे 
इृके ृेजःपुजं आहे की जशी इंगळाला वाळवी लागृ नाही. ृशी तया ��ांया संदभ�ृ अजानांया अंधाराची 
कलपनाही करणयासारखी नाही. पण हा जाजवलय �काश देहांया आृ लपलेला असलयामुळे अजानी पुरषांं या 
डोळयानंा ओलया िचखलाचा देह फकृ िदसृो. आृले �काशमय चैृनय िदसृ नाही. तया �काशाचेच दशरन 
जानी पुरषानंा होृ असृे. उदयासृ नसलेली जयोृीच ृे पहाृाृ. 

 
पुणयांया दामले ृाई सागंृ असृ, “मनुषय समोर आला की, �सम �काशच िदसृो. मग सो�ा 

वळेाने पहायचे कोण आहे ृे.” 
 
कुणीृरी गुरदेव रान�ानंा �शन िवचारला, “गुरदेव, हे सागंलीकर, िमरजकर, औंधकर आले की 

आपलयाला इृका का आनंद होृो?” 
 
�शन िवचारणाऱयांया �शनाृील खोच सप� होृी पण तयाकडे लक न देृा गुरदेव महणाले, “मला 

तयांं यामागे पुणयाईचा लालभडक गोळा िदसृो आिण तयामुळे मला आनंद होृो. आनंद, पुणयाईंया दशरनाचा 
असृो.” 

 
जानी पुरषानंा ��ाचे, ृेजाचे, असेच सृृ दशरन होृ असृे आिण मग असा जानी पुरष �याणकाली 

तया अवयंग ��ाचे जाणपन समरण करृो, पदमासन घालृो, मुख उ�रेकडे करृो, आजवर उ�म �कारे 
केलेलया कम�चरणाचे समाधान मनाृ आणृो. अशा पपणर सुखांया अवससेृ �ुकुटीृील ि�दल च�ाृुन �ाण 
��रं�ाकडे नेृो. अ�ागं योगांया अभयासामुळे सुषुमना नाडीचा मागर खुला करन ठेवलेला असलयाने �ाण 
सहज मपधनय�काशाृ �वशे करृो. िृसे �ाणाचा व िच�ाचा वरवर संबधं झालेला िदसृो पण ृसे घडृ नाही. 
योगयाने आपला �ाण योगांया बळाने सावरन धरलेला असृो. आिण अशा तया �खर �ाणृेजाने चेृन व 
अचेृन पदास�चा नाश करन टाकलेला असृो. मग कणाध�ृ ृो �ाण �ुमधयांं यावर िवरन जाृो. घंटेचा नाद 
घंटेमधये िवलीन वहावा िकवा घटाखाली ठेवलेला िदवा आपोआप नकळृ शांृ  वहावा, ृो कधी शांृ  झाला हे 
कळपसु�ा नये. तया�माणे ृो जानी पुरष कधी देहाचा तयाग करन गेला हे कळृ नाही. असा पुरष पर�� 
सवरपच आहे, असे समजाव.े अजुरना, ृो जानी, परमपुरष असे जे माझे िवशषे सवरप आहे, तयांयाशी एकरप 
होृो. 

 
अजुरना, अशी एक अवससा की जी वदेानंाही कळली नाही. वदेानंी ृी अवससा जाणपन घेणयाचा �यतन 

केला पण ृे अलीकडंया ृीरावरच गटागंळया खाृ रािहले. पलीकडंया ृीराला पोचप शकले नाहीृ. ही 



 
अनु�मिणका 

जानावससा सवर जानाचा शवेट आहे. जानाची खाणच अशा जानी पुरषानंी ्ा अवससेस अकर असे नाव िदले 
आहे. 

 
चडंवाृ सुटलयाबरोबर ढग नाहीसे होृाृ, पण गगन ढग नवहे महणपन िटकृे, जे मोजले जाम शकृे, 

जाणले जाम शकृे तयाला कर व वक�ीजानाचा जे िवषयच होम शकृ नाही तयाला अकर असे जानी पुरषानंी 
नावं िदले आहे. मग वदे जाणणारे पुरष तयास अकर या नावानेच ओळखप लागले व �कक ृींया पलीकडे 
असलेलया ्ा परमातमसवरप �ापृीसाठी उतकंठीृ झाले. 

 
�सम ृे िवषयसुखाचा िवषा�माणे तयाग करृाृ व इंि्यानंा �ायि�ृ देृाृ. हे देहरपी वककांया 

ृळाशी बसृाृ आिण िवरकृ अंृःकरणाने िनषकाम होमन तया अकर पर��ाची सदा वाट पहाृ असृाृ. 
वाट पहाृ असृानाच ��चयर यासारखी कठोर �ृे आचरन इंि्ये दीनदुबळी करन सोडृाृ. 
पर���ापृीचीच आवड िच�ाृ धरन तया अकर ��पदाची आशा धरन राहृाृ. शवेटी मघाशी 
सािंगृलया�माणे शांृ  िच�ाने देहाचा तयाग करृाृ. असे पुरष मकतयपनंृर ��पदास पोहचृाृ. 

 
अजुरना, ृुला हे सगळे नीट कळले का? जर कळले नसेल ृर ृुला पुनहा समजावपन सागंप का? 
 
�भपची ही करणापपणर वाणी अजुरनांया कानावंर येृाच तयाने हाृ जोडले आिण न�पणे महटले, “देवा, 

मी ृेच महणणार होृो. देवानीच हा िवषय पुनहा सागंायचे योजले मग आणखी काय हव?े पण देवा, आपण 
इृकी कक पा करृाच अहा ृर आणखी सोडीशी कक पा करा आिण हा िवषय अगदी सोपा करन सागंा. हे िवचार 
आमंया बुि�ंया पलीकडचे आहेृ िशवाय �समच आृा आपलया ृोडपन ऐकृो आहे. िकृीही मन एका� केले 
ृरी नीट कळेना ृेवहा मला कळेल असे सागंा.” 

 
देव उ�रले, “अरे, सोपा करनच सागंृो, ृुला काय कळेल आिण काय न कळेल हे काय मला 

मािहृ नाही? सोडकयाृ पुनहा सागंृो नीट ऐक. कारण देहाची ही शवेटची अवससा फार मह�वाची आहे. मन 
सारखे बाहेर धावृ असृे ना ृी तयाची सवय मोडपन टाकप न हदयांया डोहामधये ृे बुडेल असे करावयाचे. 
आयुषयभर सवर इंि्यांं या उंबर�ावर िन�हाची दारे कळासपन लावलेली असली ृर हे शवेटी जमेल मा�. 
हाृपाय मोडलेला मनुषय जसा घरदार सोडपन बाहेर जाम शकृ नाही. एका जागी सवसस पडपन राहृो ृसे मन 
कोडले की हदयांया िठकाणी उगीच बसृे. मग नासामधये ॐकाराचे िचृन करीृ �ाणवायु सुषुमना माग�ने 
मपधनय�काशापय�ृ आणावयाचा. मपधनय�काशामधये �ाणवायपचा लय होईल न होईल अशा अधरवट अवससेृ 
धारणेंया जोरावर धरन ठेवावयाचा. अकार, उकार, मकार या ृीन मा�ा अधरमा�ा रप ॐकार िबदपमधये लीन 
झालया नाहीृ ृोवर �ाणवायप मपधनय�काशांृ  िन�ल करावयचा. मा�ा�याचे ऐकय झालयावर जसा ॐकार 
अधरमा�ेृ लीन होृो. ृसा ृो �ाण मपधनय�काशांृ  शोभृो आिण ॐ हे समरणयाचे संपपन मग �ाणवायप संपृो. 
ॐकार समरण संपले की, जे पपणर पर�� ृेच काय ृे िश�क रहाृे. 

 
ॐ हे एकाकर �� माझे सवरप असलयाने तयाचे समरण करीृ जो पुरष देहाचा तयाग करृो ृो मला 

येमन िमळृो. हे मी ृुला ि�वार सागंृो. दुसरीकडे जाणयास जागाच उरलेली नसृे. 
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पपजय �ी िस�ेनरमहाराजांं या �याणकाळी तयानंी आपले िशषयो�म च�पृी िशवाजी महाराज, जये� 

िचरंजीव व आणखी एक िशषय यानंा समोर बसवले आिण “योगी देहतयाग कसा करृो ृे पहा” असे सािंगृले. 
महाराज आसनावर बसले. �णवो�र करीृ खालचे अवयव �माने िन�े� करीृ �पमधयाृ �ाण आणपन 
�णवो�ार करीृ तयानंी देह सहज सोडपन िदला. 

 
देव पुढे महणाले, “अजुरना, ृुला कदािचृ अशी शकंा येईल की, आृ बाहेर मकतयपिचनहे उघडलयावर 

कुठले देवाचे समरण! इंि्ये असमसर झाली आहेृ, जीवनाचे सुख बुडुन गेले आहे, अशा घोर समयी आसन 
कोण घालणार? िनरोध कोण करणार? कुणांया अंृःकरणास समरण होणार?” पण अजुरना, अशी शकंा मनाृ 
िृळमा� आणप नको बरे. जनमभर जे माझी सेवा करीृ आले तयांं या अंृकाळी मी तयाचंी सेवा करृो. अरे, 
माझयासाठी तयानंी जनमभर सोडे का क� भोगलेले असृाृ? जया िवषय सुखांया मागे जग धावृ असृे 
तयाला तयानी िृलाजंली िदलेली असृे, �कक ृीला बेडी घालपन ससानब� केलेली असृे आिण मला हदयामधये 
कोडपन कणाकणास माझा अनुभव घेृलेला असृो. तया अनुभवसुखाची तयानंा इृकी ृळमळ असृे की ृहान 
भकेुचीही तयानंा आठवण होृ नाही. मग इृर गो�ी पहाणे, ऐकणे दपरच. माझया सहवासाचे सुख िकृी भोगले 
ृरी तयानंा पुरेसे वाटृ नाही. अखंड माझयाशी एकरप होमन ृे सवृःंया रपाची आटणी करन टाकृाृ. 
िजवंृ पणीच तयानंी अशी एकरपृा साधलेली असलयाने देहतयागांयावळेी तयानंी समरण केले ृरच मी धावावे 
हे घडेल काय? मग तयानंी आजवर केलेलया भ�कृचा उपयोग ृरी काय? ृेवहा अजुरना, मी तयानंा हा �ासही 
पडप  देृ नाही. कोणी एखादा दीन संकटकाळी नडपन माझा धावा करृो ृेवहासुधदा “आृा माझे समरण झाले 
काय?” असे न महणृा, मनाृही न आणृा, मी धावृो आिण तयालाही संकटमुकृ करृो आिण पास�, हा ृर 
माझा अननय भकृ! तयानेही कळवळपन हाक मारेपय�ृ मी वाट पहायची ृर तयाने जनमभर माझी भ�कृ काय 
महणपन करावी रे? 

 
अजुरना, नाही रे! मी अशी वाट पहाृ बसृ नाही. अंृकाळी भकृाला समरणाचे �म वहाव ेया िवचाराचें 

देखील ओझे माझया मनाला सहन होृ नाही. अननय भ�कृ करन तयाने माझयावर जे अगिणृ उपकार केले 
तया पृन सोडेसे उृराई वहाव े महणपन देहतयागांया वळेी मीच तयाची शु�ुषा करृो. देह सोडृाना माझया 
भकृाला कदािचृ कलेश होृील महणपन मी आतमबोधाचा िपजऱयाृ तयाला ठेवृो. माझे समरण हीच संडगार 
�शसृ सावली तया िपजऱयावर करृो आिण आतमा िनतय आहे या भावाृ ृो असृाना तयाला सहज माझयाकडे 
घेमन जाृो. माझया भकृानंा देहांृ ीचे क� कधीच पडप  देृ नाही. मी अगदी सुखाने ्ा माझया लाडकयानंा 
माझयाकडे घेमन जाृो. देहाचे टरफल गळेल, अहंकाराची धपळ उडेल आिण उरलेली शु� वासना मला येमन 
िमळेल असे मी करृो. 

 
भकृाने माझया या देहाशी िजवंृ पणीही िवशषे करन ृादातमय ठेवलेले नसृे. “देह मी आहे” असे 

तयानंा कधी भानच नसृे. तयामुळे देह सोडृाना आपण काही िवशषे करृो आहो असे तयानंा वाटृच नाही. 
देहांया िवयोगाचे दुःख तयानंा जाणवृ नाही. देहांृ ी मी याव ेमग तया माझया भकृानंा नयावे हेही तयानंी िश�क 
ठेवलेले नसृे. सवर जीवनभर अहोरा� ृे माझयाशी एकरप होमनच वावरृाृ. चं् ाचे �िृिबब पाणयाृ पडृे, 
पण चिं्का चं् ाशी एकरप असृे. ृी पाणयाृ पडली हा जसा केवळ भास, ृसेच तयाचें ्ा मतयर शिरराृ 
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रहाणे भासमय असृे. ृे माझयाृच �ससर झालेले असृाृ आिण तयाचंी सावली जशी काहंी �पचंाृ वावरृ 
असृे. मी असा तयानंा िनरंृर �ापृ असलयाने देहतयागाबरोबर ृे म प्प होृाृ. याृ नवल नाही. तयांं या आिण 
माझयामधये तयांं या िजवंृ पणीच तयांं या देहाचा आडपडदा उरलेला नसृो. मकतयपसमयी माझे समरण ्ा पदाचा 
असर धयानाृ आला ना आृा अजुरना? ृे िनतय माझयाृच रमलेले असृाृ आिण देहतयागानंृर माझया अपार 
सवरपाृ िमसळपन जामन पुनहा देहांया गावी िफरकृ नाहीृ. येरझारा संपृाृ. 

 
पास�, अरे हे शरीर िकृी कलेश देृे बघ. शिरराचा कुठला भाग कधी कलेश देईल हे सागंृा येृे काय? 

हे कलेश कसकसे व कुठपय�ृ वाढृील हे सागंृा येृे काय? अंकुरासारखया लहानशा रोपाचे झाड होमन 
शवेटी काय फळ पदराृ पडेल याचा अंदाज करृा येृो काय? महणपन कधी कधी वाटृे की हे शरीर महणजे 
कलेशरपी वककाचंी बागच आहे. 

 
आधया�तमक, अिधभौिृक, अिधदैिवक अशा ृीन �कारंया दुःखानी पेटलेली ही शगेडी जीवाला 

अहोरा� भाजृ असृे. जनमाला आलयाबरोबरच मरणरपी कावळयाला उृरन टाकलेला हा बळी आहे. 
जनमांया कणापासपन मरणाची वाट देह चालप  लागृ असृो. शरीर दीनृेला जनम देृे. कुंयाचे मासं भकण 
करणयाचा मोह एखा�ा ृपोधनास उतप� करणारी भपक या शिरराृ कायम वास करन असृे. महाभयाने 
तयांयासाठीच मनाला वयापपन टाकलेले असृे. सवर दुःखानंा पुरन उरणयाएवढे भाडंवल या िठकाणी आहे. 
दु�बुि�चे उतपि�ससान, वाईट ि�याचें पिरप� फल आिण �तयक गाढ अिववकेच आहे. संसाराची ही बठैक 
आहे. या पायावरच बधंन उतप� करणारा हा संसार उभा आहे. िनरिनराळे िवकार उतप� करणारे जसे वनच 
आहे. सगळया रोगाचें वाढलेले ृाट आहे. मकतयपने खामन रािहलेले हे उ�े आहे. मप�ृमंृ आशा आहे. 
जनममकतयपची वाहृी वाट आहे. हे �माने आिण संशयाने भरलेले ससान आहे. िकबहुना हे िवचवाचे भरलेले पेवच 
आहे. वाघांया वसिृससानासारखे भय�द आिण वशेयेंया म�ैी�माणे िदखाम आहे. िवषयाचंा अनुभव आणपन 
देणारे असे हे सुशोिभृ यं�च आहे. लावसटीचे �ेम, िनवालेलया िवषाचा घोट िकवा सावाचे सोग घेृलेलया 
चोराची म�ैी जशी घाृक असृे. ृसाच ्ा देहावरचा आपला िवनास घाृक ठरृो. रकृिपतयाचे आिलगन, 
काळसप�चे मकदुपण िकवा हिरण धरणयासाठी पारधयाने महटलेले गाणे जसे पिरणामी घाृक असृे ृसे हे शरीर 
आहे. हा श�पने केलेला िवषमय पाहुणचार आहे. दुजरनाने दाखवलेला आदर आहे. िकबहुना अजुरना, हे शरीर 
महणजे अनस�चा समु्च आहे. तयाचा फसवपेणा ृर अपपवरच आहे. सवपनाृ पािहलेले सवपन, मकगजळांया 
पाणयाने भरास आलेले वन, धुरांया कणानंी झालेले आकाश जसे खोटे, ृसेच हे खोटे. या सवर संकटा पृन हे 
माझे भकृ सुटृाृ, मला येमन िमळृाृ आिण तयानंा पुनहा या अनसरमय देहाचा कधीही आ�य घयावा लागृ 
नाही. 

अजुरना, लकाृ घे की, मेलेलया माणसाचे पोट दुखृ नाही, सवपनाृ आलेलया महापुराने जागा 
झालयावर मनुषय बुडृ नाही, ृसे जे भकृ मला येमन एकरप होमन जाृाृ ृे मा� या संसारच�ाृ पुनहा 
सापडृ नाहीृ. बाकी ��देवपदाचा सोरपणा �ापृ झाला ृरी पुनरावक�ीचे वळसे चुकृ नाहीृ. 

 
कुणाला असे वाटले की, सवर जगदाकाराचे िशर आिण सवग�दी लोकरपी पवरृाचे िशखर असा जो 

��लोक िृसे आपण पोचले ृर ्ा पुनरावक�ी पृन सुटपन जाम, अकयय ्ा ��लोकाृच सुखाने राहप. पण 
पास�, हा ��लोक कुठे अकयय आहे? इं्लोक कदािचृ ृुला शानृ वाटेल, पण खरे सागंप का ��लोकांया 
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एका िदवसाृ चौदा इं्ाचंी पगंृ उठपन जाृे. ��लोकाृलया एका �हराचे देखील एका इं्ाचे आयुषय नाही. 
यावरन इं्लोकांया मानाने ��लोकाृील कालमानाची ृुला सोडी कलपना येईल. चार युगांं या हजार 
फेऱया झालया की ��देवाचा एक िदवस आिण आणखी हजार फेऱया झालया की एक रा� होृे. हे िदवस रा� 
पहाृ जगणारे तयानंा सवग�ृील िचरंजीव असे महटले जाृे. इं् ृर ��देवांया एका िदवसाृ चौदा मग इृर 
देवाचें काय सागंप? पण हे काही िचरंजीव ��देवाचे आठ �हर डोळयानंी पहाणारे असृाृ. ��देवांया 
िदवसारंभी मोजदाद करृा न येणयासारखे िवन आकाराला येृे. अवयकृास वयकृ सवरप येृे. हजार 
चौक�ाचंा काल संपेपय�ृ ही भपृ सकि� िनम�ण होृ रहाृे. मग िदवसाचे चार �हर संपृाृ. रा�ीचा अममल 
सुर होृो, नाशकाळ सुर होृो आिण हे वयकृ झालेले जग अवयकृाृ लीन होम लागृे. हा �कार पुनहा 
हजार चौक�ा संपेपय�ृ चालृो आिण पहाट होृ होृ आली की, पुनहा जग अवयकृाृ लीन झालेले असृे ृे 
परृ वयकृ होणयास उ�ुकृ होृे, ��देवाचा दुसरा िदवस उजाडृो. शरद ऋ पृ आला की, ढग आकाशाृ 
िजरृाृ आिण �ीषम संपला की, आकाश ढगाने भरन जाृे ृसे हे घडृे. सागंणयाचे कारण असे की, िवनाची 
उतप�ी आिण संहार ��देवांया एका िदवस रा�ीृ होृाृ. अशा ��देवांया मोठेपणाचा िहशोब कोण 
माडंणार? पण पास�, तयालाही पुनरावक�ी चुकृ नाही. उतपि�संहाराचे रहाटगाडगे िफरृच रहाृे. तयाची 
तया पृन सुटका होृ नाही. िदवस उगवलयाबरोबर िवनाची िन�मृी आिण रा�ीची वळे आली की संहार! हा 
िवनाचा पसारा िजसलया िृसे लीन होमन जावयाचा असा �म चालृो. बीजच वककपण घेृे. ढगाचेच आकाश 
होृे. तया�माणे अनेकतव संपपन ऐकय झाले तया �ससृीस सामयवससा महणावे. या सामयावससेृ समिवषम, लहान 
सोर असा काही भेदभाव नसृो. महणपन िनरिनराळी भपृ े ही भाषाही नसृे. दपध िवरजले की तयाचेच दही होृे 
आिण मग “दपध” हे तयाचे पिहले नाव वा रप उरृ नाही ृसेच हे होृे. 

 
िवनाचा आकार लोपलयामुळे तयाला अवयकृ आिण िनरिनराळे नामरप �ापृ झाले की वयकृ असे 

महणावयाचे. मपळाृ वस पृ एकच, पर��! आृा अवससा एकमेकापासपन वगेळया दाखिवणयासाठी वयकृ व 
अवयकृ अशी नाव े�ावयाची. बाकी मुळाृ तयाृ भेद नाही. वयकृही पर��, अवयकृही पर��च. अलंकार 
आटवला की सोनयाची लगड महणावयाचे. ृीच लगड वापरन िनरिनराळे दािगने केले की तयानंा वगेळी वगेळी 
नामे रपे आली इृकेच. मपळंया सोनयावरच हे आकार वरवर भासृाृ, सोने मुळाृ एकच. ृसे ्ा 
पर��ांयाच िठकाणी वयकृ आिण अवयकृ असे िहशोब होृाृ. ्ा दोनही अवससास आधारभपृ  असलेले जे 
पर�� ृे पािहले ृर ना वयकृ, ना अवयकृ! ना िनतय, ना नाशवंृ ! तयाला उतप�ी नाही, नाश नाही. उतप�ी 
आिण नाश या दोनही भावापिलकडे अनािद िस� अशा सवरपाृ नादंृे. ृे िवनाृ संचरन असृे पण िवनाचा 
नाश झाला महणपन तयाचा नाश होृ नाही. अकरे पुसली महणपन असर नाहीसा होृ नाही. अि�य वाृ� घेमन 
येणारे प� फाडपन टाकले महणपन ृी घटना पुसृा येणार नाही. ृी आहेच, ृसेच हे समजावे. पाणी कायम 
असृे, लाटा येृाृ-जाृाृ. तया�माणे नाशवंृ  भपृ ामधये कणमा� भासमान होणारे चैृनय मा� अिवनाशी 
असृे. दािगने आटवले ृरी सोने िश�क राहृेच. तया�माणे मरणाऱया जीवामधये ृे पर�� अमर असृे. फकृ 
वरंया भासमान होणाऱया आकाराचा तयाग होृो. जानी पुरषानंी िजवंृ पणीच शानृ काय आिण कणभगुंर 
काय याचा पपणर िवचार करन शानृावरच अहोरा� नजर ठेवलेली असृे. तयामुळे मरणकाळची �ससृी तयानंा 
काही वगेळी वाटृच नाही हे धयानी आले ना अजुरना? 

 
मी आृा ृुला पर��ास अवयकृ, वयकृ अशा संजा िदलया तया कौृुकाने िदलया. खरे महणजे ही तया 
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पर��ाची सृुृी नवहे िकवा �ससृीही नवहे. तयाचे हे खरे वणरनच नवहे. तयाचे खरे सवरप मन वा बुधदी 
यांं यामधये कधी सापडृच नाही. बुधदी तयांया सवरपाचा िनणरय कर शकृ नाही. मन तयाचे सवरप जाणप 
शकृ नाही. मन आिण बु�ी यांं या जािणवचेी कका दशय आकारापय�ृच असृे. इंि्यानंा कळणयाजोगे सवरप 
असेल िृृकेच तयांं या टपपयाृ येृे. पण ृे पर�� असे आहे की आकारला येमनही तयाचे िनराकार सवरप 
मोडृ नाही िकवा आकाराचा लोप झाला महणपन तयाचा लोप होृ नाही. आकार येवो, राहो, जावो तयाचे 
िनतयतव अखंड असेच राहृे. या तयांया सवभावामुळे तयाला “अकर” असे महणाव.े अकर महटलयाने तयाचे 
िनतयतव आपलया धयानी येृे. यांया पिलकडे जाणयासारखी जागाच उरृ नाही महणपन तयाला परमगृी असेच 
महणावे. ्ा देहपुरीमधये ृो अकरपुरष झोपलेला असृो महणपन तयाला “पुरष” महणाव.े 

 
अजुरना, या सवर देहामधये ृो आहे तयांया आ�सृतवामुळेच देहाचे सवर वयापार होृाृ. परंृु ृो सवृः हे 

वयापार करीृ नाही वा करवीृही नाही. दहा इंि्यांं या वाटेने िवषयाचंी येरझार चालप  असृे. मनांया 
चवहा�ावर िवषयाचें बाजार उघडलेले असृाृ. राजा राजवा�ाृ सुखाने ऐनय�ृ झोपलेला असृो, �जा 
आपआपलया कामाृ उ�म �कारे गढलेली असृे आिण िनमपटपणे खिजनयाृ कारभार पोचृा करृे. तया�माणे 
सुखदुःखाचा वाटा आृा जीवापय�ृ पोचृो. पण ्ा सवर ि�याृ पुरष काहीही भाग घेृ नाही, हे धयानाृ ठेव. 
बुि� जाणणयाचे व िनणरय घेणयाचे काम करृे, मन अनुभव देृे-घेृे, इंि्ये आपआपली कामे करृाृ, 
वायुश�कृ शिरराृ संचरन तयाचे चलनवलन चालप  ठेवृे. पण देहाचा, मनाचा, बुि�चा सवर वयापार पुरष 
करीृ नाही; ृर तयांया नुसतया सािकतवाने होृो. जसा सपयर उगवृो आिण तया �काशाृ लोकांं या ि�या 
चालृाृ. पण तयाृ सपय�चा काहीच संबधं नसृो, केवळ सािकतव असृे. तया�माणे हे घडृे. परमपुरषाचा 
आिण ि�याचंा काहंीच संबधं नसृो. पुरषाकडे ि�येचे क कृरतवच नसृे. ृो सवसस आपलया सवरपाृ िनि्सृ 
असृो. 

 
अजुरना, तया परमृ�वाला पुरष हे नाव पडणयास आणखी एक कारण आहे. ृो �कक ृीचा भृ� महणपनही 

तयाला “पुरष” असे महणृाृ. 
 
आृा तया चैृनयाला योशीनरानंी आणखी नाव िदले आहे. चारी वदेाचंा िवसृार यांया अंगणापय�ृही 

पोचृ नाही. हे आकाशालाही पाघंरण होमन रािहले आहे महणपन ृे तयाला सव�ृ पलीकडची गृी “परमपर” 
असे महणृाृ. 

 
अीे 
रु े 
रेमग्ी 
रेमरे 

 
या िनरिनराळया नावानंी ृे एकच परमातमसवरप ओळखले जाृे. योगीनर तया एकाच वस पृचा धयास घेृाृ. 
अननय शरण होृाृ. आपला देह, आपली वाचा, आपले िच� ्ा ृीनही के�ाृ एक तया परमातमयावाचपन दुसरी 
गो� येम देृ नाहीृ. एकिन�ेने अशी शेृ ीची मशागृ झाली की िृसे परमातमरपी पीक येृे. आृा तया 
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योगीनरांं या दि�पुढे फकृ भगवंृ  असृो आिण ृेसपन द�ी काढपन जरी तयानंी �पचंाकडे पािहले ृरी िृसेही 
तयानंा भगवंृ ाचेच रप िदसृे. आिण मग तयांं या बुि�चा िन�य होृो की हे सवर �ैलोकय भगवंृ सवरपच आहे. 
दुसरी, िृसरी कुठलीच वस पृ अ�सृतवाृ नाही आिण मग ृे अहोरा� तया परमातमसवरपाृ आकंठ बुडपन 
रािहलेले असृाृ. जया सवरपाृ हे योगी अहोरा� मगन होमन गेले आहेृ ृे सवरप गवररिहृ पुरषाचें वैभव 
आहे, िनगुरण पर��ाची जाणीव आहे आिण या िनिरंच पुरषांं या सुखाचें राजयपद आहे. िृसे संृोषी पुरषानंा 
सृृ ृाट वाढपनच ठेवलेले आहे. तया िठकाणी सवृःची िचृा न करणाऱया तया अननय भकृाची सवर िचृा 
वाहणारे माहेरघर आहे. भ�कृची सरळ वाट सेट ्ा गावापय�ृ जाृे. ृुला काय सागंप आणखी पास�? अरे, जो 
्ा गावाला पोचेल ृो कायमचा तया गावाचाच होमन जाृो. ृेसपन परृ येणयाची गो�च बोलृ नाही. 

 
मुिनवाहन हा एका अंतयजाला शेृ ाृ सापडलेले मपल! अंतयजाने घरी नेमन तयाचे लालन-पालन 

केले. मुिनवाहनास लोक अंतयजच समजपं लागले. ृो उ�म वीणावादन करी. रंगनास हे तयाचे दैवृ. अहोरा� 
ृो तयाचे गुणगान करी, प�रचना करी आिण गाृ असे. शवेटी िनशुलापुरी ही अंतयजाचंी वसृी सोडपन रंगनास 
के�ाृ कावरेींया ृीरावर तयाने एक झोपडी बाधंली. अंतयजास मंिदराृ कोण जाम देणार? मुिनवाहन 
मना पृन दशरनासाठी ृळमळृ असे. देवाची व देवभकृाचंी सेवा करावी महणपन रोज रसृा झाडपन काढीृ असे 
आिण आपलया झोपडीृ राहपन रंगनास भ�कृपर रचना करन गाृ असे बरेच िदवसानंृर एक महातमा 
झोपडीृ आला आिण महणाला, “मुिनवाहन, मला रंगनासाने द�ांृ  िदला आहे की, ृुला खा�ंावर घेमन 
रंगनासांया मंिदराृ जाव.े माझया खा�ंावर बसै. मी ृुला मंिदराृ घेमन जाृो.” 

 
मुिनवाहनाने पुषकळ आढेवढेे घेृले पण महातमा ऐकेना. तयाने मुिनवाहनास खा�ंावरन रंगनासांया 

मंिदराृ नेले. 
 
देवाचे दशरन झाले मा�! मुिनवाहनांया डोळया पृन धारा वाहप लागलया. ृो महणप लागला, “देवा, अहो 

ृुमही िकृी करणामय हो! माझया कम�चे बधं ृुमही ृोडलेृ. धनय आहे मी.” आिण इृकयाृ सवर� �काश 
िदसप लागला. रंगनासाचे चरण मुिनवाहनांया मसृकी िदसप लागले आिण कणाध�ृ मुिनवाहन तया ृेजाृ 
िवलीन होमन गेला. तयाचे काहीही मागे िश�क रािहले नाही. रंगनासाची भेट झालयावर मुिनवाहन पर पृन 
आलाच नाही. अशी ही अननय भकृाची कसा! देव पुढे महणाले, “अजुरना, अरे, अगदी कढृ पाणयाला संडींया 
झुळका लागलया की ृे हळपहळप तया झुळुकाइृके गार होमन जाृे. सपयर उगवला की, जया ��ाडंकुपीृ 
काळाकिभ� अंधार भरलेला होृा िृसेच �काश पसरृो. संसार ्ा पर��ांया गावाला गेला की तयाचे 
बधंनकारक हे रप नाहीसे होृे. आिण ृोच मोकदाृा होृो, मोकरप होृो. एकदा असे झाले की, संसाराचे 
रपच पालटृे. अगनीमधये पडणयापपव� लाकप ड, लाकप ड असृे पण एकदा का धडाडपन पेटले आिण िनखारा 
झाला की तयाचे लाकप डपण संपृे, अ�गनरप उरृे. शोधपनही लाकडाची ढलपीसु�ा तया िनखाऱयाृ सापडृ 
नाही. िकृीही बुि�मान मनुषय असप दे उसाची एकदा साखर झाली की पुनहा तया साखरेचा तयाला मस करृा 
येृ नाही. एकदा पिरसाने लोखंडाचे सोने केले की, दपर दवडलेले लोखंडपण पुनहा माघारी आणृा येृ नाही. 
एकदा पृप झाले की जरी ृे दपधापासपनच ृयार झाले असले ृरी आपले जे पपवररप दपध ृे पर पृन घेम शकृ 
नाही. तया�माणे जे तया ��ास येमन िमळाले तयानंा ्ा संसारच�ाृ पुनहा सापडावे लागृ नाही. अशी जी 
जागा ृे खरोखर माझे सतय सवरप आहे. ही गु् गो� आज ृुला मी �गट करन सागंृो. 



 
अनु�मिणका 

 
देह सोडलयाबरोबर योगी िजसे जामन िमळृाृ ृी जागा माझे वसृीचे िठकाण आहे. एवढेच जरी सोपे 

ममर धयानाृ ठेवलेस ृरी पुरेल. सगळेच योगी देह सुटलयाबरोबर पुनरावक�ींया फेऱया पृन सुटृाृ असे मा� 
समजप नको. जर चुकप न अकाली देह सुटला ृर योगयाला पुनहा देह धारण करन मतयरलोकाृ यावे लागृे. 
कालशु�ी पाहपन जे देह ठेवृाृ ृे सुटृाृ, देहतयागांया कणीच �� होृाृ. पण भलतयाच वळेी जर देहपाृ 
झाला ृर संसार पुनहा मागे लागृो. अजुरना, मु�कृ आिण पुनरावकि� ्ा दोनही गो�ी काळाधीन पण आहेृ. तया 
काळांया खुणा ृुला सागंृो तया ऐक आिण धयानाृ ठेव. 

 
अजुरना, मरणाची गुंगी आली की, पचं�ाण आपआपलया वाटेने जाणयास िस� होृाृ, असा �संग 

येमन ठेपला ृरी बुि�ला �म पडृ नाही, आठवण आंधळी होृ नाही िकवा मन िन�ष�य होृ नाही, इंि्याचंा 
समुदाय टवटवीृ असृो, आिण ��ाचा घेृलेला अनुभव ृाजा असृो. अ�गनचे सहायय असले की, इंि्ये 
अखेरंया कणापय�ृ सावध असृाृ. 

 
कन�टकाृील एक संृ मरणोनमुख झालयावर तयानंी आपलया संृ भिगनीस िनरोप पाठवला. तया 

आलयावर ृे महणाले, “आ�ा येृो आृा मी. ृुला नमसकार करृो शवेटचा.” ृेवहा तया महणालया, “अणणा, 
आृा कुठे िनघालाृ अजपन अवकाश आहे. मी आृा घरी जाृे, उ�ा सकाळी येईन.” मग तया घरी गेलया व 
दुसऱया िदवशी सकाळी आलया. संृानंा महणालया, “उठा, आृा जाणयाची वळे झाली.” संृ उठले, पदमासन 
घाृले व �णवो�ार करन देह सोडला. देवानंी �सम अशा �याणाचे वणरन केले. जाणारे संृ व अचपक वळे 
सागंणारी संृ भिगनी याचंी योगयृा काय असेल? संृ भिगनीने �याणाची वळे कशी सािंगृली असेल? आिण 
इृकया शांृ  मनाने देहाचा सहज तयाग करणाऱया व ृे िृृकयाच अिलपृृेने पहाणाऱया तया दोघानंी जनमभर 
कसा अभयास केला असेल? अशी ृळमळ वाटृे. 

 
देव पुढे सागंृ आहेृ, “पास�, पाणयाने वा वाऱयाने िदवयाचा �काश नाहीसा झाला की आपलया 

डोळयाची श�कृ शाबपद असली ृरी जसे अंधाराृ आपलयाला काहीच िदसृ नाही ृसे अ�गनचे सहायय नसले 
ृर देह आृबाहेर कफाने वयापला जाृो. आृ अ�गनचे ृेज नसलयाने �ाणाची ि�याशकृी संपृे, बुि� असपन 
िृचे सामथयर संपृे आिण देहाची जानकला नाहीशी होृे. अ�गनच गेला की ृो देह कसला? नुसृा ओलया 
िचखलाचा गोळाच ृो, आयुषय आहे ृोवर हा अंधाराृला वळे कसाृरी काढावयाचा इृकेच. आृा आयुषयभर 
केलेली उपासना आठवावी, तया कणी ृी संभाळावी, िृंया जोरावर देहाचा तयाग करन पर��ास जामन 
िमळाव.े हे सगळे खरे, पण देहाृील कफांया िचखलाृ चेृना बुडपन गेलयावर मागची पुढची आठवण सहजच 
संपृे. जे िनधान शोधणयासाठी हाृाृ िदवा घेृला होृा ृे न सापडृाच जयोृ िवझपन गेली की, नुसृे 
अंधाराृ चाचपडणे िश�क रहाृे ृसे हे होृे. केलेला अभयास मरणकाळी उपयोगी न पडृाच िवसरला जाृो. 
देहांया मरणापपव�च तया अभयासाला मकतयप येृो असे समज. 

 
जानाला मपळ अ�गन. मरणकाळी तया अ�गनचे संपपणर बळ आपलया पाठीशी असावे. महणजे ृो काळ 

मकतयपस उ�म. देहाृ अ�गन आिण बाहेर �काश असावा. कफाने देह घेरलेला नसावा, बुि� जागी असावी. बाहेर 
�काश महणजे �काशपपणर िदवस, शुकलपक व सहा मिहनयांृ ील उ�रायणाचा मिहना असावा. एक� जुळपन 



 
अनु�मिणका 

आलेलया ्ा उ�म योगावर जर योगयानंी देह ठेवला ृर ृे ��व�ेे पर�� होृाृ. या मकतयपं या कणामधये असे 
सामथयर असृे की ृो कण आतमसवरपाकडे पोचवणारा रसृाच होृो. 

 
पास�, लकाृ घे अ�गन ही पिहली पायरी, जयोृी ही दुसरी, िदवस ही िृसरी, शुकलपक ही चवसी 

पायरी व तयावर उ�रायणापैकी मिहना ही पाचवी पायरी आहे. या िजनयाने ृे योगी सुखाने मोकसदनाृ 
पोचृाृ. हा उ�म मरणकाळ जाणावा. या माग�ने जो जीव देह टाकृो ृो अ�चरा माग�ने गेला असे महणाव.े 
ृो अ�चरा मागर वहाृा रसृा आहे. सुगम आहे व मोक�ापृी करन देणयास समसर आहे. 

 
आृा जो दुसरा मागर आहे तयाला धप�मागर महणृाृ व तया माग�ने जीव गेला ृर पुनहा मकतयुलोकाृ 

जनम घयावा लागृो. पुनरावक�ी ठेवलेलीच आहे. तया मकतयुकाळास अकाळ असे महणृाृ. मरणांया वळेी देहाृ 
कफ आिण वाृ भरलेला असृो. तयामुळे अंृःकरणाृ अंधार पडलेला असृो. सगळी इंि्ये लाकडासारखी 
िनचे� झालेली असृाृ. आठवण �मामधये बुडपन गेलेली असृे. मन वडेे होृे, आिण �ाण कोडला जाृो. 
अगनीृील जयोृ संपली की, धपर आिण काजळी मागे रहाृे तया�माणे शरीराची चेृना मपढ होमन जाृे. काळे 
किभ� ढग चं् ावर आले की जसा अधरवट उजेड अधरवट काळोख होृो ृसे अंधुकपण िजवास येृे. धड मरण 
नाही िकवा धड जीवन नाही अशा अवससेृ �ाण घुटमळृ रहाृो आिण आयुषय मरणांया वळेेची नुसृी वाट 
पहाृ रहाृे. मन, बु�ी आिण इंि्ये यांं याभोवृी असे दाट धुके पसरले की जनमभर केलेलया अभयासाचा 
रसृा िदसेनासा होृो, तयांया खुणा पुसलया जाृाृ. नव ेकाही िमळवाव ेही गो�च बोलायला नको. आजवर 
जे जोडलेले असृे ृेही हाृा पृन िनसटपन जाृे. तयाृ बाहेर कक षणपक आिण रा�! भरीला भर महणपन सहा 
मिहनयापैंकी दिकणायन, पुनरावक�ीची ही सगळी घराणी एक� िमळालयानंृर देहतयागानंृर सवरप�ापृीची 
गो�च ऐकायला िमळृ नाही. असा योगी देह ठेवलयावर चं् लोकावर जाृो आिण मग पुनहा मकतयपलोकाृ जनम 
घेृो. पाडंवा, मी जयाला अकाळ महटले ृो असा असृो. ्ा धप�माग�ने गेलेलया जीवाला पुनहा जनम घयावा 
लागृो. 

 
अनािद अशा या दोनही वाटा मी ृुला दाखिवलया. एक आहे मोकाचा राजरसृा; दुसरी आहे संसाराृ 

परृ आणणारी आडवाट. आपलया िहृाचा मागर कोणृा हे कळावे, खरे खोटे कसे ओळखावे याची कलपना 
यावी महणपन मी हे दोनही ृुला इृकया बारकाईने वणरन करन सािंगृले. चागंली नाव समोर असृाना असागं 
समु्ाृ उडी कोण घेईल? उ�म रसृा समोर िदसृ असृाना मु�ाम आडरानाृ कोण जाईल? िवष आिण 
अमकृ या दोनहीची नीट ओळख पटलयावर अमकृाचा कोण तयाग करील? जयाला वाट कळली ृो रसृा चुकृ 
नाही. 

 
खरे खोटे पारखपन घयाव े महणजे फसणयाचा �संगच येृ नाही. मरणसमयी या अकाळाचे फार भय 

आहे. कारण जनमभर केलेला अभयास वाया जाणयाचे संकट आहे. अ�चरा मागर चुकला आिण या धप� माग�ृ 
सापडले ृर जनममरणांया फेऱयाृ जीव सापडलाच महणपन समजावे. आमही पुषकळ िवचार केला की हे संकट 
कसे टळेल? आिण शवेटी हे दोन मागर शोधपन काढले. एकाने ��तव व दुसऱयाने पुनरावकि� अशी तयाची 
िव�ा�नृससाने आहेृ. 
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पण पास�, अडचण अशी की, देहांृ ी जीवाने कोणतया माग�ने जावयाचे हे �ारबध ठरिवृे आिण ृे काय 
आहे हे आपलयाला आधी कळृच नाही. ृेवहा या पृन सुटका कशी होणार? जीवाने काय करावे? 

 
ृेवहा जीवाने मरणसमयीची घटका कशा �कारची असेल, कधी येईल याचा िवचार न करृा “सोऽहं” 

मी �� आहे या भपिमकेवर दढ वहाव.े योगी �तयेक नासाबरोबर मी �� आहे अशा भावनेवर आरढ झालेला 
असृो. महणजे कणाकणास, िनिमषािनिमषास ��च होृो आहे. �ाण महणजे नास. हा बाहेर गेला मी मकतयपच 
नवहे काय? हा वायप पुनहा परृ येृो महणपन आपण देह िजवंृ  आहे असे महणृो. ृो परृ येृ नाही ृेवहा मकतयु. 
योगी मी �� आहे या बठैकीवरनच कणाकणास मकतयपला सामोरा जाृ असृो. ृो मनाशी महणृ असृो, “देह 
असो की जावो मला काय तयाचे? या दोरीवर सापाचा आरोप आला आहे पण ृो दोरीकडपन! मी ृर केवळ 
��च आहे. पाणयावर लाटा येृाृ पण उदकपण हे आपले सवरप आहे, लाटापण हे नवहे. हे ृे पाणी िवसरृ 
नाही. पाणी ृरंगासिहृ असले काय िकवा ृरंगािवरिहृ असले काय पाणी ृे पाणीच असृे. ृरंगांया 
आकाराने ना ृे जनमाला आहे ना ृरंगलोपाबरोबर मकतयप पावले. तया�माणे देह असला नसला ृरी मी ��च 
आहे. ��ावाचपन दुसरे काही नाही. घटामधले आकाश घट फुटलयाबरोबर नीट रसतयाने गेले ृरच आकाशाला 
भेटृे. एरवी वाट चुकृे की काय? घट असृानही ृे आकाशाशी एकरप आहे. घट फुटलावरही िजसचे 
िृसेच. देश काल जर सवर मीच आहे ृर मागर शोधावयाचा ृो काय आिण कोठपन कोठे जावयाचे ृे काय? घट 
फुटला महणजे काय झाले? बाहेरचा आकार जो सोडा वळे भासृ होृा तयाचा नाश झाला. आकाशाला तयाचे 
काय? मी ृर घट नवहेच. आकाश आहे.” 

 
या बोधावर ृे सोहंिस� योगी इृके दढ झालेले असृाृ की �याणास काळवळे पहाणयाचे तयानंा 

�योजनच उरलेले नसृे. तयांं या लेखी अ�चरा वा धप� हे दोनही मागर उरलेलेच नसृाृ. घटाशी तयाचा काहीच 
संबधं उरलेला नसलयाने घट दगडावर पडला काय िकवा घटावर दगड पडला काय दोनहीचे तयानंा सुखदुःख 
रािहलेले नसृे. 

 
अजुरना, तयाचंी ही अवससा धयानी घे आिण पृ अशा �कारचा योगी हो. मग सगळेच काळ ृुला शुभ 

होृील. देहाचा बधं असो, ृुटो, वाटेल तया कणास ृुटो, ृुझया ��भावास घडी पडणारच नाही. मग कलपांया 
आरंभी पृ जनमाृ सापडणार नाहीस िकवा कलपानृी मकतयु गाठणार नाही आिण मधयंृरींया काळाृ �पचं वा 
सवगर यांं या मायाजालाृ पृ फसणार नाहीस. 

 
कारण, या बोधावर राजय करणारा योगीराज भोगाची पपणर परीका करन तयाचंा िवचारपपवरक तयाग 

करन या गावी आलेला असृो. आतमसवरपाची खरी िकमृ तयाने जाणलेली असृे. इं्ािदक देव सवरसव 
पणाला लावपन जया राजयपदाची �ापृी वहावी महणपन जंग जंग पचाडृाृ तयाचा तयाने ओवाळपन टाकलेलया 
भाकरींया ृुक�ासारखा तयाग केलेला आहे. तयाची खा�ी झालेली आहे की वदेाधययन केले, यजाचे शेृ ंया 
शेृ  िपकले, ृप, दान याचंी पराका�ा केली, आिण या सव�चा एक� मळा िपकला ृरी तयांृ पन िमळणारे फळ 
आिण तया पर��ांया िनमरळ सवरप�ापृीचे फळ याचंी ृुलनाच होम शकृ नाही. 

 
वदेाधययन, यज, दान, ृप यानंी �ापृ होणारे सवगरसुख ृसे पािहले ृर काही कमी योगयृेचे नवहे. 
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तयाचे फळ िवटृ नाही, संपृ नाही, भोगणाऱयांया सवर इंचा कृपृ करृे. ��सुखाचे धाकटे भावडं असावे ृसे 
ृे शोभृे. बािरक द�ीने पािहले ृरी तयाला धम�ची बठैक असृे, आधार असृो, िनतयानंदाशी ृुलना 
करणयासाठी ृागडीृ घाृले ृर फार कमीही भरृ नाही. 

 
पण शभंर यज करनही एखा�ाला िमळृ नाही अशा �कारचे हे सुख जर ्ा सोहंिस� योगयास �ापृ 

झाले ृर मा� ृे आपलया अलौिकक द�ींया हाृाृ घेमन ृे तयाचे वजन अजमावृाृ आिण ृे वजनाृ 
हलके आहे असे ठरवपन ृे सुख पायाखालची पायरी करन पर��ांया पाटावर बसृाृ आिण िृसेच �ससर 
होृाृ.” असे देव अजुरनाला महणाले. 

 
काय तया अजुरनाचे भागय वण�व?े ��देव व शकंर याचें पपजाससान आिण योगयानंी भोगणयाचे भोगधन 

तयाला सखयतवाने बोध करृे आहे. सवर कलाचंी कला, परमानंदाची साकाृ मपृ� आिण सवर जगाचा िजवहाळा 
असा ृो यादवकुळीचा कुलदीपक कक षण िकृी �ेमाने अजुरनाशी बोलृो आहे! कुरके�ावर घडणारा हा सवर 
वक�ांृ  संजय धकृराष्ाला सागंृ आहे. िनवकि�दास जानदेव पुढे काय काय घडले तयाचें वणरन करीृ आहेृ. 
आपण कक पा करन ऐकाव.े 

 
✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् नााा 

 

ेाजिा�ाेाजगु�्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

इदं ्ु ा् गु�्मं �ाी्ाम्नसू्ाात  
जानं िाजानसिह्ं ्जजाताा मोी्सालशुभातत॥त१त॥ 
 
ेाजिा�ा ेाजगु�ं रिा्िमदमु�ममत  
�त्ीाागमं धम य् सुसुखं क्ुरमव््मत॥त२त॥ 
 
अ�ाधानाः रु ेा धमरस्ास् रें्रत  
अ�ाप् मां िना र्न ा् मृत्ुसंसाेातमरिनत॥त३त॥ 
 
म्ा ््िमदं साय जगदव्कक्मूव्नात  
मतसथािन सारभू्ािन न िाहं ा्ेााकसथ्ःत॥त४त॥ 
 
न ि मतसथािन भू्ािन रश् मा ्ोगमैनेमत  
भू्भृ� ि भू्सथो ममातमा भू्भाानःत॥त५त॥ 
 
्थाकाशकसथ्ो िनत्ं ाा्ुः सार्गो महाा   
्था सा�िण भू्ािन मतसथानीत्ुरधाे्त॥त६त॥ 
 
सारभू्ािन कौन ा्् �कृत् ्ाकन् मािमकामत  
कररी ा् रुनस्ािन कररादौ िासृजाम्हमत॥त७त॥ 
 
�कृत् साामापभ् िासृजािम रुनः रुनःत  
भू्�ामिममं कृतसनमाशं �कृ ा्ारशातत॥त८त॥ 
 
न ि मां ्ािन कम�िण िनबधनकन् धनंज्त  
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उदासीनादासीनमसक्ं ा्ेु कमरसुत॥त९त॥ 
 
म्ाध्ीाण �कृि्ः सू् ा् सिेािेमत  
हा्ुनानान कौन ा्् जगि�रिेा र् ा्त॥त१०त॥ 
 
अाजानकन् मा ंमूूा मानुेी ्नुमाि�्मत  
रें भाामजानन्ो मम भू्महानेमत॥त११त॥ 
 
मोघाशा मोघकम�णो मोघजाना िािा्सःत  
ेाीसीमासुेी िैा �कृत् मोिहनी ि�्ाःत॥त१२त॥ 
 
महातमानस्ु मां राथर दैाी �कृि्माि�्ाःत  
भजनत्नन्मनसो जाताा भू्ािदमव््म ॥त१३त॥ 
 
स््ं की र््न्ो मां ््न्ा दू�्ाःत  
नमस्न्ा मा ंभकत्ा िनत््ुक्ा उरास ा्त॥त१४त॥ 
 
जान्जान िाप्न ा् ्जन्ो मामुरास ा्त  
एकताान रृथकताान बहुधा िान्ोमुखम ॥त१५त॥ 
 
अहं ऋ्ुेहं ्जः साधाहमहमौेधम   
मन्ोलहमहमाााज्महमकगनेहं हु्म ॥त१६त॥ 
 
िर्ामहस् जग्ो मा्ा धा्ा िर्ामहःत  
ाा� ंरिा्मोकाे ऋकसाम ्जु ाेा ित॥त१७त॥ 
 
गि्भर्� �भुः साीी िनाासः शेणं सुहत   
�भाः �ल्ः सथानं िनधानं बीजमव््म ॥त१८त॥ 
 
्राम्हमहं ा ये िनगृहाम्ुतसृजािम ित  
अमृ्ं िैा मृत्ुा सदस�ाहमजुरनत॥त१९त॥ 
 

्ैिा�ा मां सोमराः रू्रारात  
्जैिेृा  सागरत् �ाथर्न ा्त  
ा् रुण्मासा� सुेे�लोक– 
मशनकन् िदव्ाकनदिा दााभोगाात॥त२०त॥ 
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ा् ्ं भुकताा सागरलोकं िाशालं 
ीीणा रुण ा् मत्रलोकं िाशकन्त  
एां ््ीधमरमनु�र�ा 
ग्ाग्ं कामकामा लभन ा्त॥त२१त॥ 

 
अनन्ािान््न्ो मां ा् जनाः र्ुररास ा्त  
ा्ेां िनत्ािभ्ुक्ानां ्ोगीामं ाहाम्हम ॥त२२त॥ 

 
ा्लप्न्दाा्ाभक्ा ्जन ा् �ि्ाकना्ाःत  
ा्लिर मामाा कौन ा्् ्जनत्िािधरूारकम ॥त२३त॥ 

 
अहं िह सार्जाना ंभोक्ा ि �भु ाेा ित  
न ्ु मामिभजानकन् ्�ााना्शच्ाकन् ा्त॥त२४त॥ 
 
्ाकन् दाा�्ा दाााकनर्ृन्ाकन् िर्ृ�्ाःत  
भू्ािन ्ाकन् भू ा्च्ा ्ाकन् म�ािजनोलिरमाम ॥त२५त॥ 
 
र्ं रुेरं फलं ्ो्ं ्ो मा भकत्ा �्चचि्त  
्दहं भकत्ुरह्मशनािम �््ातमनःत॥त२६त॥ 
 
्तकेोिे ्दशनािस ्ाुहोिे ददािस ्त   
्�रस्िस कौन ा्् ्तकु ेा मदररणात॥त२७त॥ 
 
शुभाशुभफलै ाेां मोी्सा कमरबनधनैःत  
संन्ास्ोग्ुक्ातमा िामुक्ो मामुरैे्िसत॥त२८त॥ 
 
समोऽहं सारभू ा्ेु न मा �ाे्ोऽकस् न ि�्ःत  
ा् भजकन् ्ु मां भकत्ा मि् ा् ा्ेु िाप्हम ॥त२९त॥ 

 
अिर िातसुदुेािाेो भज ा् मामनन्भाक   
साधु ाेा स मन्व्ः सम्गव्ािस्ो िह सःत॥त३०त॥ 
 
िी�ं भाि् धम�तमा शनचचाकन्ं िनगचचि्त  
कौन ा्् �ि् जानीिह न मा भक्ः �णश्ि्त॥त३१त॥ 
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मां िह राथर व्राि�त् ा्लिर स्ुः रार्ोन्ःत  
िस्ोाैश्ास्था शू�ास ा्ऽिर ्ाकन् रेां गि्म ॥त३२त॥ 
 
तक रुन���णाः रुण्ा भक्ा ेाजेर् स्थात  
अिनत्मसुखं लोकिममं �ाप् भजसा माम ॥त३३त॥ 
 
मनमना भा मिक्ो म�ाजी मां नमसकु त  
मामााैे्िस ्ुकताैामातमामं मतरेा्णःत॥त३४त॥ 
 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “राजिव�ाराजगु्योगोनाम” नवमोऽधयायः   ९   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
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नववा अधयाय हा गीृेंया पपवरखंडाृील शवेटचा व भ�कृ�धान असा अधयाय आहे. 
 

आिण जो अिभ�ा् सा ा्श्ीत  
्ो एकलािि नामीत॥ 

 
अशी जानेनरानंीच तयाची महृी दहावया अधयायाृ सािंगृली आहे. इृकेच काय पण ्ा नववया अधयायावर 
अिभ�ाय देणयाचे धािर� मला होृ नाही कारण हा अधयाय केवळ िनरपम आहे असे तयानंी– 
 

ेाम ेााण झंुिज�ला  कैसात  
ेाम ेााण जैसात तमीनला  समेीत॥ 

 
्ा ओवीने �गट केले आहे. 
 

जान व िवजान या दोनहीचे सवरप ृुला उलगडपन सागंृो महणजे पृ अशुभापासपन मुकृ होशील असे 
देव पिहलयाच �ोकाृ सागंृ आहेृ. 

 
महणपन साृवया अधयायामधये जान व िवजान यांं या जया वयाखया देवानंी िनःसंिदगध शबदाृ करन 

ठेवलया तया पुनहा पहाणे आवशयक आहे. 
 
आधी जानाची वयाखया देवानंी केली. ृे महणाले– 

 
जाणीा जाथ न िेघात  
िािाे मागु्ा राउली िनघात  
्कुर  आ्णी ना घात तआंगी ज्ािात  
अजुरना ््ा नाा ‘जान’   
ा्े �रंिु हा ‘िाजान’ ॥ 
एखा�ा मनुे्ािा ्ो बुििमान नाही. 
्ो ्कर िन� नाही. 
त्ाला जाणीा नाही. 

 
असे जर तयाचे वणरन केले ृर ृो वयवहाराृ कुठलयाही लहानसहान कामासही योगय नवहे असे आपण महणप 
आिण जो बुि�मान आहे, ृकर िन� आहे व जयाची जाणीव �खर आहे असा मनुषय वयवहाराृ “िव�ान” ्ा 
पदवीस योगय आहे असे ठरवप. बुि�, ृकर , जाणीव ही जान िमळिवणयाची साधने आहेृ व ही असणे हे िव��ेचे 
लकण आहे असे आपण महणृो. 
 



 
अनु�मिणका 

पण देव महणृ आहेृ की, अजुरना, िजसे बुि�चा �वशे होृ नाही, िजसे िवचार पोचृ नाही आिण िजसे 
ृक�चे चाृुयर उपयोगी पडृ नाही अशी जी सवरपजानाची अवससा तयाला जान महणावयाचे. 

 
जीसे बुि�, िवचार, ृकर  चालृाृ ृे िवजान वा �पचंजान. 
 
नासांं या घरची उलटी खपण ृी हीच. नववया अधयायामधये देव हा िवषय सागंोपागं माडंृ आहेृ. मुखय 

महणजे “िनषेध” सागंपन साबंृ नाहीृ ृर “िविध” सागंृ आहेृ, आ�हाने सागंृ आहेृ, आजा करृ आहेृ 
आिण मग अशा ृऱहेने माझी भ�कृ केलीस ृर पृ पपणरृ या माझयाशी एकरप होमन जाशील असे आनासन देृ 
आहेृ. भ�कृचे िनरिनराळे �कार देवानंी वणरन करन सािंगृले आिण तया भ�कृचे फल काय िमळृे हेही 
सािंगृले आहे. 

 
दैवासुरसंप�ीचे िववचेन सोळावया अधयायाृ देवानंी िवसृाराने केले. पण नववया अधयायाृही भ�कृचे 

�कार सागंृाना सा�तवक, राजस, ृामस अशी नाव ेन सागंृा, राकसी व आसुरी �कक िृचे लोक, तयाचंी भ�कृ 
व तया भ�कृचे फल, यजयाग करणाऱया यािजकाचंी भ�कृ व तया भ�कृचे फल आिण सा�तवक िकवा दैवी 
�कक िृचे भकृ, तयाचंी भ�कृ व तया भ�कृचे फल असा िवषय माडंला आहे. हे सवर �ोक जर जसेंया ृसे 
महणजे जसे आहेृ तया �माने घेृले ृर समजणयास सोडे दुब�ध होृाृ महणपन एकाच �कारंया िववचेनाचे 
�ोक एक� घेमन तयावरील जानेनरीचे िववरण तया �माने घयाव ेअसा िवचार केला आहे. िवषय धयानाृ 
येणयासाठी हा बदल, एरवी दुसरा हे पृ नाही. 

 
भगवंृ ाना कशा �कारची भ�कृ ि�य आहे हे ्ा अधयायाृ सवृः भगवंृ  सागंृ आहेृ. पण मनाृ येृे 

आहे की, हा अधयाय समजणयासाठी आपलया हा पृन देव सागंृाृ ृशा �कारची भ�कृ सोडी ृरी होणे 
आवशयक आहे. सहावया अधयायाृ कंुडिलनी योगाचे वणरन आले आहे. ृे आधारभपृ  �ंसा पृन पाहपन नुसृे 
नकलृा येईल, िकबहुना नुसृे ृसे वणरन करृा येईल. पण जया िनह�ृुक सोजवळ �ेमभ�कृचे देव वणरन 
करीृ आहेृ. ृी �तयक जमायला काय अडचण आहे? देव केवळ �ेम करायला िशकवृ आहेृ, की जे 
महटलयास किठणाृ कठीण पण महटलयास सोपयाृ सोपे. 

 
दोन वष�पपव� मंुबईस माझया पाठीचे आपॅरेशन झाले. पाठींया कणयाचे ऑपरेशन. वळृानासु�ा 

दुसऱयाची मदृ घयावी लागे. दुखृ ृर होृेच. भेटायला येणारी मंडळी इृका �ास सोसपन येृाृ, तयानंा 
आपली दुखणयाची गासा सागंपन आणखी �ास �ायचा नाही हा िन�ह. िदवस कसाही संपे पण रा�ी झोप 
यायची नाही. िनरिनराळे आवाज, रसतयावरन जाणाऱया वहानांं या िदवयाचें चृावर िफरणारे �काश झोृ, 
शारीरदुःख या सव�चे काही एक वगेळेच रसायन ृयार वहावयाचे. िृसऱया िदवशी फारच �ास झाला. ृेवहा 
पावसांया पपजय सवरपानंद सवामीची �ासरना केली की, “सवामी, आपण चाळीसंया वर वष� शारीरदुःख सोसृ 
िबचानयाृ पडपन इृकी सुंदर कावयरचना केलीृ. आपण मला आपले बळ सोडेसे �ा. यावळेी सोडी 
कावयश�कृ �ा. तया बळावर हे देहदुःख मी सहज झेलीन.” 

 
मनाृ िवचार येृ होृे की, या जनमाृ तया देवाचा शोध घेृ आपण इृकी वणवण केली, जप, पपजा, 



 
अनु�मिणका 

अनु�ान, वाचन केले पण ृो भगवंृ  भेटलाच नाही की, तयाचे दशरन झालेच नाही. कधी कधी वाटायचे ृो 
जवळच कोठे ृरी असावा. जीव ृळमळृ असावा पण समाधान होृ नवहृे. आृा ्ा ऑपरेशननंृर ृर 
आपली देह�ससृी ही अशी. पुनहा आयुषयाृ ृासभर ृाठ बसपन जप ृरी करृा येईल की नाही कोण जाणे! 
एक जनम फुकटच गेला. �पचंाृ मन रमृ नाही आिण देव ृर भेटृ नाही अशा ृळमळीला या िवकल 
अवससेृ उधाण आले. ्ा िवचाराृच सवामीची कावयश�कृ देणयाब�ल �ासरना केली होृी. 
 

दोघी मुली जवळ बसलेलया असृ. चवथया िदवशी सकाळी तयानंा महटलं, “िलहपन घया ग. मला सधया 
िलिहृा येृ नाही. कोणी ृरी िलहपन घया, कुणी ृरी चाल लावा आिण कुणीृरी महणपन दाखवा.” 

 
पण पावस गुरदेवानंी ृी देखील ृसदी मुलीना पडप  िदली नाही. किवृा आली ृी सपर घेमनच. शबद 

होृे. 
 

कदंबाच्ा झाडाखाली उभी िक्ी ेाहू 
ेणेणत्ा �ा ऐन दुराेी ााक िक्ी राहू 

मोहना ााक िक्ी राहू 
 

ााळांकी शोिध् िफेला  राउलखूण ्ुझी 
शून्िि आहा रिेसे साेा द्ा न ्ुज माझी 

मोहना द्ा न ्ुज माझी 
 

थोेा घेिा मूल महणोनी का ला अिािाे 
्ुिझ्ा िेणी सार ाािहला रूजासंभाे 

मोहना रूजासंभाे 
 

सख्ा बोल्ी माझा िाला  हिेशी �ृंगाे 
अस्ील दोघा ्िे ा् शोभा हा ्े अिभसाे 

मोहना हा ्े अिभसाे 
 

राण्ााािुंन जशी ्ळमळा  व्ाकुळ मासोळी 
दीरााे्ी अिािाेाना झडरा राकोळी 

मोहना झडरा राकोळी 
 

लरिािस आ्ा ्र आरुला  हद् किठण का ला  
रिे एकदा ्ेी दाखाी ादन ्ुझा काळा  

मोहना ादन ्ुझा काळा  
 



 
अनु�मिणका 

्ा ्ीेाशी त्ा ्ीेाशी नौका आंदोळा  
बुडाुन काकी शमाल ाादळ सुकिशल, मी सुकला  

मोहना सुकिशल, मी सुकला . 
 
अशी ही किवृा! मनाला इृका आनंद झाला आिण तया ृं्ीृ देह दुःखाचा िकृी ृरी िवसर पडला. मुली 
कुमारसाहेब चालीवर महणृ आिण तयाृच कुणी भेटायला आले की, ृी मंडळीही तया गाणयाृ सामील होृ, 
गुणगुणृ. 

 
ृेवहा सागंणयाचा भावासर असा की, हा अधयाय िलिहृाना ही आ रृृा, ही िनःसंग भावावससा, ही 

आृुरृा तयानंीच �ावी जयानंी चौदा वष�पपव� मलकापपरला आजा केली– 
 

“जानानेी ााि” 
 
ृी अवससा तयानंी कक पावंृ  होमन िदली ृरच नववया अधयायाचे उिचृ िचृन होणार आहे. ृेवहा पुनहा 

पुनहा तयांं या चरणावर मासा ठेवपन �ासरना– 
 

“साामी, बळ �ा” 
 
�ोतयानंा उ�ेशपन मामली महणृाृ, “महाराज, आपले एका� अवधान �ाव.े आपण जर ृे िदले ृर मी 

�िृजा करृो की, मी आपलयाला सवर सुखाला िववचेनाने �ापृ करीन. ही �िृजा मी अगदी चाृीठोकपणाने 
करृो आहे. पण आपलयासारखया सवरजांं या सभेमधये मी हे �ौढीने बोलृो आहे असे मा� समजप नका. 
महाराज, हे माझे बोलणे केवळ सलगीचे आहे. माझया बोलणयाकडे, िववचेनाकडे लक �ाव ेव ृेही अगदी 
पुरृेपणी �ाव ेही माझी सलगीची िवनंृी आहे. 

 
आपलयासारखे माहेर िमळाले की, तया �ीमंृा घरी लाडकीचे सगळे ह� पुरिवले जाृाृ. मनोरसाचें 

उंच मनोरे पपणर केले जाृाृ. 
 
वाईला गोखले रासतयाकडपन पेशवयांं या घरी हळदीकंुकवाचे िनमं�ण गेले. पेशवयांं या कनयेने ह� 

केला की, “आपलया वा�ापासपन रासतयांं या वा�ापंय�ृ तयानंी रपये आंसरावे. तया पायघ�ा तयानंी घाृलया 
ृरच मी हळदीकंुकवास जाईन.” सोरा घरची लेक! रासतयाकंडे रीृसर वद� गेली. रासृेही काही कमी 
माृबबर नवहृे. तयानंी िनरोप पाठवला, “ृे ृर सोपे आहे पण ृाईसाहेबानंा िवचारा की कोणतया िशककयाचे 
रपये असावे महणजे ृसे रपये अंसरायला बरे.” 

 
आिण आमंया रासृेकाकप साहेब सागंृ पायदळी अंसरलेले ृे रपये रासतयानंी परृ आपलया भाडंाराृ 

न नेृा तया पृन वाईस घाट बाधंले. िनतय कक षणासनानास जाणाऱयाचंी सव�ची वाट सुलभ करन िदली. अशी 
�ीमंृी माहेरे! मग उणे काय? मामली पुढे महणृाृ, “आपलया द�ींया ओलावयाने �स�ृेचे मळे िपकले 



 
अनु�मिणका 

आिण तया मळयांया गारवयामधये सावली पाहपन सकला भागलेला माझा जीव लोळृो आहे. �भ,ु आपण 
सुखामंकृाचे डोह आहाृ आिण महणपन आमही यसेंच ओलावयाची आशा केली आहे. अशा समकधद िठकाणी 
संकोच केला, सलगी केली नाही ृर आमची ही कृषणा िनविवणयासाठी आमही जाणार ृरी कुठे? लहान मुले 
बोबडे बोलृे, वाक�ा िबचपक पावलानंी चालृे पण आई तया बोब�ा बोलानंी आिण तया वाक�ा पावलानंी 
िकृी सुखावृे की नाही? सवृःची सप� बोली सोडपन ृी तया बाळासारखे बोलृे देखील! ृुमहा ंस�नाचें 
आमंयावर िकृी �ेम आहे! ृे �ेम वाढाव,े माझयावर आपली कक पादि� वहावी ्ा हे पृनेच महाराज, मी 
आपलयाशी सलगी करृो आहे. कुणीकडपन आपण मला आपला महणा की माझे काम झालेच. 

 
खरे महटले ृर आपलयासारखया सवरज �ोतयापुंढे मी काय बोलणार? सरसवृींया मुलाला पाटीवर 

कुणी धडा घालपन �ावयाचा काय? जनमृःच ृो िव�ान असृो. ृशी आपली सोरवी, असे असृाना मी 
आपलयाला अवधान �ा आिण सवर सुखाला पा� वहा असे उ�टपणाने महणृो आहे. ृे सवर �ेमापोटी! सपय�ंया 
महा�काशामधये काजवा काय �काश पाडणार? अमकृांया ृाटाृ वाढाव ेअसे कोणृे प�ा� आहे? स�नहो, 
चं् ाला िवझणवारा, नादापुढे शबद, अलंकाराला अलंकार ृसेच हे माझे आपलयापुढे बोलणे आहे. आपलया 
अवधानाची कृ�पृ वहावी. “वाहवा, वाहवा, काय वक कृतव आहे” असे महणावे अशासारखे आपलयाला संृोष 
होणयासारखे वाकचाृुयर कुणाजवळ आहे? पण महाराज, िवनाला �कािशृ करणाऱया सपय�ला काडवाृीने 
ओवाळावे िकवा समु्ास तयांयाच पाणयांया ओंजळीने अधयर �ाव े असे होृेच ना? �भप, आपण �तयक 
करणाकर िशवदेव अहा! मी दुबळा बेल महणपन िनगुरडी वहाृो आहे. तयाचा आपण सवीकार करालच कारण 
माझे हे समपरण मी पपणर भ�कृने करृो आहे. पिरमळाने कशाचा सुगंध घयावा? समु्ाने सनानासाठी कुठे जाव?े 
सवर आकाश मावले एवढी पोकळी कोठे िमळणार? पण बाळ विडलांं या ृाटाृ जेवायला बसृे पुढे पुढे सरकप न 
विडलानंाच घास भरवपं लागृे आिण विडल मो�ा आनंदाने तया बाळांया हाृचा घास घयावा महणपन खाली 
झुकप न ृोड पुढे करीृ नाही का? आपण माझे आई-विडल अहा. बालबुि�ने मी काही बडबड केली ृी ऐकप न 
आपण कौृुक कराल, आनंिदृ वहाल, माझयाकडे कक पादि�ने पहाल असेच हे आपले �ेम आहे. माझयावरंया 
मायेने आपण पपणरृ या गुरफुटपन गेले आहाृ महणपन आपलयालाही ही माझी सलगी नकोशी वाटृ नाही. 
वासराने ढुशी िदली की गाईला जासृच पानहा फुटृो. माझया सलगीचा चुकप न कधी आपलयाला राग आला 
ृरीही माझयावरंया आपलया �ेमाला जासृच भरृी येईल. आपले कक पाळपपण िनजले होृे ृे माझया शबदानी 
जागे झालेले मला कळले आिण महणपन मी “महाराज, इकडे लक �ा” असे िधटाईने महटले. 

 
गीृासर सागंणयाचे धािर� मी करृो आहे. खरे पण हे काम आपलया कक पेंया जोरावर आरंभले आहे. 

चादंणे आढीृ घालपन िपकवाव,े वाऱयाला गृी �ावी, अवकाशाला गवसणी घालावी ृसे हे काम कठीण आहे. 
द्ाृ पाणी घालपन घुसळपन पुरे होृे. आृा पाणी आणखी पाृळ करावे लागृ नाही. रवी नुसृी हलकेच 
िफरवली की ृी लोणयाृ न घुसृा लोणयाचा गोळा वर आणृे तया�माणे माझया मनाृ लाजपन लपपन बसलेले 
वयाखयान आपली कक पादि� पाहपन वर येृे आहे. �गट होृ आहे. आपण पािहलयाबरोबर माझे काम झाले. वदे 
बोलपन बोलपन सकले आिण तयानंा पुढे काय सागंाव ेहे कळेना. शबद अपुरे पडप  लागले, असर वयकृ होईना. ृेवहा 
तयानंी िवचार केला की पुरे ही धडपड आृा. जरा सवसस पडपया. वदे पुरषास झोपणयासारखी बाज गीृेिशवाय 
कुठे िमळणार? ृेवहा वदे जया पलंगावर िनवांृ  झोप घेृाृ, जी तयांं या िव�ािंृचा आधार झाली ृी गीृा मी 
समजावपन सागंृो महणणे महणजे केवढी िधटाई पण मी ृी करृो आहे. ्ा माझया िधटाईचे आपण कौृुक 
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कराल. मी आपला लाडका होईन एवढीच आशा मी मनाृ बाळगली आहे आिण असर सागंृो असे महणृो आहे. 
 
मनोरस मी केला, पुरा करणे आपलया हाृी आहे. चं् ापेकाही शािंृदायक व अमकृापेकाही सफप �ृदायक 

असे आपले अवधान आपण मला �ाव ेमहणजे माझे मनोरस सहज पपणर होृील. आपलया द�ीचे सामथयर काय 
वण�वे! आपण कक पेने पािहले की तया वष�वाने माझया बुि�मधये ्ा गीृेंया अस�चे अंकुर फोफावृाृ. उदास 
रािहलाृ ृर ृो वर आलेला कोवळा अंकुर करपपन जाृो. ऐका महाराज, माझया वक कृतवाला आपलया 
अवधानाचा चारा िमळाला की माझी अकरे �मेयानंी पु� होृाृ. असर माझयासमोर शबदाचंी वाट पहाृ उभा 
असृो, अिभ�ाया पृन अिभ�ाय वाढृ जाृो आिण माझी बुि� भावांया फुलोऱयाने भरन जाृे. माझे वक कृ�व 
आिण आपले �ो कृतव ्ाचंा सुखसंवाद होृो. ्ा संवादाचा अनुकप ल वारा सुटला की हदयाचे आकाश 
सारसवृांया ढगानंी भरन जाृे. माझया बोलणयाकडे आपले दुलरक झाले की माझा वीणा बेसपर होृो. 
माडंलेला रस िवृळपन जाृो. सुसंवाद घडृ नाही. चं् कांृ  मणी मुळाृ पाषाण खरा पण ृोही पाझरृो. पण 
ृी श�कृ.तया सुजाण पाषाणापेका दगडालाही पाझर फोडणाऱया चं् कलेची असृे. �ोतयांं या सहानुभपृ ीिवना, 
अवधानािवना वकृा हा वकृा होमच शकृ नाही. 

 
पण “आमहाला गोड मानपन घया”, अशी ृादंळानंी िशजिवणाऱयाची �ासरना करावी िकवा कळसप�ी 

बाहुलीने सप�धाराची िवनवणी करावी ृसा हा �कार होृो आहे. माझे गुरदेव मला बोलवृ आहेृ. मी कशाला 
काळजी कर? ृो लीलालाघवी सप�धार तया बाहुलींया कामासाठी िृला नाचवृो की आपलया जानाची कका 
वाढिवणयासाठी लीला करृो याची उठाठेव बाहुलीला कशाला हवी आहे? वरन माझे गुरदेव जसे सप� 
चालवृील ृसे माझे बोलणे होईल. 

 
मालुृाई, हा �संग आपलया डोळयापुढे जशाचा ृसा उभा राहृो. सवर पेशाचे अबालवकधद, जानी, 

अजानी तया नेवाशांया देवालयाृ दाटीवाटीने बसले आहेृ आिण चैृनयांया मुशी पृन आृाच बाहेर 
काढलयासारखया िदसणाऱया तया चार बालमपृ�ंया दशरनाने कृपृ होमन मो�ा उलहासाने जानेशांं या 
मुखमंडलाकडे एकटक पहाृ आहेृ असे वाटृे ना इसे? �ोतयाचंा केवहढा मोठा गौरव जानेशानंी केला आहे. 
मुखयृः �ोृा आिण वकृा याचंा सुखसंवाद चालृो ही कलपना िकृी ह� आहे! संवादाृ दोघे बोलृाृ असे 
धरन चालृो, न बोलृाही नजरेशी नजर िभडवपन दोघे बोलृाृ हे आपण जाणप शकृो, कधी कधी अनुभवपही 
शकृो. पण वकृा बोलृो आहे, �ोृा नुसृा ऐकृो आहे, तयांया मनाृ वकतयांया बोलणया�माणे भावृरंग 
उठृ आहेृ, इृकेच नवहे ृर अनुरप पण अबोल उ�रे िदली जाृ आहेृ, �ोतयांया मनांृ लया मनांृ  येणारे 
�शन जाणपनच वकृा तयाची उ�रे देृ आहे असा हा संवादाचा अपपवर सोहळा आहे. जानेनराचंी िकमया अशी 
की, हा हा महणृा आपलया बोटाला धरन ृे आपलयाला साृश ेवष�पपव�ंया कालाृ आजही घेमन जाृाृ 
आिण मोिहनीराजांया मंिदराृ तया भागयवंृ  �ोतयांं या समुदायाृ बसवृाृ आिण महणृाृ, “हं, मग काय 
झालं की मी �ंसासर सागंणयास सुरवाृ करायची ना! असे िवचारणयासाठी माझया गुरदेवांं याकडे पाहपन हाृ 
जोडले ृर ृे माझा अिभ�ाय जाणपन महणाले, “जानेशा, ृुमंया भावना आमहाला कळलया बरे! सवर काही 
पोचले, पण आृा उशीर कर नका �ीम�ारायण पुढे काय महणाले ृे सागंा.” 

 
गुरदेवाचंी ही आजा ऐकप न मला िनवकि�दास जानदेवास फार आनंद झाला! “जी, जी, आृाच सुरवाृ 
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करृो. महाराज, आपली आजा होणयाचीच काय ृी खोटी होृी.” 
 
जानदेव �ोतयानंा उ�ेशपन महणाले, “ऐकाव ेमहाराज, �ीकक षण असे महणाले की, अजुरना नाही ृर आृा 

असे करृो की माझया मनाृील अगदी जीवाभावाची एक गु् गो� ृुला सागंृो. ृुला एखादे वळेी वाटेल की, 
इृकी गुपृ गो� ृुला मी का सागंृो आहे? हदय उकलपन ृुला हे सागंावसेे का वाटृे आहे? अजुरना, खरे सागंप 
का? आजवर ृुझयाइृका आससावान �ोृा मला भेटला नाही. िशवाय सािंगृलेलया बोधाची पृ अवजाही 
करीृ नाहीस. ृेवहा असे वाटले की, इृकया आससेने ऐकणारा व तया�माणे वागणारा आपला सखा 
आपलयाजवळंया गु् जानाचा अिधकारी आहे. िवषयाचा गुपृपणा गेला ृरी चालेल, न बोलृा येणयासारखा 
िवषय बोलपन दाखिवणयाची पराका�ा करावी लागली ृरी चालेल, पण आमंया जीवाृील ही ठेव ृुझया 
जीवांया सवाधीन करनच टाकावी. आचळाृ दपध गुपृ असृे पण तयाचा आचळाला काय उपयोग? सेवन 
करणारा कुणी अननय भेटला की, मग तयाची भपक भागवपन दुधांया गोडीचे सासरक होृे. ृे दपध कृ�पृ देमन 
नाहीसे होृे पण फुकट गेले असे महणृा येृ नाही. कणगी पृन जपपन ठेवलेले बी बाहेर काढले आिण नागंरन 
ृयार केलेलया जिमनीृ पेरले ृर साडं-लवडं होमन बी फुकट गेले असे महणृा येृ नाही. उलट लकपटीने 
कालांृ राने ृे पेरणाऱयांया हाृी परृ येृे. ृसेच माझयाजवळ गुपृ असलेले हे जान मी ृुला �कट करृो. 
जो शु�मिृ आहे, जयाचे मन ृयार झालेले आहे, जो अिनदक आहे आिण अननयशरण आहे तयाला ्ा गुपृ 
जानांया गो�ी खुशाल सागंावया. आृा सधया माझयासमोर ्ा गुणानंी युकृ असा दुसरा कोणी मला िदसृ 
नाही. योगय घेणारा भेटला की, गुपृ जान �कट करन सागंणयास काही हरकृ नाही. ृेवहा अजुरना, मी 
वरचेवर “गुपृ, गुपृ” महणृो आहे, महणपन ृुला कदािचृ चमतकािरक वाटेल. पण ृे खरेच योगय मनुषय 
भेटलयािशवाय देणयासारखे नवहेच. अनु�ान करणारा भेटलयािशवाय नुसृा उपदेश करन काय उपयोग आहे? 
पृ मा� �वण करणयास योगय आिण आचरण करणयाची आससा असणारा आहेस. ृुला जान आिण िवजान ही 

दोनही समजावपन देृो.– 
 
लकाृ ठेव की, जान महणजे सवरपजान आिण िवजान महणजे �पचंजान. या दोन जानाृ फार फरक 

आहे रे. पण ृी दोनही बेमालपम िमसळली आहेृ. खरी आिण खोटी नाणी िमसळलेली असावी आिण मग 
वाजवपन परीका करन खरे नाणे घयाव ेृसे जान आिण िवजान मी ृुला सप� वगेवगेळी करन दाखिवृो. 
चोचींया िचम�ाने राजहंसाने दपध आिण पाणी वगेवगेळी करावी तया�माणे आमही कर. वाऱयांया झोृाने 
धानयाृील कोडा उडपन जावा आिण िनववळ धानयाची रास खाली रहावी तया�माणे या िवचारधारेने �पचंजान 
उडपन जामन ृुझया हाृी आपोआपच फकृ सवरपजान उरेल. मग संसारास कुठे बसवायचे आिण मोकि�येचा 
पाट कोणचा हे सहज ृुला कळेल. पृ या जानांया योगे मुकृीचा सवामी होशील. ृुला संसाराची बाधाच होणार 
नाही. 

 
अजुरना, हे जे सवरपजान मी ृुला सागंणार आहे ृे सवर िव�ांं या गावामधये �े�तवांया गुरससानी 

आहे. सवर गु्ामधये �े� गु् आहे. पिव� गो�ीचा राजा आहे. हे जान धम�ची रहाणयाची जागा आहे. उ�माृ 
उ�म आहे. आिण तयाची �ापृी झाली की, पुनहा जनमाला येणयाची याृायाृ नाही. जनम-मरणाचा फेराच 
संपृो. 
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गुरमुखा पृन तयाचा सोडासा उदय होृो खरा, पण पास� जीवांया हदयाृ ृे मुळाृ सवयंभप असृेच. 
गुरपदेश झालयाबरोबर ृे अनुभवास येम लागृे इृकेच. 

 
साधन किठण असले ृर साधक क�ाने मागर�मण करृो. पण ृसा इसे �कार नाही. इसे 

पावलोपावली सुखाची �ापृी होृ असृे आिण तया जानाची भेट झाली की, खरोखर तया साधकाला आपण 
जानाचा अनुभव घेृो आहो याचेही भान उरृ नाही. बरे, अगदी पपण�वससेपय�ृही सुखाची वाट पहावी लागृ 
नाही. अनुभवांया अिलकडंया बाधंावर जरी िच� जामन पोचले ृरी ृे उभयाउभया िृसेच सुखाने भरन 
जाृे. हे साधन इृके सुलभ, सोपे असपनही �तयक पर�� आहे. 

 
पपजय गुरदेव रान�ानंा एकदा िवचारले गेले की, “गुरदेव, आृा आपलयाला साधन, नेम करणयाची 

जररी आहे?” ृेवहा गुरदेव महणाले, “पण एव�ा सुखाचा मागर कोण सोडील,” अशी ही सुखाची वाटचाल. 
साधयामधये सुखाची �ापृी ठेवलेलीच आहे पण साधनही सुखमय असा हा सुखाचा राजमागर आहे. 

 
जानदेव महणृाृ, “देव महणाले, अजुरना, या माग�चा आणखी एक गुण महणजे हे साधन एकदा हाृाृ 

आले की, हरवृ नाही, अनुभव घेृ असृाना संपृ नाही की, तयाचा वीटही येृ नाही.” 
 
पृ ृक�ने जाणणारा चृुर आहेस. महणशील की, “ही एवढी अमोल वस पृ लोकानंा माहीृ कशी नाही? 

शकेडा एक रपाया वयाज िमळाले ृरी तयासाठी आगीृ उडी टाकणारी ही माणसे! तयानंी ही अनायासे 
िमळणारी सुखाची गोडी टाकली कशी? ृे जान जर इृके उ�म आहे ृर ृुझयाजवळ गुपृ रािहली कशी? या 
सुखाची पृ िकृी �कारे सृुृी केलीस? ृे पिव� आहे, रमय आहे, सुखाने िमळृे, धमयर आहे, आपलयाच 
िठकाणी अनायासे असृे. असे इृके गुण तयांया िठकाणी असृाना लोकांं या ृावडी पृन ृे आजपय�ृ सुटले 
ृरी कसे? ्ा सवर शकंा ृुझया मनाृ येणे साहिजकच आहे, पण तया पृ येम देम नकोस. 

 
हे बघ, दपध पिव� आहे, गोड आहे अगदी जवळच तवचेंया पदराआड आहे पण गोिचड दपध न घेृा 

रकृच िपृाृ. कमळाचा कादंा आिण बेडपक एकाच घराृ राहृाृ. पण �मर तया कमळाृील पराग सेवन 
करृाृ ृर तया बेडकांया निशबी कायम िचखलच असृो. िनदैवी पुरषांया घराृ हजारो मोहरा पुरन 
ठेवलेलया असृाृ पण ृे माहीृ नसलयाने ृो मालक िृसेच बसपन उपास काढृ असृो. हदयामधये सवर 
सुखाचे िनधान असा मी असृाना लोकानंा माझी आवड नसृे, तयाचें िचृ िवषयाृच गुंृलेले असृे.” 

 
एकदा कशा कोण जाणे माळणी आिण कोळणी आपआपला माल घेमन बाजाराृ चाललया होतया. 

सुवािसक फुलानंी भरलेले हारे घेमन गेलेलया तया माळणी रा� झाली महणपन शहराबाहेरंया एका फुलबागेृ 
हारे उशाला घेमन झोपलया, कोळणी पण माल िवकप न आलया आिण िृसेच झोपलया. सुवासाची सवय 
असलेलया तया माळणीना बागेृ फुललेलया फुलांं या वासाृ लगेच गाढ झोप लागली. पण कोळणीचे डोके 
चढले. तयानंा झोप येईना. तयानंी आपलया माशांं या टोपलया जवळ ओढलया आिण रोजचा ृो सवयीचा वास 
येम लागलयावर मगच तयानंा झोप लागली. अस�त तया माळणींया झोपेच काय झाले ृे गो�ीृ सािंगृलेले 
नाही! 
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देव सागंृ आहेृ, “िवषयाधं जीवानंा परमातमा अि�य आिण िवषयच ि�य असृो. मकगजळ पाहपन 

अमकृाचा अधरवट िगळलेला घोट सुंकप न टाकावा िकवा िशप सापडली ्ा आनंदाृ गळयाृ बाधंलेला पिरस 
ृोडपन फेकप न �ावा तया�माणे “मी आिण माझे” या िवचारांं या गडबडीृ ृे बापुडे जीव माझयापय�ृ येमन पोचप 
शकृ नाहीृ आिण मग एकदा जनम, एकदा मरण या दोन ृीरानंा सडकृ संसारांया नदीृ डंुबृ रहाृाृ. 
ृुझे ृसे होम नये महणपन अजुरना, ृुला सवरपजान व िवजान याृील फरक समजावपन देृो आिण मला येमन 
पोचणयाचा राजमागर दाखवृो. महणजे आडरानाृ न घोटाळृा पृ सेट मोक�ासादाृ येमन पोचशील आिण 
माझयाशी एकरपच होमन जाशील. 

 
लकाृ घे पास� की माया ्ा सवर जीवमा�ानंा उतप� करृे, तयाचंा नाश करृे. ही माया उतप� होृे 

माझयापासपनच ृी सामयवससेृ असृाना िृला अपरा �कक िृ महणवयाचे. ृीच पकथवी, आप, ृेज, वायु, आकाश, 
मन, बुि� आिण अहंकार अशा आठ �कारानंी वयकृ झाली की, िृला परा �कक िृ महणावयाचे. माझया 
िनकटवृ� असृे ृी अपरा �कक ृी आिण अ�धा झाली की ृीच परा �कक िृ हे रप व नाम िृला िमळृे. साृवया 
आधयायाृ हा िवषय सागंपन झाला आहे महणपन िवसृार करीृ नाही. एवढेच सागंृो की, माझया मायेचा मी 
सवीकार केला की �पचंरचनेस सुरवाृ होृे. ृंृुनी भरलेलया वसाकडे पािहले की, िवणकर िदसृे, उभया 
आडवया धागयांया सहाययाने लहान लहान चौकटी ृयार होृाृ आिण वस ृयार होृे. तया�माणे अपरा 
�कक िृ अ�धा होृे आिण पचंमहाभपृ ातमक असलेले हे जग आकारास येृे. मपळाृ दपध खरे पण तयाृ िवरजण 
पडले की, हळपहळप घ� होमन तयाला दही हे रप येृे. तया�माणे मायाच सकि�पण घेृे. बीजाला पाणयाची संगृ 
लाभली की बीज भईु पृन वर येमन शाखा उपशाखा होृे. तया�माणे हा �पचंिवसृार करृे मायाच. माझी फकृ 
संगृ असृे. अमुक शहर अमकया राजाने वसिवले असे महटले जाृे. तयाचा असर असा असृो का की राजाचे 
हाृ िशणले? भपृ सक�ी िनम�ण करणयाृ माझा काहीच भाग नसृो. ृे सगळे कायर �कक ृीचे असृे. एखादा 
मनुषय झोपलेला असृो. तयाला सवपन पडृे. सो�ा वळेाने ृो जागा होृो. आपलयाला वाटृे का कधी की 
झोपे पृन जागकृीृ योगयास तयाने काही �वास केला असे? तयाचे ्ा �वासाने कधी पाय दुखृाृ काय? अरे, 
तयाने काहीच केले नाही. ृसे हे आहे. राजांया स�ेखाली �जा आपआपले वयापार आपआपलया िठकाणी 
करृ असृे. तया�माणे माझया स�ेखाली �कक ृी उतपि�संहाराचे कायर करृ असृे. मी काही करृ नाही. 
�कक िृ करृ असृे हे धयानाृ घे. पौ�णमेची आिण चं् ाची भेट झाली की समु्ाला अलोट भरृी येृे. पण 
भरृी यावी महणपन चं् ाला काही �म होृ नाहीृ. ृसाच माझा या काय�शी संबधं आहे. 

 
मी माझया �कक ृीचा अंगीकार केला की, ृी �कक िृ एकसारखी भपृ ानंा जनम देमच लागृे. बीजापासपन 

वकक, वलेी, पाने उतप� करणयास भपमी समसर आहे. तया�माणे हा सवर �ाणयाचंा समुदाय उतप� करणयास �कक िृ 
समसर आहे. ृो समुदाय पपणरृ या �कक िृंया आधीन असृो. देहामधये जशा बालय, ृारणय, वक�ावससा ्ा 
अवससा येृाृ िकबहुना या अवससाचंा सवामी जसा हा देह आहे तया�माणे मायेमधयेच हे सवर जीव िव�मान 
असृाृ. आकाशाृ मेघाचंी फळी धरणयास वष�� पृचा आधार, सवपनाला िन्ा हे कारण तया�माणे ्ा अशषे  
भपृ समु्ाचे आ� कारण व सवािमनी �कक ृी आहे. ससावर, जंगम, सप�म, ससपल अशा या य�यावत जीवानंा 
�कक िृ मपळ आहे, मी नाही. भपृ ानंा जनम �ावा, तयाचंा �िृपाळ करावा, तयाचंा संहार करावा ही कुठलीच कामे 
आमंयाकडे येृ नाहीृ. मी ्ा सवर कम�पासपन अिलपृ असृो. पाणयामधये चं् ांया वलेी पसरलयासारखया 
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िदसृाृ. तयाची लावणी वा वाढिवणयाचे काम चं् ाने केलेले नसृे. तया�माणे ही सवर कम� माझयापासपन दपर 
रािहलेली असृाृ. समु्ांया पाणयाचा लोट सुटला असला ृर िमठाचा घाट तयाला सोपवप शकृ नाही. ृशी 
ही सवर कम� माझयापासपन दपर रािहलेली असृाृ. मला बाधंप शकृ नाहीृ. कम�ची समा�पृ जर माझया 
सवरपाृ होृे ृर ृी मला काय बाधंपन ठेवृील? धुरांया कणाचें चृ सोसा�ाचा वारा आडवप शकेल, 
सुयरिबबामधये अंधाराचा �वशे होम शकेल ृरच हे �कक िृने िनम�ण केलेले कमर मला बाधंप शकेल! डोगरांया 
पोटाृला पदासर जसा पावसांया धारेने झोडपला जाृ नाही ृसे �कक िृकायर माझयापय�ृ येमन पोचप शकृ 
नाही. 

 
िवचार करन पािहले ृर माझया स�ेिवना �कक िृ काहीच कर शकृ नाही, हे खरे आहे. पण मी सवृः 

काहीच करीृ नाही. करवीृ नाही. केवळ उदासीन असृो. घराृ लावपन ठेवलेला िदवा फकृ �काश देणयाचे 
काम करृो. कुणाला अमुक काम कर, अमुक कर नको असे सागंृ नाही. कोण काय काम करृो हेही तयाला 
मािहृ नसृे. ृो िदवा तया सव�ंया कम�चा केवळ साकी असृो. तयांया उजेडाृ सवरजण आपआपली कामे 
उरकृ असृाृ ृसा मी �कक िृरपाने महटलयास सवर भपृ ाृ असपन अनासकृ असृो. तयाचंी कम� पहाृो 
इृकेच. 

 
यु�कृ�युकृीने हाच अिभ�ाय ृुला पुनहा काय सागंप? अजुरना, हे प�े लकाृ ठेव की लोकांं या 

वयापारानंा जसा सपयर िनिम�मा� असृो, ृसा जगांया उतप�ीला मी हे पृ आहे. �कक ृीचा अंगीकार मी 
केलयावर ृी चराचरांया उतप�ीस समसर होृे महणपन जगांया िन�मृीस मी हे पृ आहे असे महणावे. 

 
आृा ृुझया मनाृ असे येईल की, भगवंृ ापासपन अपरा व परा �कक िृ िनम�ण होृे आिण ही परा �कक िृ 

�पचं िनम�ण करृे. पुनहा �पचं नाहीसा होृानाही तयाच �माने नाहीसा होृ होृ भगवंृ ामधये लीन होृो. मग 
असे महणणयास काय अडचण आहे की �पचं वा जीवमा� भगवंृ रपच आहेृ? ृर अजुरना, ृुझा हा िवचार 
अगदी बरोबर आहे. ृसा खोलवर िवचार केला ृर माझयाच िवसृारलेलया सवरपास जग हे नाव आहे. दपध 
िवरजले की, ृेच दपध दही होृे, बीजाचाच वकक होृो, सोनयाचाच अलंकार होृो. ृेवहा हे जग महणजे माझा 
एकाचाच िवसृार आहे. अवयकृपणाने संकोिचृ होमन िसजृे ृेच िवनाकाराने पाृळ होमन पसरृे. अमप रृ 
असलेला माझा िवसृार महणजे जग. हे सवर �ैलोकय महणजे वयकृ झालेला मी हे धयानाृ घे. मह��वापासपन ृे 
देहापय�ृ ही सवर भपृ े पाणयावर फेस िदसावा ृशी माझयावर भासमान होृाृ. फेसामधये समु् नसृो ृसा मी 
भपृ ांं या ्ा िभ� िभ� आकारामधये नाही. सवपनाृ जसे आपण एकटे असपन अनेक रपाने नटृो तया�माणे ्ा 
भपृ ाचंा माझया िठकाणी भास होृो. मी वगेळा, ही भपृ े वगेळी असेही वाटृे पण माझे सवरप आपलया 
ृोडासमोरंया सपय�सारखे साकाृ आहे. कधी आहे, कधी नाही अशा �कारचे नाही. भपृ ाचें आकार मा� आृा 
आहेृ, आृा नाहीृ असे असृाृ. महणपन बोललेलयाच गो�ीचा िवसृार न करृा ृुला सागंृो की, माझया 
खऱया सवरपाृ ृुझी दि� �वशे कर दे. तया दि�ने ृुझया मनाृील कलपना टाकप न पृ ्ा �कक िृपलीकडील 
माझया शुधद सवरपाचे दशरन घेृलेस की, ृुझी खा�ी पटेल की सवर �ैलोकय हे माझे सवरप असलयाने ृुझया 
ससपल द�ीला िदसणारी ही भपृ े माझया िठकाणी आहेृ असे महणणे चुकीचे आहे. वासनांं या संधयाकालीन 
असप� उजेडाृ बुि�ंया डोळयानंा मा�ं येृे. मग माझे अखंड सवरप न िदसृा भपृ े िनरिनराळी आहेृ असे 
�ाणयानंा चुकीचे दशय िदसृे. आृा ही वासनाचंी संधयाकाळ नाहीशी झाली की माझे अखंड सवरप तयांया 
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द�ीस पडृे. जिमनीवर पडलेला सुंदर हार अंधाराृ सापासारखा िदसृ होृा पण उजेडाृ पािहलयावर तया 
माळेचे सापपण नाहीसे झाले ृसेच हे घडृे. 

 
मामली महणृाृ, “हे सगळे नीट समजावपन घेणयासाठी काही द�ांृ  घेमया. माृीमधये मोठा ख�ा 

खणला की आृ गाडगी, मडकी सापडृाृ का? ृर नाही. कंुभार माृी चागंली ृयार करृो, मनाशी ठरृो, 
असा घडा, असा परळ, अशी लोटी आिण तयांया बुि� पृन मग ही भाडंी ृयार होृाृ. आकार नुसृा पािहला 
ृर िभ� िभ� पण भाडंी कशाची महटली ृर माृीची. एकाच माृीची. ृसे िवनाृ आकार वगेवगेळे पण मपल 
वस पृ एक-पर��. 

 
समु्ावर मोठमो�ा लाटा येृाृ. मग काय समु्ांया पोटाृ लाटाचंी खाण का आहे? वारा आला 

तयाने सहज पाणी वर उडवले, लाट ृयार झाली, वारा सोडा पुढे गेला की, परृ समु्ाचे पाणी समु्ाृ! ृसा 
जग हा तया परमातम सवरपावर कणमा� उठणारा ृरंग! 

 
कापसांया पोटाृ काय कापडाचंी पेटी होृी? पण तयाचे सपृ होमन कापड ृयार झालयावर 

नेसणाऱयांया दि�ला कापड महणपन िदसले. पण मुळाृ कापपसच ना? 
 
सोनयाचे अगदी उ�मो�म दािगने केले, पाहणारीला कंठी, साखळी, गोट, ृोडे िदसृाृ. घालणारी 

हौसेने िनरिनराळया अवयवांृ  ृे घालृे पण महणपन सोने हे तयाचे मपळ सवरप मोडृे काय? गोटही सोनयाचे, 
साखळीही सोनयाची. 

 
डोगरापुढे उभे राहपन हाक मारली ृर �िृधविन उठृो, आरशाृ पािहले की, आपले रप दि�स पडृे. 

मग डोगराकडपन येणारा ृो �िृसाद, आिण आरशाृ िदसणारे ृे �िृिबब ही दोन आहेृ की, मुळाृ एकच 
असलेले समोर दोन या सवरपाृ भासमान होृ आहे? ्ा सवर द�ांृ ामधये जसे दुणेपण केवळ कलपनेृ, 
भासाृ, अजानाृ असृे तया�माणे भगवंृ  महणृाृ की अरे, माझया ्ा िनमरळ सवरपामधये भपृ िभ�ृा समजणे 
हा पहाणाऱयाचा दि�दोष आहे. तयांया संकलपाचा, कलपनेचा ृो खेळ आहे आिण ही ृरी कलपना जीव का 
करृो? ृर ृो �कक िृृ वावरृो महणपन. एकदा तया �कक िृचा संग सुटला की, संग सुटणयाकणीच भपृ ाभास 
संपलेला असृो आिण मग माझे िनखळ रप उरृे. 

 
आपण गरगर िफरृ असलो की, भोवृालंया िभृी, दरडी गोल िफरृ आहेृ असे वाटृे. तया�माणे 

जीवाला कलपनेमुळे माझया अखंड सवरपाृ वगेवगेळे �ाणीसमुदाय भासृाृ. कलपना सोडपन देमन पािहले ृर 
भपृ े माझया िठकाणी िकवा मी भपृ ांं या िठकाणी इतयादी कलपना सवपनाृही येणार नाहीृ. मी भपृ ानंा धारण 
करृो िकवा मी भपृ ामंधये असृो ही बोलणी संकलपरप सि�पाृ झालेलया मनुषयासारखी आहेृ. िवन 
माझयाहपन वगेळे नाही हे, ि�यो�म �ाणसखया, ऐकप न ठेव. मी ्ा सगळया िवनाचा आतमा आहे. तया लटकया 
भपृ समुदायाचा आधार आहे पण ृो कशा �कारचा? ृर मी सपयर�काश आहे. माझया िकरणांया आधाराने 
मकगजळासारखे जग भासृे. मकगजळास तया सपयरिकरणािवना काही वगेळे अ�सृतव असृे का? जोवर ृे 
चडंिकरण पकथवीवर ृळपृाृ ृोवर हा मकगजळाचा आभास असृो. तया�माणे जग ्ा कलपनेचा मी आधार 
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आहे. �भा आिण सपयर ही दोनही एकच ृसा हा आधार! आणखी एक द�ांृ  देृो. हे पहा, गगन जसे जेवहढे ृसा 
वारा तयाृ भरन रािहलेला असृो. सहज हलिवला ृर वगेळा िदसृो. एरवी गगनाशी एकरपच असृो. ्ा 
�ाणीमा�ाची माझया िठकाणी कलपना केली ृर काही अ�सृतव आहे, पण कलपना संपली की अवघा एकटा 
मीच! ृेवहा अजुरना, कलपने�माणे जगाचे असणे-नसणे. कलपना गेली की, ृे असणे-नसणे आहेच कुठे? 
माझयापासपन �ाणी वगेळे नाहीृ हे खास आिण अजुरना, मलाही तयांं यापासपन वगेळा मानप नको हो. 

 
सपयर जसा लोकवयवहाराचे िनिम� ृसा मी जगांया उतप�ीला हे पृ आहे. �कक ृीचा अंिगकार केलयाने 

चराचराची उतप�ी होृे हेही ठीक आहे. पण मी आृापय�ृ ृुला समजपन सािंगृले ृेच सागंृो की, भपृ े माझया 
िठकाणी भासृाृ पण मी भपृ ांं या िठकाणी नाही असवा भपृ े माझया िठकाणी नाहीृ, मी भपृ ांं या िठकाणी नाही 
हे वमर िवसर नको. 

 
हे जोवर नीट धयानी येृ नाही ृोवर भशुाृ धानय सापडृ नाही. ृसा खरोखर मी सापडृ नाही. 

ृक�ंया िवसृाराने ृुला वाटेल “आृा कळले बरे का? पण अजुरना, ृक�ृ सापडणारे हे जान नवहे. 
मकगजळांया पाणयाने जमीन िभजृ नाही. पाणयाृ जाळे टाकले की, तयाृ चं् िबब सापडले या आनंदाृ जाळे 
ओढपन ृीरावर झाडले ृर तयाृ काय ृे आकाशाृले िबब आहे? वक कृतवांया जोरावर िकतयेकजण �िृपादन 
करीृ असृाृ, सवरपजान झाले असे ृे िस� करणयाचा �यतन करृाृ. पण अजुरना, �ृीृीची ृी नुसृी 
फसवणपक आहे. खऱया बोधांया वळेी कळृे की, बोध झालेलाही नवहृा आिण आृाही होृ नाही आहे. 

 
ृेवहा असे कर की, सवरपजान मी ृुला उघड करन दाखवले आहे. आृा इंि्याचंी �ारे बदं कर, 

वकि� हदयाृ �ससर कर, कलपना सोडपन दे, �कक िृचा संग सोड आिण माझया मपळ सवरपाचा, माझया ऐनयर 
योगाचा िवचार कर. एकदा कलपना सुटली की, भपृ ाचें असणे-नसणे हा वयवहार संपेल आिण पृ व मी फकृ 
राहप. मग अनुभपिृ येईल की मी समु् आिण पृ माझयावरची लाट आहेस. ही �ृीिृ आली की पृ सवृःचे 
ृरंगतवही सोडपन दे आिण माझयाशी एकरप हो. 

 
अजुरना, पृ हे करच रे. ृुझे हे �पचंजान पपणर िवरन जाम दे. पृ फकृ माझया िनखळ अखंड सवरपाचे 

िचृन कर आिण माझयाशी एकरप हो. “्ा ओवया वाचलया की हाृ जोडलेला, डोळे िमटलेला ृो �भसुखा 
पासर डोळयापुढे उभा रहाृो. देव िकृी नाना�कारे िवनवणी करीृ आहेृ तयाची! 

 
आपला बोध िशषयांया िठकाणी �ससर झाला ना हे पहाणयाची देवाना इृकी घाई झाली होृी की, 

तयानंी पुनहा अजुरनाला हाक मारली. ृे महणाले, “पास�, कळला का रे उपदेश ृुला? अरे, मी ृुला खा�ीने 
सागंृो की, ृुला हा उपदेश कळला की सगळीकडे आपण भरन रािहलो आहो ्ाची ृुला �िृिृ येईलच. 
्ा जािणवचेी जागकृी आली ना रे? �ैृसवपन िमथया झाले काय? कलपनेची झोप पुनहा येम देम नको बरं का? 
जर का झोपलास ृर परृ �ैृाचे सवपन पडेल पहा. अरे, ्ा संसाराची भीृी आहे ना ृुझया मनाृ? माझी 
�ा�पृ वहावी अशी आहे ना ृुला ृळमळ? मग मी सािंगृलेली उपपि� नीट लकाृ ठेव. जरासु�ा कलपनेची 
बाधा झाली की संसारबुि� वयापपन टाकील, आिण मग कािवळीने जयाची दि� दोषयुकृ केली आहे, ृो रोगी 
चादंणे िपवळे िदसृे महणृो. तया�माणे माझया िनमरळ सवरपाृ दोष िदसप लागृील. ृापाने ृोड कडप  झाले 
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की, ृापकरी दपध कडप  आहे असे महणप लागृो. तया�माणे मी देहधम�ंया पलीकडचा असपन मी देहधमरयुकृ 
आहे असे मानप लागशील. लोक ृसे मानृाृही. 

 
अजुरना, ृुला पुनहा पुनहा सागंृो. पृ जर माझयाकडे ससपल द�ीने पाहशील ृर ृे पहाणे वाया जाईल. 

माझे खरे सवरप ृुला िदसणारच नाही. ृेवहा माझया सतय सवरपाचा अिभ�ाय ृुला सािंगृला ृो चुकप नसु�ा 
िवसर नकोस बरं का? सवपनाृ अमकृ िपमन कोणी अमर झाला आहे का? ृसेच ससपल दि�ने पाहपन माझे 
दशरन होईल का? 

 
पण मपखर लोक माझयाकडे ससपल दि�ने पहाृाृ आिण मला मानुषधमर िचकटवृाृ. तया ृशा ससपल 

सवरपाृ आपण देव पािहला असे समजपन तयाृच अडकप न राहृाृ. सागं बरे, हे तयाचें पहाणे खऱया पहाणयाला 
�िृबधं करृे की नाही? पाणयामधये �िृिबिबृ झालेलया नक�ाकंडे पाहपन ृी रतनेच आहेृ असे समजपन हंस 
जोराने पाणयाृ िशरृो आिण तया �िृिबबावर रतने महणपन चोचीने �हार करृो आिण पाणयाृ दडलेलया 
खडकावर आपटपन आतमघाृ करन घेृो. गंगा गंगा महणपन जर मकगजळांया काठी येमन उभे रािहले ृर काय 
फळ िमळणार? आहे मपळाृ बाभळु पण आपण िृला “कलपृर” असे नाव िदले आिण िृची अगदी मनोभाव े
खपप सेवा, पपजाअच� केली ृर ृी का आपले मनोरस पपणर करणार? नीलमणयाची दुपदरी कंठी आहे असे 
समजपन सापाला हाृ घालावा िकवा रतने समजपन गारा वचेावया ृसा हा �कार आहे. ्वयाचा साठा सापडला 
महणपन खिदरागंार पदराृ भरन घयाव े िकवा �िृिबब पाहपन िसहाने िविहरीृ उडी घयावी ृशी ्ा लोकाचंी 
�ससृी आहे. माझया सवरपाची �ापृी वहावी महणपन ृे लोक या �पचंाृच मी आहे असा मनाचा िन�य करृाृ 
आिण �पचंाृ खोल बुडी मारृाृ. आकाशाृला चं्  धरणयासाठी पाणयाृले �िृिबब कवेृ  घयाव ेृशी तयाची 
फसगृ होृे. तयाचंा ृो कक ृिन�य वाया जाृो. उघडच आहे. अरे, एखा�ाने काजंी पयावी आिण अमकृाचा 
पिरणाम होईल अशी वाट पहाृ बसावे ृसेच ्ा वाट चुकलेलया �ाणयाचे होृे. ्ा नाशवंृ  ससपल आकाराचा 
ृे भरवसंा धरृाृ आिण तया अशानृाृ ृे अिवनाशी शानृ भेटेल अशी आशा बाळगृाृ. माझयाब�ल 
तयांं या िठकाणी पपणर अजान असृे. 

 
काहीनी ृर मोहमयी �कक ृीचाच सवीकार केलेला असृो. तयाृच ृे रमलेले असृाृ. अजुरना, ृुला 

काय सागंप? तयाचें जनमाला येणेच फुकट असृे. पावसाळयावाचपन आकाशाृ आलेले ढगा�माणे िकवा 
मकगजळांया लाटा�माणे तयाचें जगणे वयसर असृे. माृीचे घोडेसवार िकवा गारडी, िव�ेचे दािगने िकवा 
आकाशाृ ढगांं या आकक ृीमुळे िदसणारी गंधवरनगरी ्ा गो�ी जशा केवळ आभासमय असृाृ ृसे तया 
लोकाचें िजवंृ पण �ममय असृे. काटे िनवडप ंग सरळ वाढृे पण आृ पोकळ आिण फळहीन िकवा 
अजागलसृन जसे िनकामी ृसे तयाचें आयुषय असृे. सावरीला आलेले फळ जसे देणयाघेणयांया उपयोगाचे 
नसृे ृसे ्ा मपख�चे जगणे आिण कमर करणे िनरपयोगी असृे. 

 
तयाृले काहीजण शासांया अधययनांया मागे लागृाृ. माकडाने नारळ पाडाव,े िकवा आंधळयांया 

हाृी मोृी पडाव ेृशी ही शासे तयांं या हाृी पडली ृरी तयाचें मोल खऱया सवरपाने तयानंा कळृच नाही. 
लहान मुलींयाहाृी लढणयासाठी �खर शसे �ावी िकवा अशु� माणसाला बीजमं� सागंावा ृसे हे सगळे 
शासजान तयांं या हाृी कुचकामाचे ठरृे. तयांृ पनही ृे लोक सोडेबहुृ जे आचरण करृाृ तयाृ तयाचें 
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सव�स�ने लक नसलयामुळे ृे आचरणही फुकट जाृे. महणपन महणृो ृे जगणे फुकट आहे. 
 
बरे आणखी एक मुख�चा �कार असा की, ृे ृर स�ुि�  खामन टाकणाऱया आिण िववकेाचे नाव गाव 

पुसपन काढणाऱया राकसींया महणजे ृमोगुणांयाच पपणर आहारी गेलेले असृाृ. तया आसुरी �कक ृींया सवाधीन 
झालयामुळे िचृेंया गालाृ सापडृाृ आिण ृामसी वक�ींया आहारी पडृाृ. ्ा ृामसी वक�ींया ृोडाृ 
आशें या लाळेृ िहसेची जीभ लोळृ असृे. संृोषरपी चघळ ृी अखंड चघळृ असृे. नाहीसे करीृ असृे. 
�मादरपी पवरृांया दरीृ ृी सदाच माजलेली असृे. अनस�ंया कानापय�ृ ओठाचे काठ चाटीृ ृी तया 
दरी पृन बाहेर पडृे आिण �ेषांया दाढानी जानाचा खसाखसा रगडा करृे. अगसृीऋषीना जसे कंुभाचे 
आवरण असृे ृसे ्ा मपढांं या ससपल बुि�ला ्ा आसुरी वक�ीचे आवरण असृे. ृे िृंया ृोडाृ पडले की 
जसे काही भुृ ाला टाकलेलया बळी�माणे िनिष� होृाृ. �ांृ ींया कंुडाृ बुडपन जाृाृ. एकदा ्ा ृमांया 
ग �ृृ पडले की मग ृे जीव िवचारांं या हाृी कधी लागृ नाहीृ. ृे कुठे बुडाले याची नाव िनशाणीसु�ा रहाृ 
नाही. हे िनषफळ वणरन आणखी कशाला कर? ्ा मपख�चे वणरन आणखी कशाला वाढवप? उगीच बोलृ 
रािहलो ृर वाचेला शीण मा� होईल. 

 
आृा असेही काहीजण आहेृ की जे माझया ससपलाकाराची भ�कृ करृाृ. काही िविश� काय�साठी 

आकाराला आलेले हे शरीर महणजेच मी असे मोिहृ झालेलया मनोवक�ीने �माने मानृाृ. एकदा 
अवृारकक तयासाठी धारण केलेले हे मनुषय शरीर महणजेच मी, ृेवढाच मी, असे मानणयाची चपक तयाने केली की 
पुढंया सगळया चुका अपिरहायरच आहेृ. 

 
मग अनाम असा मी! तया मला नाम िदले जाृे. 
अि�य असा मी! तया मला कम�ची योजना केली जाृे. 
िवदेह असा मी! तया मला देहधमर आरोपीृ केले जाृाृ. 
मला आकारशपनयाला, आकार 
िनरपािधकाला, उपचार 
िविधिवव�जृाला, वयवहार 
मला वणरहीनाला, वणर 
अचरणाला, चरण 
आपािणयाला हाृ िदले जाृाृ. 
मी अमेय, माझे मोजमाप काढले जाृे. 
अ�वणाला �वण 
अचकलुा चक ु
अगो�ाला गो� 
 
अरपाला रप आहे असे मानले जाृे. अजुरना, मी अवयकृ असपन मला वयकृ मानृाृ. अना रृ असपन 

माझया िठकाणी आृ�ची कलपना करृाृ. सवयं कृपृाला कृपृी क�लपृाृ. मी वसाृ गुंडाळणयासारखा नसृाना 
मला वसे नेसवृाृ. भपषणाृीृाला अलंकार चढिवृाृ. मी सव�चे कारण असृाना माझयाच अ�सृतवाचे 
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कारण सागंृाृ. मी सहज असृाना मला िनम�ण करृाृ. सवयंभप असपन माझी �ाण�िृ�ा करृाृ. मला 
आवाहन करृाृ, माझे िवसजरन करृाृ. मी सवरदा सवरिस� असृाना बाळ, ृरण, वक� असे समजृाृ. मी 
एकसंधी एकरप असृाना माझा ्ा अवससाशंी संबधं जोडृाृ. मला अ�ैृाला �ैृ समजृाृ. अकतय�ला 
कमर आिण अभोकृा असृाना मी भोग भोगृो असे समजृाृ. मी कुलरिहृ असृाना माझया कुलाचे वणरन 
करृाृ. मी िनतय असृाना माझया िनधनाची कलपना करन दुःखी होृाृ. �ाणीमा�ांं या अंृराृ असणाऱया 
मला श�ु िम� आहेृ असे गकहीृ धरृाृ. मी सवानंदाृ रमणारा असृाना मला अनेक सुखाचंी इंचा आहे असे 
समजृाृ. मी सगळयामधये सारखा असृाना एके िठकाणी आहे दुसरीकडे नाही असे धरृाृ. अरे, इृकेच 
काय पण ससावर जंगमाचा मी एकमेव आतमा असृाना मी एकाचा कैवार घेृो, दुसऱयाला रागाने मारृो अशाच 
कसा जगाृ वाढिवृाृ. अजुरना, सवृःंया मय�िदृ जीवनाृले सवर भाव माझया िठकाणी ृे आरोिपृ करृाृ 
आिण मनुषयाचें सामानय धमर माझया िठकाणी आहेृच असे ठामपणे सागंृाृ. अजुरना, लोकांं या ्ा अशा 
�कारंया जानाला मी अजान महणृो. िवपरीृ जान महणृो. हे लोक माझी भ�कृ अशी चुकींया माग�ने 
करृाृ. एक आकार पुढे िदसला की तयाला देव महणृाृ. तया मप�ृला काही कमीपणा आला, ध�ा लागला 
की आृा ्ाृ देव नाही महणृाृ. आिण मप�ृ टाकप न देृाृ. इृर देहधाऱयासारखाच मी एक मनुषय आहे असे 
समजलयामुळे तयाचें हे िवपरीृ जान माझया शु� यसासर जानाला झाकप न टाकृे. 

 
मालपृाई, इसे रामकक षण परमहंसांं या जीवनाृील एक घटना आठवृे. तयाची पानरभपमीही धयानाृ 

घेमया महणजे ठाकुरांं या सागंणयाचे िवशषे आ�यर वाटृे. 
 
एकदा ठाकप र कालीमंिदराृ गेले आिण देवीचे दशरन घेमन बाहेर सभामंडपाृ उभे राहपन एक सृुिृपर 

प� महणृा महणृा समािधमगन झाले. तया अवससेृ उभे असृाना ृोल जामन पडृील महणपन चोटा नरच् 
तयानंा सावरणयासाठी पुढे झाला. पण तयांया हाृाचा सपशर होृाच �ीरामकक षणानंी िककाळी फोडली. काय 
झाले याचा उलगडा बऱयाच वळेाने तयांं याकडपन झाला. नरच्ांया डोकयाला फोड झाला होृा. डॉकटरानंी ृो 
नुकृाच कापपन काढला होृा. 

 
“कृ शरीराने देवमपृ�ला सपशर कर नये” हे भोवृालंया मंडळीना मािहृ होृे पण ृे अशा �कारे 

ठाकुरानंा झालेलया अस् वदेनामुंळे सव�ना �तयक िदसले. देवृेचा पपणर अिवभ�व तयावळेी तयांं या िठकाणी 
असलयाने तयानंा तया कृ शिरराचा सपशर सहन झाला नाही. एरवी जखम होृी ृरी नरच् ठाकप रांयाबरोबर 
उठृ बसृ होृा. तयानंा सपशर करृ होृा. तयांया सपश�ने रामकक षणानंा �ास झाला नवहृा पण भावावससेृ ृो 
सपशर तयानंा सहन झाला नाही. 

 
या कसेनंृर देवांया मपृ�संबधंीचा जो अिभ�ाय ठाकुरानंी िदला ृो अ�पृ  वाटृो. दिकणेनरी एका 

मपृ�चा पाय दुखावला. “भगनमपृ�ची पपजा िनिष� आहे ृेवहा ृी काढपन दुसरी तया िठकाणी बसवावी.” अशा 
शासास�ची चच� सुर झाली. ठाकुरानंा िनणरय िवचारला, ृेवहा ृे महणाले, “हो बसवावी. उ�ा राणींया 
जावयाचा पाय मोडला की ृेवहाही नवा धड जावई आणावा मग!” इृके परखड उ�र! मप�ृ अखंड आहे ृोवर 
देवतव, मप�ृ भगंली की तयाृले देवतव संपले हा िवचार देखील तयानंा सहन होणयासारखा नवहृा. ृे महणृ 
देवतव भावाृ आहे, आकाराृ नाहीृ. ृरीही तया मपृ�वर इृके िनृांृ  �ेम तयांं या िच�ाृ असे. 
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भगवंृ  अजुरनाला समजावपन देृ ओहृ की अशा भकृाचें �ेम मपृ�वरही नसृे आिण भावही शु� अढळ 

नसृो. अमपृ�ची मप�ृ करणारे हे लोक भ�कृची रीृच जाणृ नाहीृ. देव महणाले, “अजुरना, मी नाही अशी 
जागा आहे का कुठे? सपयर होमन मी पाणयाचे शोषण करृो आिण इं् होमन पुनहा वष�व करृो. जलाशय 
भरन टाकृो. अ�गन लाकडे खाृो ृर ृी लाकडेच अ�गन होृाृ. तया�माणे पास�, मरृे आिण मारृे ही 
दोनही माझीच रपे आहेृ. मकतयपने जे जे घेरलेले आहे ृेही माझेच रप आिण न मरणारे असे जे अिवनाशी ृेही 
माझेच रप. आृा जासृ काय बोलाव?े पण एकदाच समजावपन घे की िवनाशी आिण अिवनाशी ही दोनही 
माझीच रपे आहेृ. महणपन ृुला महटले की माझयािशवाय दुसरी वसृुच जगाृ नाही. मी नाही अशी जागाच 
नाही. 

 
एका गो�ीची आठवण होृे. महणृाृ की, बादशहाकडे सरदारानंी ृ�ार केली की, “आपण नेहमी 

िबरबलाचा स�ा घेृा, आमहाला कधी िवचारृच नाही. आमहीही आपलयाला सागंप शकप  की काही.” 
 
बादशहा महणाला की, “ठीक आहे. ृुमहाला िवचारृो तया �शनाचे उ�र �ा. एवीृेवी आज िबरबल 

दरबाराृ नाहीच आहे. माझा �शन आहे ृुमहाला की, “मी मोठा की देव मोठा?” सरदार एकमेकाकडे पाहप 
लागले. काय उ�र देणार या �शनाचे? तयानंी एक िदवसाची मुदृ मागपन घेृली. दुसरे िदवशीही तयानंा उ�र 
देृा येईना. िबरबल हजर होृा. बादशहाने िबरबलास ृोच �शन िवचारला. िबरबलाने हाृ जोडले आिण 
महटले, “हुजपर, आपण मोठे.” बादशहा महणाला, “मी देवाहपन मोठा?” िबरबल महणाला, “होय खािवद, देव 
कर शकृ नाही ृे आपण कर शकृा महणपन आपण मोठे.” 

 
बादशहाला फारच उतसुकृा वाटप  लागली. तयाने िवचारले, “ृे कसे काय िबरबल?” िबरबल 

महणाला, “शहेनशहा, एखा�ाने काही गुनहा केला ृर आपण तया गुन्ाब�ल तयाला ह�पार कर शकृा. देव 
कुठे ह�पार करणार? तयाची ह� नाही अशी जागा कुठे आहे? ृेवहा आपणच देवापेका मोठे.” 

 
बादशहासिहृ सवरच िनर�र झाले. सो�ा वळेाने बादशहा सरदारांं याकडे वळपन महणाला, “कळले 

ना िबरबलचाच स�ा आमही का घेृो ृे?” 
 
गदरन झुकवपन मुजरे करणयापलीकडे दरबारी दुसरे काय करणार? 
 
ृर देव सागंृ आहेृ की, “अरे, �ाणयाचें दैव असे की माझयािशवाय दुसरे काहीच जगाृ नसृाना ृे 

�ाणी मलाच ओळखृ नाहीृ. लाटा पाणयािशवाय सुकावया, सपयरिकरणानंा िदवयािशवाय िदसप नये ृसे हे जीव 
म प्प असपनही आपण भगव प्प आहोृ असे तयानंा. वाटृ नाही. हे केवढे आ�य आहे? जग केवळ माझेच 
ओृलेले रप आहे. मी आृ बाहेर ृे कोदपन टाकले आहे. पण काय तयाचें कमर ओढवले आहे की ृे माझे 
अ�सृतवच मानृ नाहीृ. काय ्ांं या निशबाला महणाव?े अरे, ृे अमकृांया िविहरीृ पडृाृ आिण “मला 
काढा रे काढा मी बुडृो आहे” असे महणृ काठावर येमन बाहेर पडृाृ. आंधळा एका घासासाठी पळृ 
असृाना आंधळेपणाने पायाृ आलेला िचृामणी ढकलपन बाजपला करृो. ृसे तयाचें हे दुद�व आहे. काय करावे 
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ृे तयानंा अ�ापयच पद असृे. कोण काय करणार तया दुभ�गयाला? जान जेवहा जीवाला सोडुन िनघपन जाृे 
ृेवहा तयाची ही अशी दशा होृे. गरडाला पखं मजबपृ  आहेृ पण डोळयानंी मा� जर ृो आंधळा असला ृर 
तयाला तया पखंाचंा काय उपयोग आहे? ृसेच तया लोकानंी िकृीही उ�म कमर केले ृरी जानािशवाय केलेलया 
तया कम�चे �म अनाठायी होृाृ. उदाहरणच सागंृो, हे बघ यािजक आ�मधम�ंया आचरणाृ चपक होम देृ 
नाहीृ. यांं या वागणयावरन इृरानंा वागणयाचा िवधी कळृो. ृे सहज लीलेने यज करृाृ. िृनही वदे मान 
डोलवृाृ इृकी यजि�या उ�म होृे. आृा इृका उ�म यज केलयावर यजफल मप�ृमंृ समोर येमन उभे 
रहाृे याृ काय आ�यर? �तयक यजदेव अशी जयाचंी योगयृा ृे हे सोमपानाचे अिधकारी यािजक! पण तयानंी 
पुणयांया नावाखाली पापच जोडले असे मी िनःसंदेह महणृो. िृनही वदेाचें अधययन करन शकेडो यज करन 
ृे माझी इंचा करीृ नाहीृ, ृर सवगरसुखाची िभका मागृ असृाृ. मग तयानंी जोडलेलया पुणयाला पाप महणप 
नको ृर काय कर? कलपृरंया सावलीृ बसपन भीक मागणयासाठी फाटकया झोळीला गाठी मारावया आिण 
तया अभागी माणसाने ृे आपले दैनय िमरवायला िनघाव ेृशी ्ाचंी �ससृी असृे. शभंर यज करन माझी �ापृी 
वहावी असा तयाचंा हे पृ नसृो. ृर तयांं या मनाृ सुखाची अिभलाषा असृे. आृा तयानंी हे पाप जोडले की 
पुणय जोडले सागं बघप. माझी �ापृी न होृा सवगर िमळाला ृर ृो अजानी माणसांया दि�ने पुणयमागर खरा पण 
जानी पुरष तयाच लाभाला िवघन व हानी समजृाृ. नरकाचा िवचार केला ृरच सवग�ृ सुख आहे असे मानृा 
येृे. 

 
कारण िृसे अमरतव हे िसहासन असृे. ऐरावृासारखे वाहन असृे. रहायला अमरावृीसारखी 

राजधानी िमळृे. अमकृाने कोठारे भरलेली असृाृ. िृसे कामधेनपचे कळप िफरृ असृाृ. देवाचें समुदाय 
ृुमची सेवा करृाृ. जिमनी ृर िचृामणींयाच केलेलया असृाृ. कलपृरंचे बगीचे करमणुकीसाठी केलेले 
असृाृ. गाणे बजावणे �तयक गंधवर करृाृ. ृर रंभेसारखया अपसरा नकतय करीृ असृाृ. िवलास 
करणयासाठी उवरशी �मुख असलेलया िसया आहेृ. शययागकहाृ मदन सेवा करृो. चं्  सडे िशपृो आिण वारा 
जासुदाचे काम करृो. आशीव�द देणारे व कलयाण इ�ंचणारे जे �ा�ण तयामधये बकहसपृी मुखय आहे. पकंृीला 
देव असृाृ. घोडेसवार लोकपालांं या बरोबरीचे असृाृ. उ�ैः�वा नावाचा घोडा ्ा. सवाराृ पुढे चालृो, 
आिण दमृो. असे हे सवग�चे भोग तया यािजकानंा भरुळ घालृाृ आिण मग यजन करृा करृा सवग�ृील 
िदवय पदास�ची याचना करृाृ, माझया �ापृीची इंचा करीृ नाहीृ. 

 
माझयाकडे येणाऱया जया वाटा आहेृ तयाृ नरक ही वाट नवहे हे उघड आहे. पण अजुरना, सवगरही 

आडवाटच आहे. ्ा दोनही वाटा चोरांं याच आहेृ. बाहेरन पाप आिण आ पृन पाप अशा कक ृीने जीव खासच 
नरकाृ जाृो, आिण बाहेरन पुणय पण आ पृन पाप अशा ्ा अिभलाषायुकृ यजकम�ने जीव सवग�स जाृो पण 
तयाला माझी �ापृी होृ नाही. महणपन ृोही पापमागरच ठरृो. ृे यािजक अशा �कारंया पापरप पुणयमाग�ने 
तया योगयृेंया जोरावर सवग�ृ येृाृ. इं्सुखासारखे भोग भोगृाृ. पण हे कुठवर? अजुरना, अरे हे भोग 
जोवर पुणयलेश आहे ृोवरच! पुणय संपले की ृो सवगरवास संपलाच. ृी इं्पणाची उटी उृरृे आिण हे मपखर 
जीव पुनहा ्ा मकतयुलोकांृ  उृरृाृ. वशेयेंया नादाने सवरसव घालवावे, आिण मग िृंया दारावर साप 
मारणयाचीही पृ राहप नये, ृशी या दीिकृाचंी लािजरवाणी अवससा होृे. िृसेच जवळ असलेलया मला ृे 
मुकृाृ. तयाचें ृे औटघटकेचे देवपण संपृे आिण मकतयुलोकांया याृना पुनहा सुर होृाृ. पुनहा माृेंया 
उदराृ िव�ेंया सराृ नम मास उकडपन जनमाला येणे आिण मरणे, पुनहा जनमाला येणे ही �मंिृ सुर होृे. 
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सवपनाृ खिजना सापडावा आिण जागे झालयावर तया कणी ृो नाहीसा वहावा, ृसे या �कारंया वदेजाचें 
सवगरसुख पुणयाई संपलयाबरोबर न� होृे. वदेाचें अधययन झाले पण माझे सवरप कळले नाही ृर ृे अधययन 
कण टाकप न कोडा घेृलयासारखे होृे. मला जाणले नाही आिण िृनही वदेानंी सािंगृलेले यजकमरच फकृ 
जाणले ृर तयाचा काहीही उपयोग होृ नाही. उलट ृे अनस�स कारण होृे. माझे िनद�ष िनतयानंदसवरप 
तया जीवानंा कळृच नाही. कारण िनषकाम भ�कृ हा माझयाकडे येणयाचा एकमेव मागर आहे हेच तयानंा मािहृ 
नसृे. सकाम उपासनेचा मागरच ृे चालृ रहाृाृ. सवगरसुखांया आशनेे जवळच असणाऱया माझा िवसर पडपन 
हे यािजक पुणयरप पापच सवगरसुखांया अिभलाषेमुळे करीृ असृाृ. अजुरना, अरे हे ्ा यािजकाचें पुणयकमर 
इृके ग र् आहे की, तया कम�स पुणयकमर महटले ृर जीभ ृुटेल! नीट लकाृ ठेव. 

 
ही झाली यािजकाचंी �ससृी! आणखी काही सं�दाय सवर� समान असणाऱया मला न समजपन घेृा इं्, 

अ�गन, सोम यांं यासाठी यजन करृाृ. सगळे काही मीच आहे तयामुळे या यजनाचा सवामी मीच पण ृी यजन 
प�ृी सरळ नवहे िवषम होृे. झाडांया फा�ंा, पाने हे सवर झाडाचेच भाग खरे पण पाणी मुळाना �ावयास हव.े 
ृे मपळाृच घाृले पािहजे. दहा इंि्ये आहेृ ृी सवर एकाच देहाची आहेृ, या दहाही इंि्या पृन सेवन 
केलेलया िवषयाचें जान शवेटी एकाच िठकाणी जाृे. पण महणपन उ�म सवयंपाक करन कानाृ भरावा काय? 
फुले सुवािसक महणपन आणपन डोळयानंा बाधंावी काय? रस मुखानेच घयावा, वास नाकानेच घयावा, तया�माणे 
माझया सवरपाचे जान करन घेमन माझयासाठी यजन केले पािहजे. अजुरना, मला न जाणृा केलेले भजन 
अनाठायी असलयाने वयसर होृे. अरे कम�चे डोळे महणजे जान, ृे िनद�ष असायला हवेृ . आपण जे कमर करृो 
ृे कुणाला उ�ेशपन करृो हे न कळलयाने कमर आंधळेपणाने होृे. या सवर यजसामु�ीचा भोकृा माझयािशवाय 
कोण आहे? मी यजाचा आिद आिण यजनाचा अविध असृाना माझी भ�कृ न करृा हे लोक मला टाळपन इृर 
दैवृाचंी भ�कृ करृाृ. गंगेचे पाणी हाृी घेमन देव आिण िपृर यांं या नावाने संकलप करन गंगेृच सोडाव,े 
तया�माणे हे �ाणी माझे मलाच देृाृ. पण वगेवगेळया भावनेने वगेवगेळया दैवृांं या नाव ेदेृाृ आिण मग ृे 
माझया िठकाणी कदािप पोचृ नाहीृ. जयाचंी आससा मनाृ धरन ृे ही कम� करृाृ तया तया लोकाला 
जाृाृ. 

 
मनाने, वाचेने, इंि्यानंी जयाचंी भजने इं्ािद देवांं या उ�ेशाने असृाृ ृे देवलोकाला जाृाृ. 

�ा�पकािद �ृे िजवाभावाने जे आचरृ असृाृ ृे आयुषय संपलयावर िप कृलोकास जाृाृ. जारण, मारण, 
उ�ारण इतयािद ृामसी उपासना जयानंी केली असेल आिण जयानंा शप्दैवृेच परमि�य वाटृाृ तयांं या 
जीवनाचा पडदा पडला की देहाचे बधंन गळले की, तयानंा भपृ तवाची �ापृी होृे. संकलप जसा असेल ृसृशी 
फळे कम�नुसार �ापृ होृ असृाृ. 

 
आृा ृुला योगयाची रीृ सागंृो. अजुरना हे योगी पाच �ाण व मन यानंा वाटाडे करृाृ. बाहेर 

यमिनयमाचे कंुपण घालृाृ. व�ासनाचा कोट बाधंृाृ आिण तयावर �ाणायामांया िजवंृ  ृोफा चढवृाृ. 
कंुडिलनींया �काशाने मन आिण �ाण यांं या सहाययाने सहसार च�ामधये असलेले सृरावया जीवनकळेचे 
ृळे हसृगृ करृाृ. �तयाहाराचा परा�म इृका पिरणामकारक होृो की िवकार मुके होृाृ. कारण 
इंि्यांं या मुसकया बाधंपन योगयाने तयानंा ृाबयाृ घेृलेले असृे. धारणेंया घोडदळांया सहाययाने 
पचंमहाभपृ े एक� आणपन मन, बुि�, िच�, अहंकार हे संकलपाचे चृुरंग सैनय ृो योगी ठार करृो. “जय झाला 
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रे. जय झाला” असे सागंणारी धयानाची नौबृ बाजप लागृे आिण ृनमयृेचे च� डोकयावर झळकप  लागृे. 
समाधीरपी ल�मीचे जे आतमानुभवरपी राजयसुख तया िसहासनावर मग योगयाला पपण�िभषेक होृो. 

 
अजुरना, ृो हा आ�ागं योगाचा मागर किठण मा� आहे. काही धीर गंभीर शपर महातमेही ही क�मय 

वाटचाल करीृ माझयापय�ृ येमन पोहचृाृ. पण अजुरना, ृुझया धयानाृ आले ना की या माग�ृ बा् सामु�ी 
काही नाही. यजाला िकृी सािहतय जमवाव ेलागृे. यजकतय�ंया मदृीस िकृीजण ृतपर असृाृ काही 
िवघन आलेच ृर संरकणाची योजनाही असृे. मुखयृः यशाचे फल काय, हे यजकतय�स मािहृ असृे. फल 
समोर साधय ठेवपनच यजाचा संकलप केला जाृो. मग ृे फल सवगर कामेंचेसारखे कु्  का असेना! 

 
पण अजुरना, हा एकाकी योगी जेवहा यमिनयम ही पिहली पायरी चढृो ृेवहापासपनच तयाची सवृःशी 

लढाई सुर होृे. िम� कुणीच नाहीृ. श�प मा� पावलोपावली आहेृच! सामरसय महणजे काय याची तयाला ृी 
अवससा �ापृ होईपय�ृ कलपना नसृेच तयामुळे हा खडृर �वास ृो सवृःंया िहमृीवर करृ रहाृो. 
अखेरपय�ृ श�पशी झुंजृ रहाृो आिण जय िमळवृो पण ृो जय तयाला अपार क� भोगपन िमळवावा लागृो. 

 
आृा माझया भ�कृची आणखी एक ृऱहा ऐक. केवळ एका न�ृेंया जोरावर ृे भकृ माझी �ापृी 

करन घेृाृ. माझयाशी एकरप होृाृ. 
 
डेहराडपनमधये लाला बलदेविसह नावाचे एक जमीनदार रहाृ असृ. �ािणमा�ावर �ेमाचा वष�व 

करवा, न�ृेने असावे व िवरोधकावर ृर िवशषे माया करावी असे तयाचें व रृन असे. 
 
एकदा तयानंा एक िननावी प� आले की, “आमही अमुक ृारखेस आपलया घरावर दरोडा घालणार 

आहो.” तयानंा इृका आनंद झाला की, िवचार नका. मेवा िमठाई आणपन ृे ृयार रािहले. तयांया पुृणयासही 
ृशीच िच�ी  आली होृी. ृो घाबरन गेला आिण डी. एस. पी. वगैरे अिधकाऱयानंा तयाने वद� देमन ठेवली. 
बलदेविसग महणाले, “अरे असे भयाव ेकशासाठी? भगवान कोणतया रपाने आपलया घरी येृो हे कळृ नाही. 
येम देृ. आपण तया दरोडेखोराचें सवागृ कर. तयानंा जया वस पृंची कमृरृा असेल तया वस पृ ृे घेमन 
जाृील आिण आनंिदृ होृील. शवेटी डाकप  आलेच नाहीृ. आपृे�ानंी मेवािमठाईचा समाचार घेृला. 

 
पण ्ा न�ृेचा कुणाला कधी िवसर पडला नाही व ृो पडप  नये अशी एक घटना पुढे घडली. पुृणयाचे 

व रयृेचे काही भाडंण झाले. रयृेने फौजदारी खटला दाखल केला. पुृणया अिनर�कुमारने बदलेविसहाचा 
स�ा िवचारला. ृे महणाले, “हे बघ, पृ जयानंा रयृ समजृोस आिण जयाचंा पृ अपमान केलास ृे �तयक 
भगवंृ ाचे रप आहे. ृुला माफी मािगृली पािहजे.” 

 
बलदेविसग कोट�ृ गेले. तयानंा पाहृाच कोट�ने तयानंा सनमानपपवरक बसवले. दोनही पकांया 

विकलानंा बोलावपन, बलदेविसग महणाले, “आपण वयसर इृका �ास सोसला. अिनर�कुमारने वसुलासाठी 
रयृेला �ास िदला आहे. रयृ मामुली नवहे, भगवंृ रप आहे अिनर�कुमारने हाृ जोडपन न�ृेने रयृेची 
माफी मािगृली पािहजे.” आिण मग अिनर�कुमारने रयृेसमोर हाृ जोडलयाबरोबर ृे लोक िवरघळपन गेले 
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आिण तयानंी चुलृा-पुृणयाचे पाय धरले. क�ा काढपन घेृला गेला. असे न� लाला बलदेविसग! 
 
देव सागंृ आहेृ, “��देवापासपन घंुघुर�ापय�ृ हे सवर जग माझा अिवषकार आहे हे ृे जाणृाृ. 

लहान, मोठे, सजीव, िन�जव असे न महणृा समोर िदसणारी वस पृ मी भगवंृ  आहे असे समजपन सरळ 
लोटागंण घालृाृ. आडवया उभया िवणकरीृ वसामधये जसा ृं पृच असृो तया�माणे ्ा जगाृ ओृ�ोृ मीच 
भरलो आहे असे महणृाृ. माझयावाचपन जगाृ दुसरी वस पृच नाही असा तयाचंा दढ भाव असृो. आपण उ�म 
आहोृ. समोरची वस पृ अयोगय आहे असा िवचारदेखील तयांं या मनाृ येृ नाही. समोर आलेलया �ािणमा�ास 
नमसकार करणे, तयांयापुढे न� होणे हेच तयानंा आवडृे. उंचावर पडलेले पाणी जसे सहज सखल जागी 
वहाृ येृे तया�माणे जीव पािहला की न� वहाव,े अिभवादन करावे हाच तयाचंा सवभाव असृो. झाडाला खपप 
फळे लागली की तया भाराने लवपन फादंी जिमनीला टेकृे ृसे ृे अशषे जीवमा�ासमोर लवृाृ, अखंड 
गवरहीनृेने वागृाृ. िवनय हीच तयाचंी संपि� असृे. ही संपि� माझा जयजयकार करीृ ृे माझया िठकाणीच 
अपरण करृाृ, नमसकार करृा करृा तयांं या मना पृन मान आिण अपमान ्ा कलपना गळपन पडृाृ आिण ृे 
अविचृ माझया सवरपाृ िमसळपन जाृाृ. अशी ही माझी िनरंृर उपासना काही िनगव� भकृ करृाृ. 

 
अजुरना, भ�कृची एक �े� अवससा ृुला सािंगृली. आृा ृुला जानयजाने जे माझी भकृी करृाृ 

तयाचंी रीृी सागंावी महणृो. पण हािवषय ृुला मािहृच आहे. पृ ृो आधीच जाणृोस.” 
 
ृेवहा अजुरन महणाला, “देवा, ृे खरे आहे. मी ृो िवषय आपलयाकडपन ऐकलेला आहे पण देवांया 

�सादाचे हे देणे आहे. अमकृाचे वाढप िकृी झाले ृरी “आृा पुरे” असे कोण महणेल? सागंा ृो िवषय मला 
पुनहा देवा.” 

 
अजुरनाचे हे �ेमाचे सलगीचे बोलणे देवानंा फारच आवडले. तयांं या मनाला अिृशय संृोष झाला. 

मान डोलावपन ृे महणाले, “शाबबास रे, असा असावा �ोृा. खरे पािहले ृर यु� �संग ही काय उपदेश 
करणयास योगय वळे आहे? पण ृुझी ही आससा पािहली की बोलृच रहावसेे वाटृे.” 

 
अजुरन महणाला, ‘देवा हे काय बोलणे? चं् ाचा सवभाव असा की जगाला शांृ  करावे. चकोर पकी 

समोर असो, नसो चं्  उगवृोच आिण जगाला आनंद देृोच. चाृक पकी केवढा, तयाची ृहान ृी केवढी पण 
ृो तया ृहानेसाठी चाृक आपली लहानशी चोच मेघाकडेच करृो. ृो उदार मेघ तयाची कृषणा ृर भागवृोच 
पण जगाला कृपृ करृो. देवा आपण कक पेचा समु् अहा. आपलया दानास काही मय�दा नाही. मेघ उदारपणाने 
वकि� करृाृ. चाृकाची ृहान भागृेच पण तया वष�वाने जगाला जीवदान िमळृे. ृसेच आपण माझयासाठी 
सागंृा आिण जगावर उपकार होृो. चुळकाभर पाणयाची इंचा असली ृरी जाव े लागृे गंगािकनारीच! 
आमची आृ� सोडी असो की जासृ असो तया आृ�ची कृपृी वहावी अशी जागा एकमेव आपणच आहा.” 

 
देव महणाले “राहप दे रे पास�, ृे पृ ऐकृोस याचाच इृका संृोष झाला आहे की ृुझयाकडपन वर सृुृी 

ऐकावी अशी सहनशकृी रािहली नाही! पृ लकपपवरक आससेने ऐकृोस हाच माझया वक कृतवाला पाहुणेर आहे.” 
देवानी अजुरनाला अशी शाबासकी िदली आिण जानयजाचे रपक माडंणयास सुरवाृ केली. ृे महणाले “पास�, 
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्ा जानयजाचे सवरप असे आहे की परमातमयांया िठकाणी मी एकटा आहे पुषकळ रपाने �गट होृो.” 
“एकोऽहं बहुसया”ं हा जो आिदसंकलप झाला हाच यजीय पशु बाधंणयाचा खाबं आहे, महाभपृ े हा मंडप आहे, 
आिण �ैृ हा पशु आहे, पाच महाभपृ ाचें जे गुण िवशषे शबद, सपशर, रप, रस, गंध हे इंि्ये आिण �ाण ही 
यजाची सामु�ी आहे, अजान हे पृप आहे, सुख-दुःखाची समृा मानणयाची जी वकि� ृी शुधद अशी यजवदेी 
आहे. तयावर मनबुि�चे कंुड करन जान�गन �जविलृ केलेला आहे. आतमानातम िवचार करणयाची बुि�ची 
कुशलृा हीच मं�ाची शोभा आहे. शांृ ी ही सकुसवुा नावाची यजपा�े आहेृ. जीव या यजामधये यजवा महणजे 
यज करणारा आहे. यजकृ� हा जीव सवरपानुभवाची �ृीृी घेृो. तया पा�ाने ��िवचाररप महामं�ाने 
जानांया ्ा अ�गनहो�ामधये जीव व ईनर हा भेद आहुृी देमन नाहीसा करृो. अजान हे पृप संपृे. यजकृ� 
व यजकमर संपृे आिण जीव ��ाशी एकरप होमन अवभकृ सनान करन कृपृ होृो. आृा �ािणमा�, िवषय, 
इंि्ये, ्ाृील वगेळेपण ृो मानृच नाही, तयांया ृे �तययालाच येृ नाही. आतमबुि�मुळे ्ा सव�चा 
एकिजनसीपणा तयाला कळपन चुकृो. अजुरना, एखा�ा िनि्ृाला सवपनाृ �चडं सेना िदसावी आिण झोपे पृन 
उठलयावर तयाने महणावे की. “कुठली सेना आिण काय? झोपेंया भराृ मीच सेना झालो होृो. आृा सेना 
नाही आिण काही नाही. मीच एकटा काय ृो आहे” ृसे घडृे. जगाचे वगेळेपण तयांया लेखी उरृच नाही. 
िवनांया एकतवाची तयाला साकाृ अनुभपिृ येृे. मग जीव ही भाषा संपृे. आ�� परमातमाच आहे ्ा बोधाने 
ृो भरन जाृो. जानयजाने उपासना करणारे अशा �कारे माझयापय�ृ येमन पोचृाृ. या जानयज�ारा 
माझयाशी पपणर ऐकय पावृाृ. अजुरना, अशा �कारंया माझया भकृाचें वणरन करीृ असृाना वाणीला िव�ानृी 
िमळृे. ृी साधुकसा ृुला सागंृो. माझया िजवहाळयांया भकृाचंी पिहली खपण असृे वैरागय! तयांं या तया 
वासना व संकलपरिहृ मनामधये मी के�संनयासी होमन रहाृो. तयाचें मन सोडपन मी कुठेच जाृ नाही. अरे 
जागेपणी वैरागय तयाचंी सेवा करृे याृ आ�यर काही नाही पण ृे झोपले ृरी वैरागय जागे राहपन तयाचंी 
उपासना करृे. 

 
�ीरामकक षण परमहंसाची गो� ृे सवृःच सागंृ असृ. ृे महणृ, “काही िदवसापपव� महच् इसे आला 

होृा. परृ जाृाना तयाने रामलालजवळ पाच रपये िदले. मला काहीच मािहृ नाही. ृो गेलयावर रामलालने 
सािंगृले, मी महणालो, “हे पैसे ृो कोणासाठी देमन गेला?” रामलाल महणाला, “आपलयासाठी, �सम मला 
बरे वाटले.” “मनाशी महटले बरे झाले. दुधाचे पैसे �ावयाचे आहेृ ृेवढे ृरी देमन टाकप .”  पण काय? रा�ी 
जरा कुठे डोळयाला डोळा लागृो ृोच धडपडपन उठलो. चाृीवर जणु काय एखादे माजंरच ओरबडृ आहे 
असे होृ होृे. ृसाच रामलालकडे गेलो आिण तयाला िवचारले, “अरे ृे पैसे ृुझया चुलृीसाठी 
(�ीरामकक षणांं या पतनी) ृर नाही िदले?” ृो महणाला “नाही” ृेवहा तयाला महणालो, “ पृ आृांया आृा ृे 
पैसे तयाला परृ नेमन दे बघप.” पैसे तयाने परृ िदले ृेवहा वाचलो. 

 
अशा �संगामुळे वैरागयाची वकि� ठाकुरांं या इृकी रोमरोमांृ  मुरली होृी की एकदा ृे कलक�यास 

गेले असृाना भकृाने सोडी िमठाई बरोबर घेमन जाणयाचा खपप आ�ह चालवला. ठाकप र गयावया करीृ 
महणाले, “बाबपजी, माझयावर दया करा. ृुमही हे काहीही माझयाबरोबर देम नका. याृ मला दोष आहे. मी 
आपलयाबरोबर एखादा िज�स संचय करन कसा नेम? ृुमही तयाब�ल काही वाईट वाटपन घेम नका.” 

 
तयांं या अंगावरील वसाला कुठे एखा�ा टोकाला एखादी लहानशी गाठ मारावयाची सोय नसे. कारण 
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गाठ मारली की संचयाची कलपना आलीच. तया पृन चुकप न कुठे गाठ मारलीच ृर तयाचंा नास गुदमरन जाई 
आिण हाृपाय वाकडे िृकडे होमन जाृ. असे हे धगधगीृ वैरागय, देव अशा वैरागयशील भकृाचंी कसा 
सागंृ आहेृ. देव पुढे महणाले, “अजुरना, तयांं या आससेंया स�ावाृ धम�चे राजय असृे. िववकेाला तयांया 
मनाृ ओलावा सापडृो. तयाृ तया िववकेाची उ�म वाढ होृे. तयानंी जानगगेंमधये सनान केलेले असृे. तया 
भकृांं या मनाृ जो काही उरला सुरला मळ असेल ृोही तया गंगेने कालपन टाकलेला असृो. पपणरृ ेचे भोजन 
करन ृे कृपृ झालेले असृाृ. शािंृरपी वलेीला कोवळी पानेच फुटली आहेृ असे तयांं याकडे पाहपन वाटृे. 
पपण�वससेला फुटलेला अंकुर, धैयरमंडपाचे खाबं, आनंदसमु्ा पृन ृुडंुब भरन काढलेले कंुभ असेच तयानंा नाव 
�ावसेे वाटृे. पपण�वससा, धैयर आिण आनंद तयानंा कधी िवसंबृच नाही. तयानंा भ�कृ पृन एवढी मोठी �ापृी 
झालेली असृे की ृे मोकाला, “पलीकडे सरका, भ�कृला जरा अडचण होृे आहे ृुमची” असे महणृाृ. 
अजुरना, काय सागंप तयांं या सहज कम�ृ नीृी जगलेली िदसृे. तयाचंी इंि्ये महणजे ृर तयानंी शांृ ीचे 
अलंकार धारण केले आहेृ असे िदसृे. आिण मनाकडे पािहले ृर तयांं या िच�ाने मला गवसणी घाृली आहे 
असे आढळपन येृे. तया महानुभवनानंी माझे सवरप पपणरृ या जाणलेले असृे. दैवी �कक िृचे दैवच तयांं या रपाने 
�कट झालेले असृे. ृे सवर िठकाणी मला एकाला पहाृाृ आिण असा वयापक अनुभव मनाृ भरन घेमन 
माझयाशी एकरप होमन माझी सेवा करृाृ. आृा ृी सेवा कशी आहे महणपन सागंप! अजुरना, अरे ृो एक 
अदभुृ च �कार आहे. 

 
काय नवल आहे पहा, ृे महातमे चढतया वाढतया �ेमाने माझी भ�कृ करृाृ पण देव आिण भकृ हे �ैृ 

तयांं या मनाृच येृ नाहीृ. माझयापासपन ृे सवृःला वगेळे मानीृच नाहीृ. हे कसे घडृ असेल कदािचृ 
ृुझया मनाृ येईल. पण पास�, भ�कृंया अमय�द वगेवान �वाहाृ देव आिण भकृ हे �ैृ कधी आिण कसे 
वाहपन गेले आिण एकसंघी पर��च फकृ कसे उरले याचे भान तया माझया परमि�य भकृानंाही उरृ नाही 
आिण मलाही उरृ नाही रे! मी सवृःला भकृ समजृो आिण भकृ सवृःला देव समजृाृ. आिण ्ा ऐकयाृ 
अलंकार सोनयाृ िमसळृो, मीठ समु्ाृ िवरघळृे, लाट पाणयाशी िवरन जाृे असे हे वैभव! 

 
ृुझया मनाृ सहजच असे येईल की, या भागयवंृ ानंी ही अवससा कशी �ापृ करन घेृली? ृुला 

सा�ंृ  सागंृो. 
 
�सम तयानंी नामसंकी रृन करणयास सुरवाृ केली. ्ा नामसमरणाचे असे सामथयर आहे की, तयाचंा 

सवर मल ृर कालन होमन जाृोच पण जगाचे पापही धुृले जाृे आिण पापकालनांया �ायि��ास काही 
कामच उरृ नाही. पापच घडृ नाही ृर �ायि�� कशाचे घयावयाचे? अशी अवससा होृे.” 

 
�ीरामकक षण परमहंस महणृ, “किलयुगाृ नामसमरणासारखे सोपे साधन नाही. तया साधनाने मनुषयाचे 

मन आिण शरीर शु� होृे.” मा� नुसृा उपदेश करन ृे साबंृ नसृ. सवृः नामसमरण करन ृे कसे करावे 
हे दाखवपन देृ. पहाटे उठपन भाववशाृ �ीचैृनयदेव, बु�देव, येशप ि�सृ यांं या ृसिबरीजवळ जामन अतयंृ 
ृनमयृेने नाचृ नाचृ टाळया वाजवृ. आपलया मधुर आवाजाृ नामसमरण करीृ. सायंकाळी ृसेच, ृे 
कलक�यास भकृांया घरी असोृ की, दिकणेनरी आपलया खोलीृ असोृ, सायंकाळ झाली की, ृे 
नामसमरण कर लागृ. तयांं या ्ा नामसमरणाचे वा �ासरनेचे एकच सवरप ठरलेले नसे. जयावळेी जो भाव 
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इृका उतकट असेल तया भावाची �ासरना होईल. तया �ासरनेृ भाव इृका उतकट असे की, ऐकणाऱयांया 
मनावर तयाचा कायम ठसा उमटृ असे. एकदा टाळया वाजवीृ अतयंृ मधुर सवराने महणृ होृे, “हिर बोल, 
हिर बोल, हिर हिर बोल.” मग सो�ा वळेाने, “राम, राम, राम. राम,” असे नामसमरण झाले. मग करणरवाने 
�ासरना कर लागले, “रामा मी भजनहीन, साधनहीन! रामा, कक पा कर. मला देहसुख नको, लोकमानयृा 
नको, अ�िसि� नकोृ, केवळ ृुझया पादपदमी शु� भ�कृ दे. ृुझया भवुनमोिहनी मायेने मला गरफटपन टाकप  
नको. रामा, मी ृुला शरण आलो आहे. कक पा कर.” अशी ही उतकंट करणसुंदर �ासरना ऐकप न ऐकणाऱयांया 
डोळयासं धारा लागलया. देव अशा �कारंया नामसमरणाब�ल सागंृ आहेृ. 

 
ृे महणाले, “पास�, या नामसमरणांया �भावाने यमदमानंा अवकळा येृे. ृीस� जागेवरन उठृाृ. 

यमलोकाृील येरझार संपृे. दोष नाही, पाप नाही मग तया यमलोकाला शासनाचे कामच उरृ नाही. मन 
आतमरप झालेले असृे मग तयाचा िन�ह कसा करावा महणपन यमाचे काम उरृ नाही आिण इंि्ये मनाबरोबर 
भगव�ामाृ ृ�ीन झालयामुळे तयाचें दमन करणयाची आवशयकृा संपृे. 

 
्म महणू लाग्ो का् ्मााा? 
दम महणू लाग्ो का् दमााा? 

 
इसे ृर जागेवर कुणीच नाही. मनही नाही आिण इंि्येही नाहीृ. ृीस� िबचारी उपाशी राहृाृ. दोष खामन 
तयाचंा िनव�ह चालावयाचा पण आृा दोषच उरृ नाहीृ.” 

 
अजुरना, अशारीृीने ृे माझे भकृ माझे नामसमरण करीृ साऱया िवनाची दुःखे नाहीशी करृाृ. 

इृकेच नवहे ृर सगळे जग महासुखाने भरन टाकृाृ. जग नामघोषाने दुमदुमु लागृे. सपय�चा उजेड असो 
वा नसो, तयांं या राजयाृ जानाचा �काश अपरंपार भरलेला असृो. अमकृ असो वा नसो, �पचंदुःखानंी मकृ�ाय 
झालेलया जीवानंा ृे नामामकृाने जगवृाृ आिण योगाचे क� पडप  न देृा मोक �तयक डोळयानंी दाखवृाृ. राव 
आिण रंक हा भेद तयांं या मनाृ येृच नाही. अजाण आिण सुजाण यांं यामधये िनवड करन सुजाणानंा जवळ 
कर असे ृे महणृ नाहीृ. जगासाठी आनंदाचे आवार ृे होृाृ. एखादा उपासक वैकंुठास पोचावा ृर ्ा 
माझया भकृानंी भपलोकीच वैकंुठ आणपन उभे केले आहे आिण नामघोषांया महृीने िवन पिव� करन सोडले 
आहे. तयानंा उपमा ृरी कशी �ावी? ृे सपय�सारखे सोजवळ खरे, पण सपय�चा असृ होृो. हा दोष तयांं यामधये 
नाही. चं् ाची उपमा �ावी ृर ृो फकृ पौ�णमेस पपण�वससेृ असृो, हे ृर िनरंृर पपणरच आहेृ. मेघाचंी �ावी 
ृर ृे उदार खरे पण वकि� झालयावर ओसरृाृ, सदाच औदाय�ने युकृ असृाृ. तयाचंी उदारृा कधी 
ओसरृ नाही. पा�ापा�ृेचा िवचार न करृा भकृाला िनःशकंपणे वरदान करणाऱया भोळया िशवशकंरा�माणे 
ृे उदार असृाृ. एका�ृेने जे नाम मुखाृ येणयासाठी सहस जनयाचंी ृप�य� हवी ृे माझे नाम तयांं या 
वाचेपुढे आनंदाने नाचृ असृे. िजभेने तया नामाचा उ�ार करणयाचीही जररी नसृे. अजुरना, नामसंकी रृन 
करणारे ृे माझे भकृ माझे इृके लाडके असृाृ की मी एक वळे वैकंुठाृ सापडणार नाही, भानुिबबामधयेही 
िदसणार नाही, योगयाचंी मनेही ओलाडंपन जाईन पण हे माझे लाडके िजसे माझा नामघोष करीृ ृ�ीन होमन 
नाचृ असृाृ, िृसे मा� न�ी ृुला सापडेन. इृर िठकाणी हरवलेला असलो ृर पृ ्ा भकृांं या मेळावयाृ 
माझा शोध घे. कसे ृे माझया गुणवणरनाृ कृपृ झालेले असृाृ! देशकाळ कसे रे िवसरन जाृाृ. 
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की रृनसुखाृ रंगपन जामन ृे आतमानंदाृच कसे रमपन गेलेले असृाृ! कक षण, िवषणप, हिर, गोिवद या 
नामाचीच गासा गाृ आिण तयाृच आतमचच� करीृ चराचरामधये संचार करीृ असृाृ. 

 
देवानंी बोलृा बोलृा अजुरनांया चेहऱयावरचा भाव िनरखपन पहाृ महटले. “पास�, ृुझयाकडे पाहपन 

मला असे वाटृे की ृुझा काही या माझया सागंणयावर िवनास बसृ नाही. “्ा साधया भोळया भकृानंी काय 
साधन केले ृर नुसृे नाम घेृले! 

 
तयानंी यजयाग केले नाहीृ, शास �वण शासाभयास केला नाही, रानावनाृ जामन योगसाधना केली 

नाही मग हा एवढा आतमाजानाचा लाभ तयानंा िवनासायास, सुखाृ रंगृ, बसलया जागी कसा झाला? तयानंा 
सवृःला ृर एव�ा सुखाची �ापृी झालीच पण तयानंी जगाला िनषपापी केले, सुखी केले, भपमीवर वैकंुठ 
आणले यावर कसा काय िवनास ठेवावयाचा असे ृुला वाटृे आहे ना? 

 
पण पास�, खर सागंृो, की तयानंा रमृ गमृ मोक िमळृो. तयानंी �पचंाला �पचं न महणृा भगवंृ  

मानले आहे. एका देहाचेच अनेक अवयव असावे ृसे िवनाृले िभ�िभ� पदासर केवळ आकाराने वगेळे पण 
ृ�वृः एकच आहेृ. हे जान तयानंी मनाृ प�े बाणपन घेृले आहे. नवहे ृो तयाचंा सहजसवभाव झालेला 
असृो. पदासर अनािदकालापासपन अनेक आहेृ, िभ� आहेृ, पण तयाृ एकच पर�� भरन रािहलेले आहे व 
तया पर�� सवरपाृ कुठेही भेद चेद नाही हे ृे जाणपन असृाृ. फा�ंा लहानमो�ा असृील पण तया एकाच 
वककांया आहेृ, सपयरिकरण वगेवगेळे वाटले ृरी एकाच सपय�पासपन िनघृाृ. हे तयांं या सृृ धयानाृ असृे 
आिण अनेक �कारंया वय�कृ, अनेक �कारंया वकि�, अनेक �कारची नामे असली ृरी तयाकडे अिलपृृेने 
पहाृ ृे आपले लक अभेदतवाने माझयाकडे लावृाृ. भपृ ामधील बा् भेदाकडे ृे आपले िच� जाम देृ 
नाहीृ. 

 
िजसे िजसे तयाचंी दि� पडेल िृसे िृसे तयानंा मीच िदसृो. जे जे काही आहे आिण नाही ृे माझेच 

सवरप आहे. माझयावाचपन काही नाही असा बोध तयानंा झालेला असृो. 
 
मालप, पाठींया ऑपरेशनंया वळेी सफुरलेली एक किवृा इसे आठवृे. अशा ऑपरेशनंृर रोज 

सहासाृ ृरी इंजेकशनस िदली जाृाृ. कधी सहा ृर कधी पाच महणजे कमी महणावी. ृीच नसर इंजेकशनस 
�ायची, जेवणखाण घेमन यायची, �ेमाने आ�ह करायची, शरीर साफसपफ करन पाघंरण घालायची. 
शिरराला कणाृ सुखाचा ृर कणाृ दुःखाचा अनुभव यावयाचा. वाटायचे नसर भगवंृ , डॉकटर भगवंृ , 
शिरराला येणारे सुखदुःखाचे अनुभवही भगवंृ  असे तया भगवंृ ाचे दशरन होईल का? हे सगळेच तयाचें दशरन 
आहे आिण िवचार कावयरप घेमन आले. 

 
कृरा केााी हा �भूेा्ा 
अशीि दाई का्ा 

लगकुिन ेािहल सा�गाना सदैा ्ुिझ्ा रा्ात॥ 
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कान ऐक्ी ेागेािगणी 
कुजबुज किध आ�ोश 

मंजुळ बासुे भासुे िाला  एकि जँोेत॥ 
 

रेी त्ां् ुनी मला ेहााा 
सााध अनुसंधान 

्ुझीि �ीडा, ्ुझीि लीला, ्ुझाि हा गानत॥ 
 

ेंग तािाला असो नसो दा 
नाही त्ािी खं् 

रेी ि् ा्च्ा ठाि् असााा जागृ् भगां्त॥ 
 

कधी रिशमनी कधी ाेशमी 
कधी काबंळी साधी 

अनुभा ्ााा ्ा सरश�िा हाि एा ाू साधीत॥ 
 

असाि दाई डोळा  दााा 
भााजलाना भेला  

ज्ाचं्ा रुू्ी साचचंदाना ्र ्ुझा खाळा त॥ 
 

उ� असो िा�ान् असो 
ाा कोमल िाेणु�ान् 

मला िदसू दा ्ुझ्ा कृराना सगळा  रादा�ां् त॥ 
 

गंधािाही दासी दााा 
जिे ्ंू मज ाेदान 

्ेी माग ा् ि्थाही एका कृराकणािा मानत॥ 
 

सुगंध ा्ाो तकाा 
ा्ाो भीेण दुगयध 

मला ि्थाही ्ााा का ाळ ्ुझा कस्ुेी गंधत॥ 
 

े्स िाखा िजवहा दााा 
ि्ला जाग्ी ठााा 

रेसरेािंा ि्ना केााा कधी न रिे हााात॥ 
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जा जा ा्इल ि्जसामोेी 
सनमानाना घ्ााा 

�साद मानुन आनंदाना ्ृप् ि्ना वहााात॥ 
 

अशीि का्ा दा्ा ्िे मी 
रदेी घाईन 

नाही ्े मग ्ुझ्ा रदीिी धूली होईनत॥ 
 
असे वाटृे की िकिचत लाभलेली ही मानिसक अवससा तया भकृानंा अखंड लाभृ असावी आिण महणपनच 
�पचंदुःखाची बाधा तयानंा होृ नसावी. 
 

जया अंृरंग भकृानंा सवर� सवर अवससाृ भगवंृ ाचेच दशरन घडृ असृे अशा भकृाचें देव वणरन 
करीृ आहेृ. पुढे महणाले, “तया भकृानंी मनोमनी हे सवरप भरन ठेवले आहे.” �पचंाकडे पहाृ ृे महणृ 
असृाृ, “हा ृर बुडबुडा आहे. िजसे जाृो िृसे ृो पाणयावर आहे आिण िवरलाृ ृर पाणयाृ िवरेल. 
दुसरीकडे कुठे जाणार ृो? पाणयाशीच एकरप होणार. हे धुळीचे कण वाऱयाने आकाशाृ उचलपन नेले आहेृ, 
वारा आकाशाृ िफरवील ृोवर ृे िफरृील. वारा शांृ  झाला की खाली पडृील. पकथवीृ िमसळृील. 
बुडबु�ाचें “पाणी” हे सवरप आिण धुळीचे “पकथवी” हे सवरप कधी कुठलयाही अवससेृ पालटलेच नाही. 
ृसाच हा �पचं केवळ एक पर��सवरपच आहे मग तयाची बा् अवससा काहीिह असो.” 

 
अजुरना, तया माझया भकृाचंी दि� अशी सवंच असृे. महणपन वाटेल तया �ससृीृ वाटेल ृे होवो अगर 

न होवो िवन पर��रपच आहे ्ा बोधावरन ृे कधी ढळृच नाहीृ. लहानमो�ा अनुभवाृ मीही 
लहानमोठा होृो हे तयानंा कळृ असृे. 

 
�ा. दामले महणृ होृे की, “अहो खपप ृहान लागली आहे. अशावळेी संडगार पाणी िमळाले की, 

ृहान शमपन आनंद वाटृो. मग अशावळेी ृे गार पाणीच भगवंृ रप आहे की.” अशी ्ा भकृाचंी �ससृी 
अनुभवांया अंगाने भगव प्प होमन ृे अनेक होमन अनेक रपाने वावरृाृ, पण आृले सप� अखंड असृे. 
भानुिबब जसे कुठलयािह बाजपने समोर असृे तया�माणे ृे वैिनक अनुभवास सरळ सामोर जाृाृ. तया पृन पाठ 
िफरवीृ नाहीृ. तयाचें जान सव�कष असृे. आकाशाृ वायु ृसे हे अभेदतवाचे जान तयांं यामधये ओृ�ोृ 
भरलेले असृे. तयाला पाठपोट असृ नाही. मी जसा जेवढा आहे ृसाच तयाचा अनुभव अनंृ, अमय�द 
असृो. तयाचंी उपासनाकक ृी पािहली ृर ृुला असे वाटेल की, “हे काय? नुसृे देवाचे नामसंकी रृन मो�ा 
आवडीने करृाृ. बसस! इृकेच साधन करृाृ ना?” पण पास�, तयांं या मनाृील अनुभवाचे वजन माझया 
ृोलामोलाचे असृे. 

 
सहज िवचार करन पािहले ृर जगाृील य�यावत पदासर मीच असलयाने कोणीही कुठेही कशाही 

�कारे उपासना, भजन केले ृरी माझयाच उपासना, माझेच भजन होृे. पण भजकाला हे जान नसलयामुळे हे 
सवर सव�ंया�ारे सदोिदृ मला एकालाच अपरण होृ आहे याचे तयाला भान रहाृ नाही. तयानंी मािगृलेले 
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अलपसवलप फळ तयानंा िमळृे. पण माझया �ापृीची इंचाच केलेली नाही महणपन मी िमळृ नाही. पण हे जे 
माझे जानी भकृ आहेृ तयानंी बा् साधन साधेबाधे केलेले असले ृरी अंृय�मी ृे केवळ माझे �ेम ठेवपन 
असृाृ. महणपन मी तयांं या सहज सवाधीन होृ असृो. हेच माझे राजगु्! 

 
अगदी सप� शबदाृ सागंृो पास�, अरे ्ा जािणवचेा उदय झाला की कळृे की मपळाृ वदे मीच आहे. 

ृे वदे जया यजकम�चा उपदेश करृाृ ृोही मीच आहे. वदेानंी सािंगृलेलया कम�पासपन जो सागंोपागं यज 
�गट होृो ृोही मीच आहे. देवानंा �ावयांया आहुृीचे अ� आिण िपृरानंा �ावयांया आहुृीचे अ� मीच 
आहे. सोमािद िविवध औषधी, पृप, सिमधा, चर हे सगळे मीच आहे. ्ा आहुृी देृाना महणावयाचे मं� मीच 
आहे यजकृ� मीच, िजसे आहुृी �ावयांया ृो अ�गन मीच आहे. हवन्वय मीच आहे. 

 
अरे, जयांया अंगसंगाने या अ�धा �कक िृपासपन जगाचा जनम होृो ृो जगाचा िपृा मीच आहे. 

अधरनारीनटेनरामधये जो पुरष ृोच जसा सी असृो ृसा �कक िृरपाने ्ा जगाची माृा मीच आहे. उतप� 
झालेले जग जेसे रहाृे व जयांया योगाने जगाचे आयुषय वाढृे ृो माझयावाचपन अनय कोणी नाही. �कक िृ व 
पुरष ही दोनही जयांया मनरिहृ असलेलया मपळ संकलपाृ उतप� झाली ृो �ैलोकयाचा राजाही मीच आहे. 
सवर जानरपी वाटा जया गावालाच शवेटी येमन पोचृाृ ृो मीच आहे. वदेांं या चवहा�ावर समजपन घेणयाची 
गो� मीच आहे. सवर शासे �सम एकमेकाशंी वाद घालृ असृाृ. अनेक �कारची जाने आपआपला द�ीकोन 
समजावपन सागंृ असृाृ पण ही सगळीजणे अशा एका िठकाणी येमन पोचृाृ की तयाचें ृंटे संपृाृ, नाना 
मृाचंी एकवाकयृा होृे आिण जया पिव� ससानाब�ल आपण ृकर िवृकर  करीृ होृो ृो परमातमा ृर एकाच 
सवरपाृ सव�ना सारखाच अनुभवास येृो आहे असे कळृे. 

 
अजुरना, आृा धयानी आले ना माझया भोळया भकृानंी कक षण, िवषणप, हिर गोिवद, राम देवी या नामाचंा 

घोष करृाना कधी भेदभाव मनाृ आणलाच नवहृा? सगळीच नामे ि�य, सगळीच तया एका परमातमयाची हाच 
भाव तयांं या िच�ाृ होृा. ृंटेबखेडे होृे ृे नाना शासे आिण नाना मृे यांं यामधये होृे. पण हे भेदभावसु�ा 
अजुरना, एका अतयु� अनुभवांया कणी नाहीसे होृाृ. जया वदेवाकयाब�ल, यजि�येब�ल ृंटे, नाना मृे होृी 
ृे ृीन वदे ऋगवदे, यजुव�द, सामवदे हे ॐकारांया अ-उ-म ्ा ृीन मा�ापासपन झाले आिण ृो आ� धविन 
ृर भगवंृ सवरपच आहे. ��रपी बीजाला अंकुर फुटला ृो ॐकार आिण तयापासपन परा, पशयंृी, मधयमा, 
वैखरी या चार वाचा पृन ृो धविन �गट झाला आिण तया पृन वदेाचंा जनम झाला, महणजे वदेाची संपपणर परंपरा 
मीच आहे ना? 

 
पास�, ृुला मी सािंगृलेच की �कक िृ जग िनम�ण करृे, िशणली की जग पुनहा आपलया पोटाृ 

सामावपन घेमन िव�ांृ ी घेृे. ृी िजसे िव�ांृ ी घेृे ृे ससान मी आहे, ृी परमगृी मी आहे. माझया योगाने 
�कक िृ जगृे, मी अंगीकार केला की जगाला जनम देृे. ृी सवृः ि�गुणातमक आहे. ृी जेवहा ्ा गुणाचा 
आिवषकार करृे आिण गुणाचा भोग घेृे ृो भोगही शवेटी येृो माझयाच िठकाणी. 

 
अजुरना, मी िवनल�मीचा सवामी आहे. मी �ैलोकयाचा मालक आहे, कसा ृो ृुला समजावपन सागंृो. 

पृ महणशील एकीकडे जग �कक ृीने केले असे मी महणृो, माझयाशी तयाचा काही संबधं नाही असे महणृो आिण 
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दुसरीकडे मालक आहे महणृो आधारभपृ  आहे महणृो. ृेवहा याचा मेळ कसा घालावा? 
 
तयाचे असे आहे की �कीृ वस पृ िनम�ण करृे पण आ पृन आिण बाहेरन तया वस पृवर स�ा माझी 

चालृे. कशी ृे सागंृो. हे बघ, आकाशाने सगळीकडे रहावे, वाऱयाने कणभर एका जागी गपप बसप नये, अ�गनने 
दाह करावा, पाणयाने वष�व करावा, पवरृानंी बठैक सोडप  नये, समु्ाने मय�दा ओलाडंप  नये, पकथवीने भपृ ाचंा भार 
वहावा, ही तया भपृ मा�ानंा माझी आजा आहे. मी बोलवृो महणपन वदे बोलृो, मी चालवृो महणपन सपयर चालृो, 
मी हालवृो महणपन �ाण हालृो, जगाचे चलनवलन करृो. मी िनयम घालपन िदलया�माणे काळ �ाणयानंा 
�ासृो. ही सवर मंडळी माझया आजे�माणे वागृाृ. असा मी ्ा जगाचा समसर नास आहे. फकृ ृे सवािमतव 
वस पृंृ िमसळपन नवहे ृर आकाश िमसळपनही अिलपृ असृे. तया�माणे उदासीन, केवळ साकीभपृ  आहे. 

 
या नामरपांया मागे जो ओलावा ृो मीच. पाणयावर लाटा आिण लाटेृ पाणी तया�माणे हे सगळे 

वसवणारा मीच आिण आृ रहाणारा मीच. गुणा�माणे अनेकरपाने नटणारा मीच आिण तया गुणा�माणे 
वागणारा, जगणारा मीच! 

 
पास�, समु् िकवा डबके असा फरक न करृा सपयर जसा सगळीकडे तया तया वस पृंया 

आकारमाना�माणे �िृिबिबृ होृो. तया�माणे ��देवापासपन गवृांया काडीपय�ृ मी सव�चा सारखाच सुहद 
आहे, या ि�भवुनाचे मीच जीवन आहे, ओलावा आहे, सकि�कय �भवाला मीच मपळ आहे. अरे, पहा बीजा पृन वकक 
िनम�ण होृो, वककाला फळ येृे, तया फळामधये बीजरपाने पुनहा वककपण सामावृे तयाच�माणे जग 
आिदसंकलपा पृन जनमाला येृे आिण �लयकाली तया आिदसंकलपाृ िवलीन होृे. 

 
जगाचे बीज असलेला हा आिदसंकलप दुसरे िृसरे काही नाही, मी आहे. हा संकलप अवयकृ 

वासनारप असृो. कलपानृी हा संकलप िजसे येमन रहाृो ृी जागा मी आहे. अजुरना, कलपानृ झाला की, 
नामरप जाृे. वणर, वय�कृही नाहीशा होृाृ. �ाणयांं या जाृीृील भेद नाहीसे होृाृ. आकाशदेखील उरृ 
नाही. कलपांया सुरवाृीला आकार रचणयासाठी संकलप, वासना, संसकार अमर अशा सवरपाृ माझयाच 
िठकाणी येमन रहाृाृ. 

 
महणपन ृुला पुनहा सागंृो आहे अजुरना, की शरणागृाला शरणय असा केवळ मीच आहे. जो मला 

अननय शरण येृो तयाचे जनममरण मी िनवारन टाकृो. ृो शरणागृ वासना वा संकलपरपानेही माझयापासपन 
वगेळा रहाृ नाही. आिण महणपन नवया कलपाृही इृर जग पुनहा ससपल आकार धारण करृे. पण ृो अननय 
भकृ म प्प झाला असलयाने ्ा �मणाृ ृो सापडृ नाही. तयाची पुनरावक�ी टळृे. 

 
अरे जयाने अशी शरणागृी िदली आहे ृो सवरभावानंी मला आपले िच� देमन टाकृो एकदा का तयाने 

आपले िच� मला अपरण केले की तयाला कोणृीच काळजी उरृ नाही. माृेंया उदराृील गभर आपलया 
उदरिनव�हासाठी कोणृा उ�ोग करृो? माृाच आपलया तया अजपन न पािहलेलया अपतयाचे आपलया 
जीवनरसाने पालनपोषण करृे ना? अजुरना, मी ्ा माझया भकृाची ृशीच सगळी काळजी वहाृो. तयानंी 
जगणे महणजे माझी अननय भ�कृ करणे असे ठरिवलेले असृे. ृे अखंड माझया िचृनाृ, माझया सेवेृ  
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असृाृ आिण मीही मग तयांं या मागेपुढे रहाृ तयानंा संभाळृो. ृे काम ओघानेच माझयाकडे येृे. 
 
�ीरामकक षण परमहंस महणृ, “िृकडे आमंया गावी एक माळ आहे. जवळपासंया गावाना 

जाणयासाठी तयावरन एक अरंदशी पामलवाट आहे. एकदा एक आई आपलया दोघा मुलानंा घेमन तया 
माळावरन चालली होृी. लहान मुलाला िृने कडेवर घेृले होृे. मोठा मुलगा िृचा हाृ धरन चालला 
होृा. वाटेृ गममृ िदसली महणपन टाळया वाजिवणयासाठी तया मो�ा मुलाने आईचा हाृ सोडला आिण 
टाळया वाजिवणयापपव�च ृो अडखळपन खाली पडला. कडेवर असलेले ृे लहान मपल ृीच गंमृ पहाृ टाळया 
वाजवपन िनध�सृपणे हसृ होृे. अननय शरण भकृ असाच भगवंृ ांया भरवशावर िनभरयपणाने जीवन जगृो. 
सवर काळजी देवांयाच चरणी वाहपन टाकृो. 

 
देव पुढे आनासन देृ आहेृ, “पास�, मन आिण इंि्ये एकवटपन जया कणी ृे भकृ माझया माग�ला 

लागले तयाच कणापासपन मी तयाचंा सेवक होृो रे. पखं न फुटलेलया िपलानंा जगिवणयाृ पिकणी जगृे ृसा 
मी तयांं या जीवनाृ �गट होृो. तयानंी जे जे काम करायला हव ेअसृे ृे मीच करृो. आपली ृहानभपक कशी 
नी कुठे शमवायची ्ाची काळजी बाळाला असृे काय? ृे काम ृर आईच जाणपन, न कंटाळृा, करृ असृे 
ना? जे मला जीवभेाव ेअनुसरले तयाचें सगळे काम मी करृो, तयानंा क� पडप  देृ नाही. असे काम करणयास 
मला लाज वाटृ नाही. तयाचें मनोरस जसेंया ृसे पुरिवणयाची मला हौसच आहे. तयानंा सायुजयाची, 
एकरपृेची आवड असली ृर माझयाशी िमळवपन टाकृो. तयानंा �ैृभाव ठेवपन माझी सेवा करणयाृ आनंद 
वाटृ असला ृर माझे �ेम देृो. तयानंा माझी मनसोकृ सेवा कर देृो. जे जे तयांं या मनाृ येईल ृे ृे तयानंा 
लगेच देमच लागृो. ृे भ�कृंया जया जया भपिमकेवर आरढ होृील तया तया भपिमकेचे पपणर संरकण मीच 
करृो. तयांं या सवर वक�ीनी माझा आ�य केला आहे. ृेवहा तयांं याजवळ नसलेले जान देणे आिण जे िदले तयाचें 
संरकण करणे हे सगळे काम मी मो�ा आनंदाने करृो. 

 
पास�, काय सागंाव मी तयानंा संभाळृो, तयाचें मनोरस पपणर करृो याृ नवल काहीच नाही. तयानंी 

माझी भ�कृ ृशाच एकिन�ृेने केलेली असृे. तयांं या डोळयानंा माझयािशवाय कोणी िदसृच नाही. कानानंी 
ृे जे जे ऐकृाृ ृेही माझेच शबद आहेृ असे तयानंी ठरिवलेले असृे. मनामधये भाव मज एकाब�लच ृे 
ठेवृाृ. वाचा माझीच सृुृी करृे, सव�गाने सवर िठकाणी ृे मला उ�ेशपन नमसकार करृाृ. दान आिण पुणय 
जे जे करावयाचे ृे ृे माझया उ�ेशाने देृाृ व करृाृ. अधययन करृाृ ृेही माझेच. तयांं या अनुभवास आृ 
बाहेर सवर� माझे अ�सृतव येृ असलयाने ृे सृृ कृपृ असृाृ. जयाचें आयुषय माझयासाठीच आहे असे ृे माझे 
ि�य भकृ अजुरना, माझयावर एकिन� उतकट �ेम करृाृ. 

 
एक महातमा गुहेृ रहाृ असृ. वष� पृन एकदा ृे गुहे पृन बाहेर येृ आिण जे कोणी रोगी आले 

असृील तयानंा औषधोपचार करीृ असृ. एका भकृास हे कळले. ृो नेमका तया िदवशी िृसे पोचला. 
रोगयानंा औषधे देमन झालयावर ृो पुढे झाला आिण तयाने तया महातमयांया वसाचा पदर धरला आिण 
काकुळृीने महणाला, “महाराज, आपण ्ा लोकांं या शरीराचे रोग बरे केले. माझा भवरोग बरा कराना? 

 
महातमयानंी घाईघाईने वसाचा पदर सोडवपन घेृला आिण महटले, “अरे, सोड सोड पदर, ृो भगवंृ  
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पहाृो आहे ना? तयाचा पदर धरायचा सोडपन पृ दुसऱयाचा पदर धरलेला तयाला कसा रे आवडेल?” 
 
या महातमयानंी इृका देव ओृ�ोृ भरन ठेवलेला आिण भवरोगाचा वै� ठरवपन घेृलेला. असा 

पुणयमागर ृे जानी भकृ चालृ असृाृ. 
 
दानाब�ल िवचार करृाना एक गो� आठवृे. 
 
एका गावी एक मनुषय सृृ दानधमर करीृ असे. दान देृाना तयाचे हाृ वर असृ पण नजर पायाशी 

िखळलेली असे. तयांया िम�ाने एक िदवस िवचारले, “िम�ा दान देृाना ृुझी मान झुकलेली का? पृ ृर दान 
कोण घेृो आहे हे पाहृच नाहीस. नुसृा समोर कोण येईल तयाला देृच रहाृोस. काही माणसे दोन-दोनदा 
दान घेृील की?” 

 
ृो दानी न�ृेने महणाला. “तयाची काळजी ृो भगवंृ  करील. ृो मालक आहे. मी कशाला िचृा 

कर? आिण वर पाहणयाचे महणशील ृर लोक भगवंृ ाला दाृा न महणृा मला दाृा महणृाृ. महणपन शरमेने 
माझी मान खाली झुकृे. देणारा मी कोण आहे रे?” 

 
भगवंृ ानंी पुणय आिण दान माझया उ�ेशाने खरे भकृ करृाृ असे महटले ृे ्ा अस�ने. 
 
पपजय �ीधरसवामीजी केवळ रामनामाचा िलिखृ जप करन शाळेृील परीकेृ पिहले आले. मासृरानंा 

खरे वाटेना. ृे महणाले, “हा कसा पिहला येईल? ृो कधी िनयिमृ शाळेला येृ नाही की कधी मन लावपन 
अभयास करीृ नाही.” परीकक महणाले, “खरेच तयाचा पिहला नंबर आला. तयाची उ�रेच इृकी उ�म 
आहेृ.” 

 
अधययनाचा असर साधा. शालेय अभयास असा केला ृरी तयाृ देवांया कक पेचा अनुभव येृो, ृो असा. 
 
देव महणृाृ, “तयानंी इंि्ये, मन, वाचा माझयाकडे लावपन िदली. अहंकार, लोभ, इंचा याचें देखील 

दैवीकरण करन टाकले. पावलोपावली अडचणीृ आणणारा अहंकार तयानंी “आमही हरीचे दास आहोृ.” हे 
भपषण िमरवणयासाठी जोडपन िदलेला असृो. लोभाला ृे महणृाृ. “अरे. आमही ृुला टाकृ नाही. पृ आृा 
देवाकडे वळ महणजे झाले.” मग लोभ केवळ दैवाचाच ्ा सवरपाृ तयांं या घरी अगदी सुखाृ रहाृो. तयाचंी 
कामना माझया �ापृीकडे वळलेली असृे. आिण �ेम केवळ माझेच िश�क ठेवलेले असृे. �मामधये देविपसे 
भरन टाकप न ृे तयाचाही सवीकार करृाृ. माझया नादाृ तयानंा जगाचे भानही उरलेले नसृे. लोखंडाला 
पिरसाचा एकादा सपशर झाला की तया अशषे लोखंडाचे सोने होृे. तया�माणे देह, मन, बुि�, अहंकार, �ेम, 
इंचा, आकाकंा, लोभ, मोह, �म ही सवर तयानंी मला अपरण करन टाकलयाने उजळपन िनघृाृ. तयांं या 
जीिवृाचा नासननास  आिण कण-नी-कण पर��मय होृो. अजुरना, तयाचंी शासे महणजे मला जाणणे आिण 
मं� महणजे माझी �ापृी करन देणारे नाम या िन�याने ि�या करृ करृ, असे साधन अहोरा� �ेमाने करृ 
करृ जे जगले ृे मरणापपव�च म प्प होमन गेले आहेृ. मग मरणो�र दुसरीकडे कुठे जाृील सागं? 
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उपचारांया िमषाने तयानंी आपले सवरसवच अपरण केलेले असृे. हाृचे काही न ठेवृा जयानंी मला 
आतमसमपरण केले ृे मोक िमळवृाृ, माझयाशी एकरप होृाृ याृ नवल ृे काय? 

 
पण धनुधररा, ्ा आतमसमपरणाखेरीज इृर उपचारानंी मी वश होृ नाही हे धयानाृ ठेव. मला फकृ 

्ा अननय भ�कृची आवड आहे. पुषकळ लोक देवाचे सवरप मला कळले असे महणृाृ. पण अशा अहंकारी 
मनुषयास काहीच कळले नाही हे िनि�ृ आहे. दान, जान, ृप, यज यानंा अशा िनरहंकारी भ�कृची जोड 
नसेल आिण ्ा ि�या करृाना पपणर समपरणभाव नसेल ृर माझया िठकाणी तया सव�स गवृांया 
काडीइृकीही िकमृ नाही. अरे, माझयाजवळ गवर कशाचा वहायचा? पण वाट चुकलेले हे लोक ृो वहाृाृ. 

 
ृसे पािहले ृर वदेापेका कोण शहाणे आहे? पण तयानंा माझे सवरप कळृ नाही. ृे महणृाृ, “नेिृ, 

नेिृ, “शषेाला सहसमुखे आहेृ, ृो बोलकाही आहे पण तयालाही माझे संपपणर गुणवणरन करृा येृ नाही, मग 
ृो िभमन लाजपन माझया अंसरणाखाली दडृो. सनकािदक मोठमोठे ऋषीमुनी माझया शोधाृ वडेेिपसे होमन 
अरणयाृ भटकृाृ. सवर ृापसाचंा शोध घेमन तयाृ सरस िनरस ठरवायचे ृर शकंराएवढा ृपसवी कोण 
आहे? पण ृोही अिभमान टाकप न माझया पावलाचे पाणी ृी गंगा आदराने मसृकावर धारण करृो. ल�मीकडे 
बघ. िृंयाएवढी संप� कोण आहे? ि�येसारखया दासी िृंया घरी पाणी भरृाृ. दासीनी खेळृा खेळृा 
केलेली घरकुले अमरावृी होृे. तयाृ ठेवलेलया बाहुलयानंा इं्ािदक देव हे नाव िदले जाृे. तया दासी 
कंटाळपन ही भाृुकली मोडपन टाकृाृ. ृेवहा महेन् रंक होृो. तया दासी जया झाडाकडे दि� टाकृाृ ृो 
कलपवकक होृो. अजुरना, लकाृ घे, हे िृंया घरी राबणाऱया दासीचे सामथयर आहे. ल�मी ्ा सव�ची सवािमनी 
आहे. पण िृचे माझयाजवळ मह�व चालृ नाही. सवरसव अपरण करन, सेवा करन अिभमान टाकप न देमन 
जेवहा मला ृी शरण आली ृेवहा माझे पाय धुणयाचे दैव िृला �ापृ झाले. सहसिकरण सपय�पुढे चं् ही िफका 
पडृो. िृसे काजवयांया ृेजाची काय बढाई आहे? ृेवहा अजुरना, लकाृ घे की िजसे ल�मींया संप�ृेस 
िकमृ िमळृ नाही, िजसे शभंपचे ृप पुरेसे पडृ नाही िृसे ्ा सामानय अजागळ आिण �ौढी िमरवणाऱया 
लोकाचंा काय पाड लागणार? सोरपण पलीकडे टाकप न िदले पािहजे. शासाधययनाचा गवर सोडला पािहजे, ृे 
सगळे िवसरनच गेले पािहजे, जगाृ सव�स�ने आपलयाकडे धाकटेपण घयाव ेमहणजेच माझी जवळीक साधृे 
अजुरना, एरवी नाही. 

 
शरीर ओवाळपन टाकाव,े सवर गुणाचें िनबलोण उृराव,े संप�ीचा गवर टाकावा आिण िनससीम भाव ठेवपन 

उलहासाने मला एखादे फळ मग ृे कसलेही असो �ाव.े भकृाने असे ृे फळ माझयाकडे देणयासाठी पुढे केले 
की, मी दोनही हाृ पुढे करन ृे घेृो आिण देठही न काढृा खाृो जशी शबरीची बोरे. 

 
भ�कृपपवरक मला एखादे फप ल �ाव.े खरे महणजे मी तयाचा वास घयावा पण घाईघाईने मी ृे ृोडाृच 

घालृो. अरे, फुलेच काय पण पान मग ृे ृाजे असो की सुकलेले असो, भकृाने मनःपपवरक मला अपरण केले 
ृर भ�कृभावाने ओसंबलेले ृे पान भकेुजलेलया माणसाने अमकृाचा घोट उृावळेपणाने घयावा ृसे खाम 
लागृो. कधी कधी असेही घडृे की पालासु�ा िमळृ नाही. पण पाणयाची ृरी अडचण नाही ना? ृे ृर 
कुठेही, पैसे न देृा, कुठलीही खटपट न करृा सहज िमळृे. एखा�ा भकृाने आपलयाजवळ दुसरे काही 
नाही महणपन जर ओंजळभर पाणयाचे अघयर मला िदले ृर तयाने वैृंुठाहपन िवशाल अशी देवळे माझयासाठी 
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बाधंली असे मी समजृो. कौसृुभापेकाही िनद�ष अलंकार तयाने मला अपरण केले असेच मला वाटृे. 
दुधासारखी फेनधवल, शयया व कीराबधीसारखी �चडं शययागकहे तयाने मला अपरण केली असे मी समजृो. तयाने 
सुंगधासाठी चदंन अगरचा महामेर अपरण केला आिण दीपमाळ महणपन सपयरच आपलया हाृाने उजळला इृकी 
योगयृा तयांया उपचारास देृो. अरे, मला असे वाटृे की गरडासारखी वाहने, कलपवककांं या बागा, 
कामधेनपंची िख�ारे तयाने मला अपरण केली की काय! अमकृाहपन गोड अशी प�ा�े तयाने मला अपरण केली 
अशीच माझी भावना असृे. काय सागंप पास�, भकृाने िदलेलया ्ा पाणयांया ओंजळीने मला इृके संप� 
उपचार अपरण केलयासारखा आनंद होृो. पृ सवृः पािहलेस ना अजुरना, की सुदामयाने मपठभर पोहे आपलया 
उपरणयाृ लपवपन आणले होृे, मी तया पो्ासाठी तयांयाशी कशी झोबाझोबी केली, कसे तयांया उपरणयांया 
गाठी सोडपन सोडपन ृे िमळवले आिण आनंदाने खा�े? 

 
पास�, अरे मी एक भ�कृ मा� जाणृो. सान, सोर असा िहशोब करीृ नाही. आमही भावाचे पाहुणे 

कुठलयाही पकंृीस हजर! 
 
प�, पुषप, फळ हे भ�कृ दशरिवणयाचे केवळ बा् साधन आहे रे. माझे नाृे तया उपचारामागील 

भकृीशी आहे. भकृाने काय अपरण केले हे पहाणयाचे मला काय कारण आहे? मी पहाृो फकृ तया भकृाचा 
भाव! 

 
मी ृुला �समच महटले ना की ृुला अगदी सोपा मागर सागंृो. ृो मागर हाच! मला हसृगृ करणयाची 

अगदी सोपी युकृी ृुला सागंृो आहे. 
 
पुनहा नीट ऐकप न घे रे. फकृ ृुझया मनोमंिदराृ मला ठेव. बुि�ला अनुकप ल करन ठेवलेस की ृे 

सहज शकय होईल. माझी �ाण�िृ�ा आपलया मनोमंिदराृ केलीस की मग मा� मला िवसंबप नको, कणमा� 
िवसर नको. 

 
आृा पृ िवचारशील की िवसंबायचे नाही महणजे काय करायचे? ृुला ृेही समजावपन देृो. पृ जी जी 

ि�या जेवहा जेवहा करशील ृी ृी करृाना माझया�ीतयसर करृो आहेस अशा भावाने कर. ि�या करृाना, भोग 
भोगृाना, यजाृ आहुृी देृाना, िविश� योगयृा जाणपन दान देृाना. जप-ृप साधन करृाना, अरे सेवकानंा 
वेृ न देृानाही हे मी भगवंृ ासाठी तयांया आजेने करृो आहे अशी ृुझी भावना असप दे. 

 
मी अमपक कमर केले अशी कलपना पृ आपलया मनाृ चुकप नही येम देम नको. कमर अशा �कारे ममतव 

सोडपन धुवपनच माझया हाृी देृ जा. 
 
पपजय �ीधरसवामीजींया आयुषयाृील साधनाकालाचा िदन�म धयानी येृो. परमासरपसं सवीकारन 

�ीसमसरकक पा संपादन करणयासाठी सवामीजी गडावर आले. आिण तयानंी समस�ंया सेवलेा अतयंृ न�ृेने 
सुरवाृ केली. तयाचें कुठलेही काम मनापासपन उ�मच करावयाचे, हलके मानायचेच नाही असा तयांं या 
मनाचा िन�ह होृा. 
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“माझे सवामी समसर इसे येृील, तयांं या पायाला केर लागेल” महणपन गडावर झाडलोट करृाना 

कसपटही िश�क ठेवायचे नाही. पाणी भरृाना चृ समस�ंयासाठी आहे तयाृ शवेाळ येृा कामा नये, महणपन 
दुहेरी फडके घेमन पाणी गाळायचे, गुरमाउली वस वापरणार महणपन वसे सवंच धुमन सुरकुतया काढपन, 
झाडपन, झटकप न वाळृ घालयची. पुजेला फुले काढृाना तया फुलाचंा वास आपलयाला येमन ृी उ�ंच� होृी 
महणपन नाकाला फडके गुंडाळायचे अशी तयाचंी सेवावकि� होृी आिण ही सेवा करृाना मना पृन अखंड 
अनुसंधानही. 

 
देव अजुरनाला अशा रीृीने कमर करणयास िशकवीृ आहेृ. ृे महणाले, “अजुरना, कमर कुठलेही कर, 

पण मी सागंृो ृसे कर. अ�गनकंुडामधये बी घाृले आिण मग ृे भाजलेले बी भपमीृ पेरले ृर जसे उगवृ नाही 
ृसे ृे मला अपरण केलेले कमर शुभाशुभ फल देम शकृ नाही. ृुला राजगु् महणपन जे मी सुरवाृीस सािंगृले 
ृे हे! जनममरणांया फेऱयाृ �मृ रहाणे हे अशुभ आहे. कमरफलाचा सवीकार केला की तया अशुभांया पजंाृ 
जीव सापडृो. मग ृे कमर िकृीही उ�म असो. 

 
एकदा काय झाले की, राजा बकहद�ाने यज करणयास आरंभ केला. तयाचे गुर िजवंृ  नवहृे पण 

राजांया कलयाणाची तयानंा िचृा होृीच. राजाचा यज पाहपन ृे िवचार कर लागले की, राजाने शभंर यज पुरे 
केले की, सवग�स जाईल. तयाला इं्पद िमळेल. ्ा यजांं या पुणयाईंया जोरावर ययेंच सवगरसुख भोगेल, 
पण पुणयाई संपली की, पुनहा 
मकतयुलोकाृ येईल आिण जनममरणांया च�ाृ िफरृ राहील. आतमो�ृीचा रसृा तयाला कसा सापडेल?” 

 
तयानंी मनाशी िवचार प�ा केला आिण एका �ा�णकुलाृ जनम घेृला. राजाने जेवहा शभंरावया 

यजास सुरवाृ केली ृेवहा ृे वामदेव नावाचे उपनीृ �ा�ण बटप  यज मंडपाृ आले आिण राजापुढे उभे 
रािहले. तयाचें ृेज पाहपन राजा ृाडकन उठपन उभा रािहला. तयाने हाृ जोडपन महटले, “महाराज आजा 
वहावी.” 

 
वामदेव महणाले. “मी याचक आहे.” 
 
राजा महणाल, “आपलयाला हव ेृे मागा.” 
 
वामदेव महणाले, “मी मािगृलेले पृ िदले नाहीस ृर काय करायचे? मी मागेन ृे पृ देशील असा आधी 

संकलप सोड.” 
 
राजाने िवचार केला. यजाचा संकलप सोडृानाच याचक मागेल ृे देणयाचा संकलप सोडलेलाच आहे. 

ृेवहा या बटप ने काहीही मािगृले ृरी �ाव ेलागणारच आहे. राजाने संकलप सोडला, “आपण जे मागाल ृे मी 
आपलयाला िदले.” 
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वामदेव महणाले, “जे जे ृुझे आहे ृे ृे मला दे. ्ा संकलपा�माणे ृे माझे झाले.” 
 
राजा िसहासनावरन उृरन बाजपला झाला. वामदेवानंी दानाची दिकणा मािगृली. ृेवहा राजा 

अंगावरचे अलंकार उृर लागला. वामदेव महणाले, “राजा, ही दिकणा कशी चालेल? हे अलंकार पृ मला 
आधीच िदले आहेस. दुसरे काही रािहले असेल ृर ृे मला दिकणा महणपन �ायला हव.े” 

 
राजा मनाशी िवचार कर लागला. यजाचे पुणयही ्ांं या मालकीचे झाले. आृा कराव ेकाय? 
 
वामदेव महणाले, “हा,ं हा,ं िवचार करावयाचा नाही. ृुझया मनावरही माझीच मालकी आहे. मी ृुला 

िवचार कर देणार नाही.” 
 
हा आघाृ सहन न होमन राजा मप�ंचरृ होमन पडला. तयाला िदसप लागले की, आपण मरन 

मकतयुलोकास गेलो आहो. पुणयाई पुषकळ महणपन आपला िृसे सनमान झाला. मग यमराजानी िवचारले, “राजा, 
पुणयाई पुषकळ आहे. पण सोडे पापही आहे. पाप आधी भोगणार का पुणय?” 

 
राजाने िवचार केला क� भोगपन टाकप  महणजे मग पुणयाईने सवगरसुख भोगायला मोकळीच होईल 

राजाने महटले, “मी आधी पापाचे फळ भोगृो.” तयाबरोबर राजाला वाटप  लागले की, अगदी वैराण वाळवटंाृ 
आपलयाला आणपन टाकले आहे. उनहाने राजा वयाकप ळ झाला. खालपन ृापलेलया वाळपचे चटके बसृ होृे. 
अस् ृापाने पोळलेलया राजा मनाशी महणाला, “मी वामदेवानंा माझे सवरसव दान केले. पुणय दान केले 
तयाबरोबर माझे पापही आपोआप दान झालेच की, मग ्ा याृना मला का भोगावया लागृ आहेृ?” हा िवचार 
मनाृ आलयाबरोबर तया वाळवटंाची संडगार बाग झाली. वामदेव �गट झाले आिण महणाले, “राजा मघाशी 
यमांया दरबाराृ जर पृ हे सािंगृले असृेस ृर एव�ाही याृना ृुला भोगावया लागलया नसतया. पुणय 
भोगाव ेही इंचा रािहली होृी महणपन पाप भोगाव ेलागले. “राजाची मपंच� गेली. ृो भानावर येमन पहाृो ृर 
वामदेव उभे! कणाध�ृ वामदेवरपी आपलया गुरंना तयाने ओळखले आिण तयाचें पाय धरले. 

 
अशा �कारंया अिलपृ भावाने कमर केले, भ�कृ केली, की साधकाला ना भोगाव ेलागृे पाप, ना 

भोगाव ेलागृे पुणय! हा धडा बकहद� राजा अशा रीृीने िशकला आिण मुकृ झाला. देव अजुरनाला ृीच यु�कृ 
सागंृ आहेृ. 

 
ृे महणाले, “अजुरना, जीवाने कमर मला अपरण केले, तयावळेीच तयाचे जनममरण संपले. जनमच पुसपन 

गेलयामुळे पुढचे �मही संपले. पास�, माझया �ाणसखया रे, ्ा देहांया बदंीखानयाृ पडप  नकोस. सुखदुःखांया 
सागराृ बुडप  नकोस. माझयाशी ऐकय साधपन घे आिण सुखाृ िवरन जामन सुखरपच हो. हे िशकणयासाठी 
आृा मधे वळे घालवप नकोस. िशकप न घे आिण तया�माणे वागायला सुरवाृ कर नाही ृर आयुषयाृला काळ 
फुकट जाईल. अजुरना, हा खरा संनयास आहे. ही संनयासाची सोपी यु�कृ ृुझया हाृी िदली आहे. 

 
सवर कम� मला अपरण कर असे मी ृुला सागंृो आहे. पण अजुरना, माझे सवरप ृुझया धयानी आले आहे 
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ना? माझया िठकाणी आपपर भाव नाही. मी सवर� सारखा आहे. माझे हे सवरप जाणपन अहंकाराचे ठाणे उठव, 
मनोभावाने कमर कर आिण तया कम�चे फल मला अपरण करन मोकळा हो. 

 
अरे, अशा रीृीने कमर करन जे माझी भ�कृ करृाृ, ृे वरकरणी देहामधये आहेृ असे वाटले ृरी ृे 

देहाृ नसृाृच. माझया िठकाणी असृाृ. मी तयांं या िठकाणी पपणरपणाने असृो. बीजांया कणामधये 
िवसृारासिहृ संपपणर वटवकक असृो आिण वटवककाृ बीज असृे, तया�माणे बा्ृः ्ा भकृांं यामधये आिण 
माझयामधये नामाचे अंृर असले ृरी तयाचें आिण माझे अंृरंग एकच असृे. िवचाराने ृे मला येमन 
िमळालेलेच असृाृ. भले बा्ृः िकृीही कम� करोृ, दािगना उसना आणावा आिण ृो अंगावर घालपन 
िमरवावा पण घालणाऱयांया मनाृ, “हा उसना आहे, दुसऱयाचा आहे, माझया मालकीचा नवहे.” हा भाव सृृ 
जागकृ असावा तया�माणे ्ा माझया िनषकाम कमर करणाऱया भकृामंधये “देह माझा नाही, देहाचा मी नाही,” हे 
समरण मनोमनी अखंड असृे. उदासीन वक�ीने ृे देह धारण करृाृ. वाऱयाने वास वाहपन नेला आहे, फप ल 
सुकलेच आहे, अशा �ससृीृ जसे धरृ न धरृ फप ल देठाला िकिचृ धरन असृे, कधी गळेल हे सागंृा येृ 
नाही ृसे आयुषयांया मुठीृ तयानंी देह सोडपन िदलेला असृो. रािहला “वाहवा” गेला “वाहवा” तयाचंा 
देहभाव कधीच माझया िठकाणी येमन �ससर झालेला असृो. भ�कृने, �ेमाने, माझे भजन करीृ ृे भकृ देह 
�ारबधभोग आहे ृोवर धारण करृाृ. �ारबधभोग संपला की, देह पडृो. तया भकृाला पुनहा देहबधंन पडृ 
नाही, ृो मुकृ होृो. 

 
ृुझया मनाृ येईल की अशी भ�कृ साधणयासाठी �े� जाृीमधये जनम हवा, उ�म आचरण हव,े ृरच 

तयाची भ�कृ सफल होईल. ृर अजुरना, ृसे मनाृ आणप नको. माझा भकृ कोणतयाही जाृीृ जनमाला येम 
दे. तयाचे आचरण अगदी दुषकक तयाचा शलेका नमुना असप दे. पण जर तयाला प�ाृाप होमन तयाने माझी भ�कृ 
केली ृरी पुरे. मरणसमयी जी तयाची बुि� असेल तया�माणे तयाला पुढील गीृ िमळेल. महणपन जयाने शवेटी 
शवेटी भ�कृला आयुषय वािहले ृर ृो आधी दुराचारी असला ृरी सव��म समजावा. एखादा मनुषय बुडृो की 
काय असे वाटृा वाटृा दैवयोगाने सुखरप पिलकडंया काठावर पोचृो आिण तयाचे बुडालेपण वाया ठरृे. 
तया�माणे आजवरचे तयाचे आयुषय जरी पापकम�ृ गेले असले ृरी शवेटी केलेलया भ�कृने ृे सवर पाप धुमन 
जाृे. मनुषय अनुृाप ृीस�ृ नहावपन सवरभावाने मला शरण आला की तयाचे कुळ पिव� समजाव.े ृेच अससल 
समजाव.े जनमाला आलयास तयानेच आयुषय सासरकी लावले असे महणाव.े जयाची आससा माझया िठकाणी आहे 
ृो सवर कम� पृन पार पडला असे समजाव.े कारण तयांया मनाने आिण बुि�ने सवर वयवहार पेटीृ घालपन ृी. 
पेटी माझया सवरपाृ खोलवर पुरन टाकली आहे. 

 
अजुरना, असा हा एकिन� भकृ कालांृ राने माझयासारखा होृो असे ृर ृुला वाटले नाही ना? असे 

होृ नाही. एका िदवयावर दुसरा िदवा लावावा आिण याृला पिहला कोणृा हे ओळखपदेखील येम नये. 
तया�माणे सवरसव अपरण करन माझी ृातकाळ मतसवरप होमन राहृो. माझी �ससृी आिण तयाची �ससृी याृ 
अंृरायच राहृ नाही. माझी िनतय सवरपशांृ ी हीच तयाची �ससृी होृे आिण तयाचे ृेज होृे. हे बघ, जयाने 
अमकृाृ �वशे केला तयाला मरण कसे येईल? रा� असृे, सपयर उदयास आला नाही ृोवर, महापाप घडृे 
माझया भ�कृिशवाय कमर केले ृर तयांया िच�ाला माझी जवळीक घडली की तयांया हा पृन पाप घडृच नाही 
ृो माझयासारखा होमन जाृो. माझया जगणयाृ जगृो. पास�, ृुला पुनहा पुनहा िकृी समजावपन सागंप? अरे, 
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माझया �ापृीची इंचा असेल ृर माझया भ�कृला िवसंबप नको. 
 
अजुरना, ृुलाच नवहे ृर सव�नाच माझा िनरोप आहे की बाबानो, आमचे कुल �े� असा गवर िमरवप 

नका. शासाधययन करणयाची हाव बाळगप नका. अरे, वय आिण रप यांं यामुळे माजप नका. ृारणयाची मसृी, 
रपाचा डौल दाखवप नका. ्ा सगळया गो�ी असपन जर माझी भ�कृ नसेल ृर ृे सगळे फुकट आहे. हे धयानाृ 
घया. 

 
धानयावाचपन िपशा आलेली कणसे अगदी दाट आली आहेृ, संुदर िदसृ आहेृ पण तयाचंा काय 

उपयोग? मोठमोठे वाडे, रसृे, बागा आहेृ पण शहर ओस पडले आहे ृर तयाला काय शोभा? आटलेले 
सरोवर, रानाृ एका दुःखी माणसाला भेटलेले दुसरे दुःखी मनुषय, वाझं फुलानंी भरलेले झाड ृसे हे सगळे 
वैभव भ�कृिशवाय वयसर आहे. वयसर कुळ, जाृ, गौरव आहे. इृका वयसर आहे की सावयव शरीर आहे पण तयाृ 
�ाण मा� नाही! 

 
अजुरना, माझया भ�कृिशवाय जगलेले जीवन! अरे कसले ृे जीवन! पकथवीवर पाषाण काय कमी आहेृ 

महणपन ्ा भ�कृहीन माणसाचंी तयाृ भर? िहवरांया झाडाची सावली जशी स�न टाळृाृ, तया�माणे अशा 
अभकृानंा सगळी पुणये डावलपन जाृाृ. िनब अगदी फळाने भरन गेला, फा�ंा भाराने भईुला टेकलया ृर 
सुकाळ होृो फकृ कावळयानंा! ृशी ही भ�कृहीन माणसे जसजशी वाढृील ृसृशी दोषानंा पा� होृ 
जाृाृ. षंस प�ा�े करावी आिण ृी खापराृ वाढपन चवहा�ावर ठेवावी, आिण मग ृी प�ाने जशी कुंयानंा 
मेजवानी वहावी ृसे तया भकृिहनाचें िजणे असृे. पुणय करावे हे तयानंा कधी सवपनाृही वाटृ नाही. अजुरना, 
तयाचें हे जगणे महणजे सवर संसारदुःखाना आ�हाचे आमं�ण असृे. 

 
महणपन ृुला सागंृो कुळ उ�म नसले, नसप दे. जाृी अंतयजादी असली, असप दे. देह पशपचा असला, 

असप दे. पण फकृ माझी भ�कृ जीवांया हा पृन होम दे. मगराने गजच्ाला धरले ृेवहा तयाने काकुळृीने माझे 
समरण केले आिण या�माणे ृो माझयापय�ृ पोचला आिण तयाचे पशुतव संपले ना? जया पापयोनीचे नाव देखील 
घेम नये, असे अवघया अधमाृील अधम योनीृ जे जनमाला आले. जे तया पापयोनीला अनुरप असे मपढ व मपखर 
आहेृ. इृके मपढ की दगड बरे. पण तयाचंा माझया िठकाणी मा� दढभाव आहे असे असेल ृर अजुरना, ृे मला 
ि�यृम होृाृ. 

 
तयांं या भ�कृची उतकटृा सागंप का अजुरना? ृे वाणीने माझेच संकी रृन करृाृ. तयांं या मनाृ माझया 

�ापृीचाच संकलप असृो. तयांं या द�ीपुढे माझेच रप असृे. तयाचें कान माझी की�ृ ऐकलयावाचपन मोकळे 
रहाृ नाहीृ. तयानंी आपलया सव�गावर माझी सेवा ही भपषणे चढवलेली असृाृ. तयाचें जान िवषय जाणृच 
नाही. फकृ मलाच काय ृे जाणृे. या�माणे जगावयास िमळाले ृरच आपण जगलो असे तयानंा वाटृे, एरवी 
तयानंा जगणे हे मरणच वाटृे. पाडंवा, जगणयाचा ओलावा महणजे पर�� असा तयांं या जीवाचा कक ृिन�य 
झालेला असृो. अरे, ृे पापयोनीृ जनमाला येईनाृ, शासाभयासिविहृ असेनाृ तयाचंी योगयृा माझयाबरोबर 
आहे. ृे माझयाहपन कणभरही वजनाृ कमी नाहीृ हे लकाृ घे. दैतयकुळाृ येमन देवानीही लाजाव ेएवढी 
भ�कृ करणाऱया माझया भकृ �लहादाची योगयृा अशी की मला तयांयासाठी नकिसहावृाराचे लेणे अंगावर 
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चढवावे लागले. आिण मग माझयाऐवजी �लहादाची भ�कृ करणाऱयानंा मी �ाव े ृे ृे सगळे ृो देवप लागला. 
पहायला गेले ृर वशं दैतयाचा! पण �लहादाची योगयृा तया इं्ालाही िमळप शकली नाही. पास�, जाृी �माण 
नवहे, भ�कृ �माण मानावी. राजाजेची अकरे जर चाम�ांया ृुक�ावर असली ृर ृो चाम�ाचा ृुकडा 
बाजाराृ देमन वाटेल तया वस पृ िवकृ िमळृाृ. सोनया रपयाचा नसेना. राजाजेचा जोर तया चाम�ांया 
ृुक�ाला असृो. ृी राजाजा लाभली की देवघेव करणयाचे सामथयर तयांयाृ येृे. जािृ, कुळ, वणर हे सगळे 
अ�माण आहे. माझया िठकाणी अननय झाले ृरच सासरकृा आहे. उ�मतव िटकृे, सवरजृेला मान िमळृो, 
जेवहा मन आिण बुि� भ�कृने भरलेली असृाृ. 

 
अजुरना, ही भ�कृ अमकयाच भावने पृन वहावयास पािहजे असा माझा मुळीच आ�ह नाही. कुठलयाही 

भावा पृन मन माझया सवरपाृ यावे महणजे मागील सवर कम� पुसली जाृाृ. जोवर गंगाजळाृ येमन िमसळले 
नाहीृ ृोवरच पाणयांया ओघाना वहाळ, ओहळ महणावयाचे. एकदा का तयाचंा गंगेृ �वशे झाला की तयानंा 
गंगारप �ापृ होृे. तयाचें मिलनतव, कु्  नामरप उरृच नाही. खैर, चदंन, बाभपळ इतयािद लाकडाची 
वगेवगेळी नावे अ�गन जोवर तयानंा �ासपन टाकृ नाही ृोवरच! एकदा का ृी अगनीृ पडली की अ�गनरपच 
होृाृ, वगेळेपण संपृे. कि�य, वैशय, िसया, शप्, अंतयज हे भेद हे लोक जोवर मला येमन िमळृ नाही 
ृोवरच. तयाचें भाव समु्ाृ मीठ पडाव ेृसे माझयाृ येमन िमळाले की जािृ, वय�कृ, यावर शपनय पडृे. 
तयाची िकमृ शपनय होृे. पपवर पि�मेकडपन येणारे नद आिण नदी यानंा ृे सगळे ओघ समु्ाृ येमन िमळृ 
नाहीृ ृोवरच वगेवगेळी नाव ेअसृाृ. एकदा ृे सगळे ओघ समु्ाृ पडले की मग तया ओघाना आृा समु् 
हे एवढेच नाव रहाृे. ृसे भकृ मला येमन िमळाले की जािृ, वय�कृ, भेद नाहीसे होृाृ आिण पर�� हेच 
एक नाव रहाृे. 

 
मघाशी मी महटलेच की कोणतयाही भावाने, िमषाने, माझी भ�कृ करावी असे बघ, लोखंड आदबीने 

पिरसाला लावले ृरी तयाचे सोने होृे. पिरस फोडणयासाठी लोखंडाची काबं तया पिरसावर आपटली ृरी 
पिरस आपला गुण न सोडृा तया घावासरशी काबंीचे सोने करृोच. तया�माणे कोणतयाही हे पृने, भावाने, माझी 
भकृी, माझे िचृन घडले की तया मनुषयाचे काम होृे. 

 
गोपी माझयावर अतयंृ �ेम करीृ. तयाचंी मने िनतय माझया िचृनाृ असृ. कधी कधी तया रागारागाने 

यशोदा माृेकडे येृ आिण महणृ, “बाई, ृुझा हा कक षण पृ िकृी ग लाडावपन ठेवला आहेस? िकृी खो�ा 
करृो? आृा एकदा सागंा ृरी आमहाला की आमही �जाृ रहावे की जाव े िदगंृ राला गुरेढोरे घेमन? अग, 
यमुनेला पाणयाला जा हा िृसे आहेच. मधुरेला दहीदपध घेमन जा हा झाडाआड लपपन दगड मारन घडे 
फोडृो. िशकयावरचे लोणी खाृो, आपण खाृो ृो खाृो पण तया बरोबरंया सवगं�ानंा वाटृो. ृाकाचे डेरे 
फोडृो, यमुनेला सनानाला जाव ेृर हा झाडावर बसपन खो�ा काढृो. कसा हा बाई! आिण काही बोलायला 
गेले की हसृ हसृ पळपन जाृो. कसा हा ृुझा मुलगा? आृा अगदी कहर झाला. काही ृरी िशसृ लावशील 
की नाही? आमहालाही मुले आहेृ की, ृो ृुझा कानहा आमंया मुलानंाही देृो िचसावपन आिण ृे सगळे 
तयालाच सामील. 

 
आिण काय सागंप अजुरना, हे सगळे रागाचे बोलणे संपले की हळपच एखादी पदरा खालपन झाकप न 
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आणलेला पेढा काढीृ महणे, “हे बघ, हा एवढा तयाला दे. मी िदला आहे असे सागंप मा� नको हं. अग ृी 
सगळी वानरसेना माझया घरावर ृुटपन पडेल. कक षणाला िदलयािशवाय घास िगळृ नाही महणपन तयांयापुरृा 
आणला आहे.” दुसरी गोपी महणाली, “आिण हे बघ, नुसृी आपली रागावृ जा तयाला मार िबर नकोस. 
एवढंसं कोवळं लेकर, मार बीर नाही सोसायचा तयाला, अजुरना, असे रे तयाचें माझयावरचे �ेम! िदवस-रा� 
असे िनरिनराळया भावा पृन माझे िचृन चालायचे. ्ा �ेमा पृनच तया माझया सवरपाृ िमळपन गेलया. लोक 
महणृ ही कामभावना पण पास�, तयाचे केवळ शु�, वासनारिहृ �ेम होृे. सोडकयाृ तया �जागंना अशा नुसृे 
�ेम करीृ ृरन गेलया. 

 
कंस मामानंी “वैरी गोकुळाृ वाढृो आहे.” ही आकाशवाणी ऐकली मा� ृे भया पृन माझे िचृन करीृ 

होृे. माझा नाश कसा करावा याचाच तयानंा धयास लागला होृा. एका राकसाचा मी वध केला की दुसऱया 
कुणाची योजना करावी याचे िचृन सुर वहावयाचे. शवेटी जळी, ससळी, का�ी, पाषाणी तयानंा मीच िदसृ 
होृो. अजुरना, अ�ुराला पाठवपन तयानंी आमहाला मधुरेस नेले. मकतयपलाच आमं�ण होृे ृे. पण शवेटपय�ृ वैर 
माझे केले, धयास माझा होृा, मकतयप माझयाच हा पृन आला. तयामुळे माझी िवरोध भ�कृ केलयाचे �ेय िमळपन 
भ�कृचे फळ जे मु�कृ ृे तयानंा िमळाले. 

 
िशशुपाल माझा आृेभाम. जनमाला आला ृेवहा तयाला ृीन डोळे होृे, चार हाृ होृे. आृा ्ा 

िविच� मुलाचा तयाग करावा अशा िवचाराृ असृाना आईबापानंा अशी आकाशवाणी ऐकप  आली की, “हा फार 
परा�मी होईल. याचा तयाग कर नका. यांया श�पं या माडंीवर ठेवले की तयाचे दोन हाृ आिण िृसरा डोळा 
नाहीसा होईल.” आिण तयाला माझया माडंीवर ठेवलयाबरोबर ृसे झाले. आ�याबाईने वर मागपन घेृला की, 
शभंर अपराध होईपय�ृ मी िशशुपालास मार नये. राजसपय यजाृ ृुमहा सव�समक तयाला शभंर अपराध 
भरलयाची जाणीव देमन मी मारलेले पृ पािहलेसच. अजुरना, जनमभर माझे श�तुव करणारा िशशुपाल वैरभावाने 
का होईना पण माझे समरण, िचृन केलयामुळे मुकृ झाला. सोयरेपणाने पाडंव, नाृेपणाने यादव, ममतवाने 
वसुदेव यानंा माझी �ापृी झाली. नारद, �ुव, अ�ुर, शुक, सनतकुमार या सव�ना भकृीने मी �ापृ झालो. 
गोपीना �ेमाने, कंसाला भयाने, िशशुपालािदकानंा वैरभावाने माझी जवळीक िमळाली. अरे, सवर �वासांया 
मु�ामाचे िठकाण मीच आहे. भ�कृ, िवर�कृ, �ेम, वैर या कुठलयाही माग�ने माझयाकडे आलेलयाला मु�कृ हेच 
फळ मी देृो. माझया सवरपाृ �वशे करणयास अमुक एक साधन आहे. अमुक नाही असे काही बधंन नाही. 

 
कुठलयाही जाृीृ जनमाला याव,े भ�कृ, �ेम करावे वा िवरोध करावा, पण वैर वा भ�कृ माझीच 

करावी, अनय कुणाची कर नये. कोणतयाही िनिम�ाने माझयाशी दढसंबधं आला की म्ुपृा हाृी आलीच असे 
खास समजावे. पापयोनीृ जनमाला आलेले िकवा वैशय, शप् िसयाही यानंी माझी भ�कृ केली की माझया घरी 
येमन पोचृाृ. 

 
मग चारही वण�मधये च�चामरा�माणे सव�ंयावर चाया धरणारे, सवगर जयानंा इनाम आहे आिण मं�ाचे 

जे माहेरघर आहेृ ृे �ा�ण माझया िठकाणी अिृशय ृतपर असृील ृर मला येमन िमळृील याृ काय 
संशय आहे? अजुरना, ृपोधन �ा�ण पकथवीवरचे देव आहेृ. तयांं या िठकाणी यजाचे वासृवय असृे. ृे वदेांं या 
अंगावरचे िचलखृ आहेृ. तयांं या द�ींया माडंीवर मागंलय वाढृे. तयांं या िठकाणी सवर ृीस�चे दैव उदयास 
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आलेले असृे. तयांं या आससेंया ओलावयाृ सतकमर हाच उ�म वले वाढृो. तयांं या संकलपाृ सतय जगृ 
असृे. नेृकी राजांया यजाृ अखंड बारा वष� ृुपांया धारा धरलया गेलयामुळे अ�गनला जा� होमन ृो 
आजारी पडला. ��देवाने तयाला खाडंववन खाणयाचा स�ा िदला. इं् पामस पाडपन वन खाम देईना महणपन 
अ�गन आपणा दोघाकंडे आला आिण मग आपण दोघानंी इं्ाशी लढाई करन खाडंववन अ�गनला खाम िदले 
आिण तया वनाृील पशुपकी वनौषधी खामन अ�गन रोगमुकृ झाला हे आठवृे ना ृुला? अ�गन �ा�णवषेाने 
आलयामुळे ृुलाही लढाई करावीच लागली, याचकाची इंचा पपणर करावीच लागली. अरे, नुसतया वषेाचा असा 
मिहमा आहे. अ�गनंया ्ा �ा�ण वषेामुळेच समु् आपलया पोटाृील वडवा�गनला िवझवृ नाही. पास�, 
भकगुऋषी आलयाबरोबर ल�मीला बाजपस करन, तयाचा पायाला कौसृुभ टोचेल महणपन हाृाृ काढपन घेमन मी 
तयांं या चरणाची धपळ धारण करणयासाठी वकससळाचा खळगा पुढे केला. आपलया दैवसमु्ाचे जृन वहाव े
महणपन मी तया �ा�णांया पदमु्ा अजपन अिभमानाने चाृीवर वागवृो. तयाचंा राग काळा�गन नावांया 
�लयकालंया र् देवृेचे वसिृससान आहे. तयाचंा �साद झाला की सवर िसि�ची �ापृी होृे. असे हे �ा�ण 
माझी भ�कृ तयानंी केली ृर मला येमन पोचृाृ. याृ काय आ�यर आहे? उघडच आहे ृे, असे बघ 
चदंनांया झाडाशजेारी दुसरी झाडे असृाृ, चदंनांया झाडावरन येणाऱया वाऱयामुळे तया अनय झाडाचंी 
खोडेही सुवािसक होृाृ. तयानंा तयामुळे देवांं या िनढळावर िवराजमान होणयाचे भागय तयांं या गंधउटीला 
िमळृे. मग �तयक चदंन तया देवांं या भाळी पोचृो याृ नवल ृे काय? ृो पोचणार नाही असे महणाव ेृरी 
कसे? िकवा पोचाला हे वगेळे िस� करणयाची जररी ृरी काय? शकंरानंी िवष �ाशन केलयावर होणारी आग 
संड होईल अशा आशनेे चं् कोर मसृकावर धारण केली. चदंन ृर चं् ाहपन शीृल आिण तया पृन पुनहा 
सुवािसक मग ृो सहज सव�गी बसणार नाही असे कसे घडले? लहानसहान ओढे ओहोळ ्ानंी गंगेचा आ�य 
केला की ृे समु्ाृ जामन िमळृाृ. ृर सवृः गंगेला जामन िमळणयास समु्ािशवाय दुसरी जागा कुठली? 
महणपन राज�ष असो वा �ा�ण असो, जयाचंी ि�या आिण बुि� मला शरण आली आहेृ, तयाचें अ�सृतव माझया 
सवरपाृ आहे आिण तयाचंी िनव�ण �ससृीही मीच आहे. 

 
अजुरना, मला एक नवल वाटृे की माझी भ�कृ न करणारे लोक कशांया जोरावर, कशांया 

भरवशावर जगृाृ? जीवनांया शकेडो िठकाणी िखळिखळया झालेलया ्ा जुनया नावेृ  बसपन हे ्ा �वाहाृ 
इृके िनि�ृ कशयांया जोरावर राहृाृ रे? शसाचंा वष�व होृ असृानंा उघ�ा अंगाने कसे वावरृाृ? 
अंगावर दगड पडृ असृाना मधये ढाल घालपन आपले संरकण करावे अशी तयानंा इंचा ृरी कशी होृ नाही? 
रोग ृर वाढृोच आहे अशा वळेी हे औषधांया बाबृीृ इृके उदासीन कसे काय रहाृाृ? चहपकडपन वणवा 
पेटलेला असृाना तया पृन ृे बाहेर पडणयाची धडपडसुधदा कशी करृ नाहीृ? अनेक दुःखा पृन बाहेर 
पडणयाचा मागर महणजे माझी भ�कृ! पण हे तयानंा कळृ कसे नाही? या मकतयपलोकाृ येमन माझी भ�कृ न 
करृा ्ानंा कशाचे बळ �ापृ झालेले असृे? अरे घरांया, भोगावया जोरावर ृे बेिफकीर आहेृ काय? िव�ा, 
वय याचंी तयानंा घमचड आहे काय? माझी भ�कृ न करृा तयानंी याृलया कोणतया सुखाची शानृी धरली 
आहे? दुसरे कोणृे सुख तयानंा सापडले आहे? 

 
अजुरना, अरे तयाचंी सगळी सुखे देहांया संदभ�ृ आहेृ आिण देह ृर उतप� झालयापासपन काळांया 

ृोडाृ चालाला आहे. बाप रे बाप! अरे, ्ा मकतयुलोकांया दुकानाृ दुःखाचा माल ख�पन भरलेला आहे. ृो 
माल मरणांया मापाने मोजला जाृो आहे. मकतयुलोकांया शवेटंया बाजाराृ नरदेहाने येमन सुखाने जगणे हा 
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माल कसा खरेदी करृा येईल? राख फंुकप न िवसृव पेटृो काय? िदवा लागृो काय? िवषाचे कादें वाटाव,े ृे 
िपळपन रस काढावा आिण तयाला अमकृ हे नाव देमन ृो पयावा आिण अमर होणयाची आशा करावी ृसे हे आहे. 
अरे, िवषयाचें सुख हे परम दुःखच आहे. पण काय करावे हे ्ा मुख�ना कळृच नाही. आपले मसृक ृोडपन 
पायांया जखमेला औषध महणपन बाधंाव ेृसे हे आहे. अशा �कारचे हे मकतयपलोकीचे कलयाण आहे. इंगळांया 
अंसरणावर सुखाची झोप कुणी ऐकली आहे काय? मकतयुलोकाृ सुखाची �ापृी झाली अशी कसा कुठे �िस� 
आहे काय? 

 
अरे, हा मकतयुलोक असा आहे की इसला चं्  कयरोगी आहे, सुय�चा उदय होृो ृो असृ होणयासाठी. 

सुखाचा अंगरखा घालपन इसे दुःख जगाला चळृ असृे. मंगल गो�ींया अंकुरावरच अमंगलाची कीड 
पडलेली असृे. गभर उदराृ असलयापासपनच मुतयप तयावर िघर�ा घालृ असृो. जे नाही तयाचे इसे िचृन 
चालृे, बरे जे आहे ृे गंधवर घेमन जाृाृ. ृे कसे, कुठे, कुणी, कधी नेले याचा प�ा देखील लागृ नाही. 
सगळया वाटेने शोध घेृला ृरी मकतयुलोकीची वस पृ परृ आली असे एकृरी पामल िदसृे काय? इसलया 
पुराणाृही मेलेलया लोकांं या गो�ी ख�पन भरलेलया असृाृ. अरे, ्ा अिनतयृेची वयापृी अशी आहे की हा 
मकतयुलोक उतप� करणारा ��देवसु�ा कणभगुंर आहे. तयाचे अ�सृतवसु�ा कधी ना कधी एक िदवस संपृेच. 
अशी ही सवरवयापक कणभगुंरृा! सरसकट सगळेच िनपटपन नाहीसे होृे हे िदसृ असपन कशी ्ा मपख�ची 
वागणपक बघ. अशा िवनाशी अवससेृ जनम घेमनसु�ा ृे तया कणभगुंर जीवनावर िवसंबपन िनवांृ  बेिफकीर 
असृाृ. ्ांं या ्ा उदािसनृेचे नवलच आहे. 

 
अरे, काय सागंप? ्ांं या सवरच ि�या अशा िवपरीृ आहेृ. सवरसवाची हानी होृे िृसे को�विध रपये 

खचर करृाृ. पण इहपरलोकीचा लाभ करन देणाऱया भगव�कृीसाठी कवडी खचर करणे तयांं या िजवावर 
येृे. एखादा मनुषय िवषयिवलासांया ऐनय�ृ गुंग असला की सधया ृो सुखाृ लोळृो आहे असे हे मपखर 
महणृाृ. जो अिभलाषेने �सृ असृो तयाला जानी समजृाृ. जयाचे आयुषय सोडे रािहले, बलबुि� नाहीशी 
होृ चालली तयाला वडील महणपन पपजय मानपन नमसकार करृाृ. बाळ मोठमोठे होृ चालले की कौृुकाने 
नाचृाृ, वाढिदवस साजरे करृाृ, गु�ा उभया करृाृ पण इकडे तया जीवाचे आयुषय एकेका वष�ने कमी 
कमी होृ चालले आहे. जनमलया िदवसापासपन मरणांया िदशनेे पावले पडप  लागली आहेृ याचे तयानंा भानही 
नसृे. 

 
अरे, “मरण” हा शबदसु�ा तयानंा सहन होृ नाही. पण असलेले आयुषय फुकट चालले आहे हे तयानंा 

समजृ नाही. ृे संपले की मग मा� रडृ बसृाृ. बेडकास एकीकडे साप िगळृ असृो, ृर बेडपक माशी 
पकडणयासाठी जीभ वटेाळृ असृो. ृसे एकीकडपन मरण तयानंा असृे पण ृे मा� आपली िवषय कृषणा 
वाढवीृच असृाृ. काय हा अनसर आहे रे! कसे ्ा लोकानंा समजावपन सागंाव?े ्ानंा ्ा ग �ृ पृन कोण 
सोडवील बरे? 

 
हाय, हाय, अजुरना, अरे हे िकृी उफराटे जगणे आहे ्ा लोकाचें? आिण माझे मन पाळृे आहे 

ृुझयाकडे पाहपन! पृ अकसमाृ इसे कसा रे जनमाला आलास? आिण या सामानय मपख�सारखा �पचं जानाने 
कसा रे �ासला गेलास? ृुलािह ही �पचंाृील सुखदुःखे हे भोग िवलास, हे �ेम, हे वैर सगळे खरे वाटृे काय 
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रे? आृा ्ा पेटतया वणवया पृन ृुला मी वाचवप ृरी कसा? कसा ्ा �पचंरपी भजंुगाचा िवळखा ृुला पडला 
रे? ृुझे शरीर, मन, बुि�, अहंकार, भावना या सगळयाचंाच ्ा काळोखाने �ास केलेला मला िदसृो आिण 
दुद�व असे की हे सगळे घडृे आहे माझया समक! माझया साि�धयाृ? मी ृुझा सखा असृाना! मी आृा ृुला 
या पृन वाचवप ृरी कसा? 

 
अरे, मी काय सागंृो आहे हे ृुझया लकाृ ृरी आले का? मी इृके सगळे ृुला पुनहा पुनहा सागंृो 

आहे पण पृ मला एवढा वळे ना एक शकंा िवचारलीस ना एक �शन केलास? िकृी मा�मक ृुझे �शन! ृुझया 
�शनानंी मला िकृी सफुरण येृे सागंणयाचे पण पृ एका� िच�ाने ऐकलेस ृरी का मी काय सािंगृले ृे? सखया 
रे, मी ृुला पुनहा पुनहा िवनवृो की पास�, आृा नको रे वळे घालवपस. झटकप न टाक तया �पचंाची �ानृी, ृोड 
ृे मकतयुलोकीचे बधं! मठ आिण झपा�ाने या भकृींया वाटेला लाग. मी �िृजापपवरक सागंृो की पृ एकदा ्ा 
वाटेला लागलास की सेट माझया अवयंग, शानृ, सुखपपणर, िनद�ष अशा परमधामामधये येमन पोचशील. दोनही 
बाहप पसरन, परमि�या, मी ृुझी वाट पहाृ कधीचा इसे दाराशी िृ�ृ उभा आहे रे.” 

 
पपजय गुरदेव रानडे एकदा गणपृराव कारखािनसानंा महणाले होृे, “गणपृराव, जानेनरीृ एकच 

ओवी आहे, 
 

्िे झडझडोिन ािहला िनघत  
इ ा् भकक्िि्ा ााका लागत  

िज्ा राासी अव्गंत  
िनजधाम माझात॥त(अ. ९-ओ. ५१६) 

 
इृके या ओवीचे मोल आहे. 

 
देव महणृाृ, “अजुरना, भ�कृ करावयाची महणजे मी काही ृुला एखादा कठीण मागर सागंृ नाही रे, 

पृ बा् जीवन जसे आहे ृसे ठेव. मी ृुला �पचं सोड महणृो ृो शरीराने नवहे, ृुझे का� जीवन जसे चालले 
आहे ृसेच चालप  दे. फकृ मन माझयाकडे लाव. माझे भजन अगदी �ेमाने कर. सवर� मला पहा आिण तया 
वैिनक रपापुढे पृ नृमसृक हो. माझे अनुसंधान लागले की इृर संकलप उरणारच नाहीृ. संकलपाचा सहज 
साधणारा हा यज कर. माझया योगाने पृ असा संप� झालास की, माझया सवरपाृ येमन िमळशील. पृ आिण मी 
एकच होमन जाम. 

 
बाबारे, सव�ंया पासपन लपवपन ठेवलेले हे माझे सवरसव मी ृुझयाजवळ बोलृो आहे. आृा पृ हे 

अंृःकरणाृ साठवपन ठेव. सुखपपणर होमन रहा. सुखाचा दुसरा रसृाच अ�सृतवाृ नाही रे माझया लाडकया! 
 
संजय धकृराष्ाकडे पहाृ महणाला, “महाराज, अहो ृो मेघःशाम पर�� �ीकक षण भकृानंा जसा 

काही कलपवककच! ृो अजुरनाला असे महणाला ऐकृा अहा ना महाराज आपण? मी ृर आपलयाला तयांं या 
संवादाृील शबद न शबद सािंगृला. अहाहा, काय हो तया अजुरनाचे भागय की माझा भकृ हो असे महणपन ृो 



 
अनु�मिणका 

आतमराज िकृी हो तया भागयवानांया िवनवणया करृो आहे! चुकींया माग�ने तयाने कधीही जाम नये महणपन 
िकृी कळवळयाने तयाला बोध पटवृो आहे! �पचं जानाचा तयाने कसा उलगडला केला आहे पहा. िकृी 
खुबीने तयाने सवरपजान अजुरनांया पदरी बाधंले आहे!” 

 
संजयला इृका गिहवर आला की, तयांया ृोडा पृन शबद फुटेना. मग धकृराष्ांया मनावर काही 

पिरणाम झाला की नाही हे पहाणयासाठी तयाने तयांयाकडे नजर टाकली ृर ृो आपला आधी होृा ृसाच! 
पाषाण नुसृा! काहीच पाझर नाही. पु�मोहाृ गटागंळया खाृ जय आपलाच होईल ना या िचृेृच मगन! हे 
पाहपन िबचाऱया संजयाने मान खाली घाृली. मनाशी महणप लागला, “अहो, कसा हा महाृारा िनवांृ  बसला 
आहे! इसे अमकृाचा वष�व होृो आहे आिण हा गेला आहे िनघपन शजेारंया गावी! नुसृे इसे बसपन काय होणार 
आहे? देवांया आरृींया वळेी कापपर लावलयावर उठपन उभे राहपन टाळीही न वाजिवणाऱया मसृ 
माणसासारखा हा म�पणाने कसा बसपन रािहला आहे पहा. 

 
करृा काय पण? हा आमचा अ�दाृा आहे. याची िनदा करावी ृर आमंयाच वाचेला दपषण 

लागायचे! वाचा मळायची! तयाचे नशीब तयांयाबरोबर! हा असला भ�कृहीन सवभाव आहे तयाचा, काय करील 
ृो ृरी? 

 
पण माझे भागय कसे उदयाला आले आहे बघा. वक�ांृ  सागंणयांया िनिम�ाने मला वयासदेवानंी इसे 

बसिवले खरे पण माझया जनमाचे सासरक केले. मला हा संवाद ऐकवपन तया महाभागानी जनममरणा पृन माझी 
सुटका केली. वाहवा, वाहवा, काय ृे भगवंृ ाचे रप काय ृे तयाचे सागंणे! देवा, अहो तया पास�बरोबर मीसु�ा 
्ा संसारसमु्ा पृन ृरलो हो.” 

 
मो�ा �यासाने मन आवरन संजय, “वाहवा, वाहवा” असे महणणयांया �यतन करृो न करृो ृोच 

अ�सा�तवक भाव उतप� होमन तयानंी तयाला वयापपन टाकले. ृे भाव आृलया आृ िजरवपन टाकणयाचे सामथयर 
तयाला रािहलेच नाही. 

 
िच� चिकृ होमन तयाची आटणी सुर झाली. वाचा िजसलया िृसेच पागंळी झाली. अंगावर रोमाचं 

उभे रािहले. अध� िमटलेले आिण अध� उघडे डोळे अ�प गाळप लागले. आृ उठणाऱया सुखांं या मम�चे बळ इृके 
वाढले की ृो सर सर कापप लागला. केसाकेसांं या मपळाृ घामाचे सचब उभे रािहले आिण जाळीदार अंगरखा 
घाृलयासारखा संजय शोभप लागला. 

 
आृा जीवदशचेी आटणीच झाली असृी इृका तया महासुखाचा �चडं ओघ होृा. पण यु�वक�ांृ  

धुृराष्ास सागंणयाची वयासाचंी आजा ृी आटणी होम देईना. “मालपृाई, मनाृ येृे की सौधावर बसलेलया 
तया संजयाची जर ही अवससा ृर तया घनःशयामाजवळ उभया असलेलया भकृ अजुरनाचे काय झाले असेल? 
मघाची माउलीचीच उपमा घयायची ृर चदंनांया वासाने गंिधृ झालेले खोड जर देवांया भाली िृलक 
महणपन िमरवृे आहे ृर �तयक चदंनाचे काय झाले असेल?” 

 



 
अनु�मिणका 

मा� धयानाृ हे घयायचे की मामली सुचवृ आहेृ की संजयाची जीवदशा वयासाजाने रोखपन ठेवली. 
पासरही जीवदशा उ�ंघपन चाललाच होृा पण देवानंी दु�संहाराचे काम 
अजपन वहावयाचे आहे महणपन पखं पसरन नीलाकाशांया अनंृ पोकळीृ झेपावणयासाठी उतसुक झालेलया तया 
गरडास �पचं भानांया जाळयाृ धरन ठेवला. 

 
संजयाला देहाची आठवण आली. भान परृ आले. �ीकक षण व अजुरन याचें बोलणे पुनहा गजरना करीृ 

संजयांया कानी पडप  लागले. तयाने खा�ंावरील उ�रीयाने डोळे पुसले, अंगावरचा घाम िटपला आिण ृो 
धकृराष्ाला महणाला, “ऐकाव ेमहाराज” 

 
कक षणाअजुरनांया संवादाचा अ�ृीम बीजाला संजयाची उ�म िपकणारी जमीन िमळाली आहे. तयाचा 

भाव इृका सा�तवक आहे की, तयाृ �मेयाचे असंभाड पीक येईल आिण आृा �ोतयानंा सुकाळ होईल. 
 
�ोृे हो, काय अपपवर दैव ृुमचे! �वणेि्याचें भागयच उघडले की हो! कानाना दैवाने माळच घाृली. 

आृा सोडके लक �ाव ेृेव�ा अवधानानेही आपण सुखांया राशीवर बसाल. 
 
िवभपृ ीची ससाने आृा ृो िस�ाचंा राजा अजुरनाला दाखवील. महाराज, मी िनवक�ीचा दास जानदेव 

आपलयाला �ासरना करृो की, “ऐकाव ेमहाराज.” 
 

✻ ✻ ✻ 
  



 
अनु�मिणका 

 
॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् दहााा 

 

िाभूि््ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

भू् एा महाबाहो �ृणु मा रेमं ािःत  
्�ालहं �ी्माणा् ाी्ािम िह्काम््ात॥त१त॥ 
 
न मा िादुः सुेगणाः �भां न महेर् ःत  
अहमािदवह दााानां महे�णां ि सारशःत॥त२त॥ 
 
्ो मामजमनातद ि ााि� लोकमहानेमत  
असंमूूः स मत �्ेु साररारैः �मुच् ा्त॥त३त॥ 
 
बुििज�नमसंमोहः ीमा सत्ं दमः शमःत  
सुखं दुःखं भाोऽभााो भ् ंिाभ्माा ित॥त४त॥ 
 
अतहसा सम्ा ्ुिपस्रो दानं ्शोल्शःत  
भाकन् भााा भू्ानां म� एा रृथकगाधाःत॥त५त॥ 
 
महेर् ः सप् रूा� ितााेो मनास्थात  
मिााा मानसा जा्ा ा्ेां लोक इमाः �जाःत॥त६त॥ 
 
ए्ा ंिाभूत् ्ोगं ि मम ्ो ााि� ्�ा्ःत  
सोलिाकमरान ्ोगान ्ुज् ा् ना् संश्ःत॥त७त॥ 
 
अहं सारस् �भाो म�ः साय �ा र् ा्त  
इि् मताा भजन ा् मां बुधा भाासमकना्ाःत॥त८त॥ 
 
मि��ा मदग्�ाणा बोध्न्ः रेसरेमत  
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कथ्न्ा मां िनत्ं ्ुे्कन् ि ेमकन् ित॥त९त॥ 
 
ा्ेां स्््ुक्ानां भज्ां �ीि्रूारकमत  
ददािम बुिि्ोगं ्ं ा्न मामुर्ाकन् ा्त॥त१०त॥ 
 
ा्ेामााालनुकमराथरमहमजानजं ्मःत  
नाश्ाम्ातमभाासथो जानदीरान भासा्ात॥त११त॥ 

 
अजुरन उवाच– 

 
रें �� रें धाम रिा्ंरेमं भााात  
रु ें शान्ं िदव्मािददाामजं िाभुमत॥त१२त॥ 
 
आहुसताामृे्ः सा� दाावेन�ेदस्थात  
अिस्ो दाालो व्ासः सा् ंिैा �ाीिे मात॥त१३त॥ 
 
सारमा्द्ं मन ा् ्नमां ादिस का शात  
न िह ा् भगाा व्कक्ं िादुद�ाा न दानााःत॥त१४त॥ 
 
सा्मााातमनातमानं ाातथ तां रु ेो�मत  
भू्भाान भू ा्श दाादाा जगतर ा्त॥त१५त॥ 
 
ाक्ुमहरस्शा ाेण िदव्ा �ातमिाभू््ःत  
्ावभवाभूि्िभल�कािनमासंतां व्ाप् ि्�िसत॥त१६त॥ 
 
कथं िा�ामहं ्ोतगसताां सदा रिेििन््ात  
का ेु का ेु ि भाााेु ििनत्ोऽिस भगानम्ात॥त१७त॥ 
 
िास् ाेणातमनो ्ोगं िाभूत् ि जनादरनत  
भू्ः कथ् ्ृकप्वह शृणा्ो नाकस् मालमृ्मत॥त१८त॥ 
 

 
�ीभगवानुवाच– 

 
हन् ा् कथि्े्ािम िदव्ा �ातमिाभू््ःत  
�ाधान््ः कु �ा� नासत्न्ो िास्ेस् मात॥त१९त॥ 
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अहमातमा गुडाका श सारभू्ाश्कसथ्ःत  
अहमािदा मध्ं ि भू्ानामन् एा ित॥त२०त॥ 
 
आिदत्ानामहं िाेणुज्�ि्ेां ेिाेंशुमाात  
मेीििमर ्ामकसम नी्ाणामहं शशीत॥त२१त॥ 
 
ाादाना ंसामाादोलकसम दााानामकसम ाासाःत  
इंि�्ाणा ंमनााकसम भू्ानामकसम िा्नात॥त२२त॥ 
 
 �ाणां शंकेााकसम िा�ाशो ्ीेीसामत  
ासंूना रााकााकसम मा ः िशखिेणामहमत॥त२३त॥ 
 
रुेोधसां ि मुख्ं मां िािि राथर बृहसरि्मत  
सानानीनामहं सकंदः सेसामकसम सागेःत॥त२४त॥ 
 
महे�णां भृगुेहं िगेामसम ा्कमीेमत  
्जाना ंजर्जोलकसम सथााेाणा ंिहमाल्ःत॥त२५त॥ 
 
अनतथः साराृीाणां दााे�णा ंि नाेदःत  
गंधा�णां िि्ेथः िसिाना ंकिरलो मुिनःत॥त२६त॥ 
 
उ�ःै�ासमनानां िािि माममृ्ोिामत  
ऐेाा्ं गजे�ाणां नेाणां ि नेािधरमत॥त२७त॥ 
 
आ्ुधानामहं ा�ं धानूनामकसम कामधुकत  
�जनााकसम कनदररः सर�णामकसम ाासुिकःत॥त२८त॥ 
 
अनन्ााकसम नागानां ा णो ्ादसामहमत  
िर्ृणाम्रमा िाकसम ्मः सं्म्ामहमत॥त२९त॥ 
 
�रहादाालकसम दैत्ानां कालः कल््ामहमत  
मृगाणां ि मृगे�ोऽहं ाैन ा््ा रिीणामत॥त३०त॥ 
 
रानः रा्ामकसम ेामः शसभृ्ामहमत  
झेाणा ंमकेााकसम सो्सामकसम जा�ाीत॥त३१त॥ 
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सग�णामािदेन्ा मध्ं िैााहमजुरनत  
अध्ातमिा�ा िा�ाना ंाादः �ाद्ामहमत॥त३२त॥ 
 
अीेाणामकाेोलकसम �ं�ः सामािसकस् ित  
अहमाााी्ः कालो धा्ालहं िान्ोमुखःत॥त३३त॥ 
 
मृत्ुः सारहेााहमुिाा भिाे््ामत  
कीव्ः �ीा�कि नाेीणां समृि्म�धा धृि्ः ीमात॥त३४त॥ 
 
बृहतसाम ्था सामना ंगा््ी चनदसामहम   
मासाना ंमागरशीेषलहमृ्ूनां कुसुमाकेःत॥त३५त॥ 
 
�ू् ं चल््ामकसम ा्जस ा्जकसानामहमत  
ज्ोलकसम व्ासा्ोऽकसम स�ां स�ाा्ामहमत॥त३६त॥ 
 
ाृेणीनां ाासुदााोलकसम राणडाानां धनंज्ःत  
मुनीनामप्हं व्ासः काीनामुशना किाःत॥त३७त॥ 
 
दणडो दम््ामकसम नीि्ेकसम िजगीे्ाम   
मौनं िैााकसम गु�ानां जानं जाना्ामहमत॥त३८त॥ 
 
्�ािर सारभू्ानां बीजं ्दहमजुरनत  
न ्दकस् िाना ्तस्ानम्ा भू्ं िेािेम ॥त३९त॥ 
 
नान्ोलकस् मम िदव्ानां िाभू्ीनां रें्रत  
एे ्ूााश्ः �ोक्ो िाभू ा्वास्ेो म्ात॥त४०त॥ 
 
्�ि�भूि्मतस�ां �ीमदूवज्माा ाात  
्�दाााागचच तां मम ा्जोलशसंभामत॥त४१त॥ 
 
अथाा बहुनै ा्न तक जा ा्न ्ााजुरनत  
िापभ्ाहिमदं कृतसनमाकाशंान कसथ्ो जगततत॥त४२त॥ 

 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “िवभपिृयोगो नाम” दशमोऽधयायः   १०   



 
अनु�मिणका 

 
�ीकक षणापरणमसृु। 

 
---------- 

  



 
अनु�मिणका 

 
या अधयायांया सुरवाृीस मामली गुरंना नमन करीृ आहेृ. आृापय�ंया अधयायाृ इृकी 

संसकक ृ�चुर रचना दुसऱया कुठलयाच अधयायाृ नाही. इसे सवर पदे उलगडपनच वाचावी लागृाृ, समजपन 
घयावी लागृाृ, सहावया अधयायांया शवेटी गुरंनी माझया मसृकावर हाृ ठेवला आिण चा�ांृ पन धानय 
पेरावे ृसे आतमजानाचे बोल माझया ृोडा पृन वदवपन �ोतयांं या मनोभपमीृ पेरले असे महटले आिण इसे गुरंना 
िनरिनराळया िबरदानंी गौरवपन नमसकार केला आहे. 

 
ृे महणृाृ, “महाराज आपण सप� बोध करणयाृ चृुर अहा. िशषयांया मनांृ  जया शकंा येणयाची 

शकयृा वाटेल तया धयानी घेमन तया शकंाचें आधीच िनरसन करन पपणर बोध सप�ृेने करणयाृ आपण चृुर 
अहा.” 

 
“गुरोऽसृु मौनं वयाखयानं िशषयसृु िच�संशयः!” अशी ्ा बोधाची महृी असृे. िव�ारपी कमलाचा 

िवकास करणारे आपण अहा. कमलापासपन सपयर िकृी दपर असृो पण सपय�दय झालयाबरोबर अंधाराृ पाकळया 
िमटवपन रहाणारे कमल �फुि�ृ होृे. तयांया अंृरंगाृ असणारा सुगंध दशिदशानंा पसर लागृो. आपलया 
िव�ादानाची ृशी चाृुरी आहे. िशषयांया हदयाृ सुपृ असलेले जान आपण आपलया कक पाद�ीने पाकळया 
उमलवपन �गट करृाृ. परावाणीचा िवषय असलेले जे सवरपजान, तया �मदेशी, आपण िवलास करृा, िनतय 
रममाण झालेले असृा. तया सवरपजानावर सीवर, जशी पृीची स�ा चालृे ृशी, आपली स�ा चालृे. 
महाराज, हे आपले सवरप! आपण माझया नमसकाराचा सवीकार करावा. 

 
संसाररपी अंधःकाराचा नाश आपण सपय��माणे �काशमान होमन करृा. जयाला उपमा देृा येृ 

नाही असे परम वीयर आपलया िठकाणी वास करृे आहे. पृय� ही चौसी अवससा जागकृी, सवपन, 
सुषुपृींयापलीकडची. तया पृय�रपी यौवनाृ असलेलया अवससेचे सनेहाने पालन करणे ही आपली �ीडा आहे. 
माझा आपलयाला नमसकार असो. 

 
सवर जगाचे पालन आपणच करृा. मागंलयरपी रतनाची खाणच आपण अहा. भकृरपी वनाृील 

चदंनवकक अहा. मी आपलयाला नमसकार करृो. 
 
चृुरांं या िच�ाला आनंद देणारे आपण चकोरचं्  अहा. आतमानुभवाचे राजे अहा. वदेगुणाचें समु् 

अहा. मनमसालाही मोिहृ करणारे आपण अहा. मी आपलयाला नमसकार करृो. 
 
शु� भावाने भजन करणयास आपण योगय अहा. संसाररपी ह�ींया गंडससळाचा भेद करणारे िसह 

अहा. िवनांया उतप�ीचे आपण िठकाण अहा. आपलयाला माझा नमसकार असो. 
 
हे गुरराया माझया ्ा नमसकाराचंा आपण सवीकार करन माझयावर अनु�ह करावा. आपली कक पा हा 

�तयक गणेशच आहे. तया वरदहसृाने बालकास िव�ेमधये गृी िमळृे. ृो भागयवान अबोध, वयुतप� होृो.” 
 



 
अनु�मिणका 

एकदा असे झाले की �ीमत शकंराचायर िशषयानंा पाठ देणयासाठी आसनसस झाले. सुरेनराचायर, 
पदमपादाचायर वगैरे िशषयो�म समोर बसले. पोसीचे पान हाृाृ घेमन �तयेकजण मो�ा आृुरृेने 
आचाय�कडे पाठांया अपेकेने पहाृ होृे. पण आचायर पाठ सुर करीनाृ. िगरी नावाचा िशषय आचाय�ची चाटी 
धुवृ होृा, आला नवहृा. आचायर तयाची वाट पहाृ होृे. पदमपादाचायर महणाले, “महाराज, सवर िव�ास� 
आले आहेृ आपण कोणाची वाट पहाृ अहा?” 

 
आचायर महणाले, “अहो, ृो आपला िगरी अजपन आला नाही.” 
 
पदमपादाचायर महणाले, “तयांयाकिरृा एवढे कशाला साबंायचे? ृो वळेेवर आला काय आिण न 

आला काय? सारखेच आहे. नाहीृरी तयाला कुठे काय कळृे आहे? पाठ सुर करावा. 
 
आचायर महणाले, “साबंा जरा.” 
 
इृकयाृ िगरी आलाच. सा�ागं नमसकार घालपन ृो आपलया जागेवर बसणार इृकयाृ आचायर 

महणाले, “अरे िगरी, आजचा पाठ पृच सागंावास अशी आमची इंचा आहे.” सगळेजण हे ऐकप न आ�यरचिकृ 
झाले. म� महणपन ठरलेला हा िगरी पाठ कसा काय घेणार, हे काही कुणाला कळेना. आचाय�ची आजा झाली, 
तयाचंी कक पाद�ी पडली आिण िगरीचे भागय उदयाला आले तयाची बुि� �गलभ झाली, �काश फाकला, 
वागदेवृा �स� झाली. िगरीने हाृ जोडले व न�ृेने व भ�कृपपणर अंृःकरणाने अतयंृ ख�ा आवाजाृ ृोटक 
वक�ामधये आचाय�चेच सृवन सृो� रचपन महणावयास सुरवाृ केली, 
 

िािह्ािखलशाससुधाजलधात  
मिह्ोरिनेतकिथ्ाथरिनधात  

हद ा् कल ा् िामलं िेणंत  
भा शंके दािशक मा शेणंत॥त१त॥ 

 
हे सदगुरो, सवर शासरपी अमकृाचा महासागर आपण आकलन केला आहे. अतयंृ पपजय व आदरणीय 

उपिनषदाचंा गंभीर असरिनधी लोकानंा �गट करन िदला आहे. आपले िनमरल चरणकमल मी हदयाृ धरले 
आहेृ. हे गुरो शकंराचायर महाराज, आपण माझे रकण करावे, आधार �ावा, उ�ार करावा. 

 
करणरसाने भरलेले हे सृो� ऐकप न ऐकणारे िवरघळपन गेले. पुढे िगरीने तया िदवशीचा पाठही ृोटक 

वक�ांृ च िशकवला. आचायर िवनोदाने तयाला ृोटकाचायर महणाले पण ृे नाव रढ झाले. उ�रेकडील 
जयोिृमरठाचे आ� आचायर महणपन पपजयपाद शकंराचाय�नी तयाचंी योजना केली. गुरकक पा खरोखरच काय न 
करील? 

 
मामली महणृाृ, “आपली उदार वाचा जेवहा “िभम नकोस” असे वचन देृे ृेवहा नवरसरपी िदव े

�जविलृ होृाृ. आपले �ेम महणजे �तयक सरसवृी आहे. तया �ेमाने एखा�ा जीवाचा सवीकार केला की, ृो 



 
अनु�मिणका 

मनुषय पैजेने बकहसपृीबरोबर वादिववाद करील, आपली कक पाद�ी कणमा� जरी कुणावर पडली िकवा आपला 
पदमकर जर कुणांया मसृकी लाभला ृर ृो जीव सामानय जीव रहाृच नाही. तयाची योगयृा �तयक 
महेशाबरोबरीची होृे. एवढे हे अपपवर सामथयर! तया आपलया सामथय�चे मी वाचेने वणरन ृरी करणार कसे! 
सपय�पयरनृ हाृ पोचपन तयांया तया चडं �काशरप शिरराला उटणे कोण लावणार? कीर समु्ला पाहुणचार 
कोणी आिण कोणतया प�ा�ाने करावयाचा? कापराला सुवास �ावा असा वास कुठे िमळणार आहे? 

 
महाराज, कलपृर आपलया कुठलयाही अंगाने मनोरस पपणर कर शकृो. तयाला मोहरच यायला हवा 

असे नाही. तया�माणेच आपले सामथयर आहे. 
 
चदंनाला लेप कशाचा �ावा? अमकृ िशजवपन आटवपन काय करावयाचे? गगनावर माडंव कसा उभा 

करावा? मनाृ आले ृरीही हे सगळे करणे जसे अशकय आहे तया�माणेच �ीगुरंचा मिहमा कळणयाचे साधन 
िमळणे अशकय आहे. 

 
करृा येणयासारखे एकच आहे की, तयांं या चरणावर िनवांृ पणे मसृक ठेवायचे आिण हे जाणपन मी 

तयानंा मनोभाव ेनमसकार करृो आहे. 
 
पुषकळ िवचार केला की, बु�ींया जोरावर आपण �ीगुरंचे रप �गट कर शकप . पण ृसे केले ृर 

मोतयाला ृेज येणयासाठी अ�काचे पपट िदलयासारखे होईल. बावनकशी सोनयाला चादंीचा मुलामा �ावा ृशी 
ही सृुृीची बोलणी अनुिचृ होृील. मुका�ाने गुरंंया पायावर मासा ठेवावा हेच भले. 

 
नमसकार करन जानदेव महणाले, “अहो सवामी, अिृशय आपुलकीने आपण माझयाकडे पािहले महणपन 

या कक षणाजुरन संगमांया �यागके�ामधये मी वटवकक झालो आहे. “मला दपध दे” अशी उपमनयपची �ासरना ऐकप न 
कीरबधीची वाटीच महादेवानंी तयांयापुढे ठेवली. �ुव रसपन वनाृ गेला. ृर तयांया हाृी �ुवपदाचा खाम 
देमन वैकंुठािधपृीनी तयाचा रसवा काढला. माझयावरही माझया गुरंनी अशीच अपार कक पा केली आहे. 
��िव�ेचा राजा आिण सवर शासाचें िव�ांृ ीससान असलेली गीृा मी �ाकक ृ ओवी चंदाृ गावी असे माझया 
गुरंनी केले. शबदरपी अरणयाृ िहडले असृा अशी वाृ� ऐकली नाही की, “बोललेले सवर शबद खरे होृाृ.” 
पण या बाबृीृ तयानंी माझी वाचाच िवचाराचंा कलपवकक केली. माझे देहाशी असलेले ृादातमय सोडवले आिण 
माझया बु�ीचे आनंदभाडंारच केले. तया गीृासर सागराृ मनाला पोहणयाचेही �म ठेवले नाहीृ. ृे माझे मन 
गुरकक पेने तया सागराृ सहज ृरंगृ झोपले! 

 
�ीगुरंंया लीला अशा अगाध, अनंृ आहेृ. शबदानंी मी तयाचे वणरन ृरी कसे करणार? मी धीटपणाने 

तयांं या सामथय�ंया जोरावर गीृास�चा अनुवाद करृो आहे आिण वर िवनंृी करृो आहे की महाराज माझी 
ही िधटाई आपण सहन कराच. 

 
आृा सोडे मागे वळपन पहाृो. आपलया कक पा�सादाने मी आृापय�ृ गीृेचे पपवरखंड आनंदाने वणरन केले 

आहे. 



 
अनु�मिणका 

 
पिहलयापासपन नववया अधयायापय�ृ वगेवगेळे िवषय आले आहेृ. पिहलया अधयायाृ अजुरनिवषाद, 

दुसऱयामधये जानयोग व बुि�योग यांृ ील फरक दाखवपन िनषकाम कमरयोग सािंगृला. पाचवयाृ गपढपणाने 
अ�ागंयोग सािंगृला. सहावयामधये आसनापासनप ृे ��ैकयभाव समाधीपय�ृ िवषय सप� केला. योग�ससृी 
महणजे काय, योग��ाची �ससृी काय होृे, अभयास करृाना मरण आले ृर काय घडृे हे सवर वणरन तयाृ 
आले. साृवयाृ �कक ृीचे रप सागंपन भगवंृ ांया चार �कारंया भकृाचें वणरन केले. साृवया अधयायाृ 
आलेलया �शनाचंी उ�रे व �याणिस�ीचे िववरण आठवया अधयायाृ आले. 

 
असंखय शबद��ाचा अिभ�ाय एक लक महाभारृाृ आला. अठरा पव� महाभारृाृील अिभ�ाय साृश े

गीृेंया �ोकाृ आला आिण साृश े�ोकाचंा अिभ�ाय नववया अधयायाृ आला आहे. 
 
गुरदेव रान�ांं या मृाचा िवचार केला ृर नववया अधयायाृील– 

 
्िे झडझडजैिन ािहला िनघत  

इ ा् भक्ीिि ा् ााका लागत  
िज्ा राासी अव्गंत  

िनजधाम माझात॥त(अ. ९-ओ. ५१६) 
 

ही ओवी सव�तकक � आहे. आृाच माडंलेलया िहशोबा�माणे पािहले ृर असंखय शबद��ाचा अकर  महणजे ही 
ओवी असे महणायला हरकृ नाही. 

 
मामली महणृाृ, कक षणाजुरन संवादाृील हा नववा अधयाय इृका मानयवर आहे की ्ाृ काय 

सािंगृले हे सागंणयाचेही मला धािर� होृ नाही. मी उगीच गवर कशाला कर? खरोखरच ्ा अधयायाचे मह�व 
वणरन करृा येृ नाही तयाला दुसऱया कशाचीही उपमा देृा येृ नाही. गपळ, साखर, काकवी ही ृीनही उसांया 
रसाचीच बाधंणी खरी पण तयाचंी चव जशी िभ� िभ� तया�माणे ्ा गीृेंया अधयायाचें आहे एक पर��सवरप 
जाणपन तयाचे वणरन करृाृ, एक िठकिठकाणी ��सवरपाची ओळख करन देृाृ, ृर काही आपण जाणृो 
आहो या कलपनेचाही िनरास करन पर��ाशी एकरपच करन सोडृाृ. नववा अधयाय ृसा आहे. गीृेचे 
असे हे अधयाय! मी आपलया कक पेने तयाचंा अनुवाद कर शकलो हे खरे, पण नववया अधयायाचा अनुवाद करणे हे 
फारच कठीण होृे. 

 
पण महाराज, आपलया सामथय�चा हा �भाव आहे की, मी नवमाधयायाब�ल बोलप  शकलो. आपण विस� 

ऋषींया चाटीचा सपय��माणे �काश पाडला, िवनािम�ाकडपन या सक�ीसारखी दुसरी सक�ी िनम�ण केली गेली. 
एकाकडपन आकाशाृला सपयर पकडपन ठेवला, एकाकडपन समु्ाचे आचमन करिवले. ्ा सवर अघिटृ 
करणी�माणे माझयासारखयाकडपन अिनवरचनीय अशा ्ा नववयांया अनुवाद करन घेृला. 

 
ृे असो, पण राम रावण कसे झुंजले, हे सागंणयास राम रावण लढले ृसे. असेच महणाव ेलागृे. 
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दुसरी उपमाच देृा येृ नाही. 
 
नववयामधये कक षणाचे बोलणे कसे, ृर नववयाृ आहे ृसे असेच सागंाव ेलागृे. केवळ अनुपमेय असा 

हा अधयाय आहे. जयांं या हाृी गीृासर आला आहे तयानंा हे माझे महणणे िनि�ृ पटेल. 
 
या�माणे या नम अधयायावंर माझया बु�ी�माणे मी वयाखयान केले आहे. गीृा �ंसाचे उ�रखंड आृा 

दहावया अधयायापासपन सुर होृे आहे. या दहावया अधयायाृ सामानय व िवशषे िवभपिृ देव अजुरनास समजावपन 
सागंृ आहेृ ृी कसा कौशलयाने व रसपपणर शबदाृ सािंगृली जाईल. भाषा मराठीच असेल पण िृचा 
डौलदारपणा असा असेल की तया ओवया सािहतयाचा अलंकार ठरृील. रस असे असृील की शांृ रस 
�कंगाराला िजकेल. ओवयाृ अिभ�ाय इृका ृंृोृंृ उृरेल की मपळ �ंसाृील संसकक ृ �ोकाशंी ृुलना करन 
पािहले ृर मपळ �ंस कोणृा हे कळणारसु�ा नाही. संुदर सीने अमोल अलंकार अंगावर घाृले की कुणी 
कुणाची शोभा वाढिवली हे ठरिवणे कठीण आहे. िनणरय करृाच येृ नाही ृसे घडेल. मराठी आिण संसकक ृ ्ा 
दोनही भाषा एकाच सुंदर सुखासनावर इसे बसलेलया आहेृ. काय ृे िनमरळ रप! आपण ृे दोघीचे रप डोळे 
भरन पहाव ेआिण तयांया दोघींया ृोडपन िनघणारा एकच अिभ�ाय जीवांया कानाने ऐकावा. तयांया तया 
शबदा शबदा पृन भाव रप घेमन उठप  लागला की मग आपलयावर नवरसाचंा जणप वष�व होम लागृो. चाृुयर 
महणप लागृे, “काय सागंाव े्ा सोहळयाृ आज आमहाला �िृ�ा की हो �ापृ झाली!” 

 
हा गीृासर सागंृाना मी मराठीचे सगळे लावणय एक� केले आहे. रसरशीृ जीवनरसाने ऐन ृारणयाृ 

असलेली ही देखणी देशी बोली गीृेचा असर सहज सागंप शकली आहे. महाराज, महणपन मी आृा आनंदाने 
दहावया अधयायाकडे वळृो. 

 
मी िनवक�ीचा जानदेव सागंृो आहे की, संपपणर जगाचा �े� गुर असलेला व शहाणयांं या िच�ालाही 

चिकृ करणारा ृो यादव�े� अजुरनाला महणाला, “अजुरना, मी ृुला आृापय�ृ जे जान सािंगृले ृे पृ फार 
चागंलया एका�ृेने ऐकले आहेस. पृ जे �शन िवचारलेस ृे ऐकले की, जान ृुझया मनाृ ठसले आहे, आणखी 
जाणपन घेणयाची ृुला इंचा आहे उतसुकृा आहे व योगयृाही आहे हे मला समजले.” 

 
आृापय�ृ मागे मी जे िनरपण केले ृे ृुझे लक िकृी आहे हे अजमावपन घेणयासाठी! ृे अपुरे नाही पपणर 

आहे, ृेवहा आृा आणखी िववचेन करणयास हरकृ नाही असे मला वाटृे. घ�ा पृन पाणी गळृे आहे की 
काय हे पाहणयासाठी सोडे पाणी घालपन पहाव ेआिण गळृ नाही असे समजलयावर मगच ृो पुरृा भरावा 
तया�माणे पृ नीट ऐकृोस हे कळलयावर ृुला आणखी ृ�वजान ऐकवावे. एखा�ा अविचृ जवळ आलेलया 
माणसावर सोडी जबाबदारी टाकप न पहावी, आिण तयाचे व रृन चोख आहे हे ठरलयावर तयालाच खिजनदार 
करावे तया�माणे मी ृुझी पारख केली आहे. अजुरना, अरे पृ िनजधामच आहेस. 

 
मोठा पवरृ पाहपन मेघ गळप लागावा तया�माणे तया सव�नराने तया अजुरनाकडे पािहले आिण तयांया 

अवधानाचा पपणर भरवसा धरन बोलायला सुरवाृ केली. 
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ृो कक पाळपंचा राजा महणाला, “हे महाबाहो, मी सािंगृलेलाच अिभ�ाय ृुला पुनहा एकदा सागंृो. 
दरवष� शेृ  पेरावे आिण िपकले की मग क�मशागृीचा कंटाळा कर नये महणजे मग अिधकािधक पीक येम 
लागृे. सोनयाला पुनहा पुनहा पुटे िदल की हीण जामन सोनयाचा कस वाढृ जाृो आिण महणपन सोने आणखी 
आणखी शु� करावसेे वाटृे तया�माणे इसे ृुला पुनहा पुनहा सागंणयाृ माझाच आनंद वाढृो. पृ उपदेश नीट 
ऐकृोस, ृुला वाढृे जान होृे, आिण ृे पािहले की मी आनंिदृ होृो. 

 
ृुझयावर माझया ्ा पुनहा पुनहा सागंणयांया उपकाराचे मुळीच ओझे नाही. आमही आमंया सवास�साठी 

बोलृो रे. लहान मुलाला आई दागदािगने घालृे, पुनहा पुनहा तयांयाकडे पहाृे, कौृुक करृे, द� काढृे, हे 
सगळे सोहळे आईंया नजरेला आहेृ. दािगने अंगावर वागवणाऱया मुलाला तयाचे काय सुख आहे? सुख 
भोगणारी ृर आईची द�ी असृे. पण हे अलंकािरक बोलणे राहप दे. पास�, पृ माझया इृका आवडीचा आहेस 
की ृुझयाशी िकृी बोलले ृरी पुरे होृ नाही. कृ�पृ होृच नाही. ृुझयाशी िफरन िफरन ृोच िवषय 
बोलणयाचे कारण ृरी ृेच आहे. पण सखया, पृ अगदी मनापासपन लक दे बर का. ृुला वाटेल मी ृुला नीट 
ऐक, लक दे, अवधान दे कळले की नाही असे सारखे का िवचारृो पण अजुरना िवषयच ृसा गुंृागुंृीचा आहे. 
हे सगळे जग जसे असृे ृसे िदसृ नाही आिण िदसृे ृसे असृ नाही. महणपन फार काळजीपपवरक ऐकप न 
समजावपन घेृले पािहजे. 

 
एकृर हा िवषय शबदाृ सापडृ नाही. पण अजुरना, माझे हे �े� बोलणे नीट ऐक, कारण �तयक 

पर��च शबदाचंा अंगरखा घालपन ृुला आिलगन देणयास आले आहे. 
 
िकरीटी, आृा हे पर�� महणजे ृुझयापुढे उभे असलेले हे चृुभुरज सवरप ृेवहढेच असे नवहे ृर हे 

सगळे िवनच मी आहे. तया िवनाृच मला पहायला हव.े िवनातमक अशा मला पहाणयासाठी आधी काही 
ठळक जागी पाहपन मग हळपहळप संवय करन घयायला हवी. माझे सवरप कुठलयाच बाजपने मय�िदृ नाही. 
माझयािशवाय जगाृ वस पृच नाही पण ही समजपृ �ापृ होणयास आधी अभयास करायला हवा. 

 
मग अशा अभयासासाठी मला कुठे पहाव,े अशी शकंा ृुझया मनाृ येईल महणपन ृुला सागंृो की, माझे 

भाव असे आहेृ, मी असा आहे. अजुरना, लकाृ घे की, हे भाव िभ� िभ� �ाणयामधये तयांं या तयांं या 
�कक ृीसारखे बनपन संपपणर �ैलोकयांृ  पसरले आहेृ. 

 
तया भावामधये मुखय आहे “बुि�” भवानी सहस नामामधये सुरवाृीस देवीला नमसकार करृाना 

“सवरसय बुि�रपेण जनसय हिद सं�ससृे । सवग�पवगरदे देिव नारायिण नमोसृुृे” असे महटले आहे. 
 
देवांं या ्ा सागंणया�माणे ही बुि� �तयक भगवंृ ाचा भाव आहे. सवगर आिण मोक हे दोनही िमळवपन 

देणयाचे सामथयर महणपन ्ा भावांया िठकाणी आहे. 
 
देव पुढे महणाले, अगाध जान हाही माझा भावच. समोर असलेलया पदास�कडे िववकेपपणर द�ीने 

पहावयास हे जान िशकवृे. सहज सहन करणयाची श�कृ, कमा आिण सतय ृसेच मनोिन�ह, इंि्यिन�ह, 
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लोकांृ  असलेले सुख आिण दुःख असणे आिण नसणे, याचंा अंृभ�व माझयाच भावामधये कर. भय आिण 
िनभरयृा, अिहसा आिण समृा ही माझीच रपे आहेृ. दान यश, इृकेच काय पण अपक�ृी हे िवकार 
�ाणयांं या िठकाणी माझयापासपनच उतप� होृाृ. हे �ािणमा� जसे िनरिनराळे आहेृ ृसेच हे भाव वगेवगेळाले 
आहेृ असे समज. िकतयेक भाव माझया जानाृ उतप� होृाृ ृर िकतयेक भाव मला न जाणलयाने महणजे 
माझया अजानाने होृाृ. 

 
अजुरना, मी असे महटले महणपन ृुला आ�यर वाटेल पण �काश आिण अंधार ही दोनही एका सपय�पासपनच 

होृाृ ना? सपयर असला की, �काश पडृो आिण सपयर नसला की अंधार पडृो ृसेच हे घडृे महणपन �ाणयानंी 
मला जाणले की, माझया जानामुळे िदसणारे भाव �गट होृाृ आिण मला जाणले नाही की माझया अजानामुळे 
िदसणारे भाव �गट होृाृ महणजे तया �ाणयांं या ि�ये�ारे मग ृी भाविनक असो, मानिसक असो, बौि�क 
असो वा शारीिरक असो, कोणृा भाव �गट वहावयाचा हे तया वयकृींया माझयाब�लंया जानांया वा 
अजानांया पाृळीवरन ठरृे. 

 
साधुसंृांं या चािर�ावरन ्ा देवांं या सागंणयाचा सोडा उलगडा होृो. �ी. सवामी समसर अ�लकोट 

यांं या चिर�ाृील एक �संग आठवृो. बबंगाडरसाहेबाजवळ एक वानरी होृी. ृी माणसांया अंगावर जामन 
चावृ असे. साहेबांं या अंगावर धावपन चावणयास गेलयावर तयानंी रागाने िृला गोळी घालणयाचा हुकप म केला. 
दोन चार माणसे व िशपाई िृंया पाठीस लागले. ृी पळृ पळृ खंडोबांया देवळांया िभृी आड लपली. 
समस�चा सेवकेरी भजंुगा समस�कडे धावृ जामन महणाला, “महाराज, िशपाई वानरीला ठार मारृ आहेृ. 
िृला इकडे आणप का? महाराज महणाले, “घेमन ये िृला”. भजंुगा गेला आिण महणाला, “सुं्े, ृुला सवामी 
समसर बोलवृ आहेृ. चल ये.” पाळीव कुंया�ामणे वानरी समस�ंयासमोर गेली आिण तयांं या पायावर 
गडबडा लोळप लागली. महाराज िृला महणाले, “काय ग? लोकानंा चावृेस काय? ृुला मसृी आली? 
आजपासपन कुणाला चावप नकोस. चावलेस ृर लाख लाख कोरडे मार.” 

 
यानंृर वानरी कुणालाही चावली नाही. सवामी समसर असृील ृेसे ृी झाडावर बसे. कधी कधी 

माणसांृ ही येमन बसे. महाराज कधी कधी िृंया डोकयावर आपली टोपी घालृ. कधी िृला पेढे खाम 
घालृ. शवेटी तया वानरीने समस�ंया पायाजवळ देह ठेवला. 

 
देव सागंृ आहेृ की, तया वानरींया देहा पृन �सम �गट होणारे दुःखदायक व रृन हाही माझाचा भाव 

पण ृो �गट होृ होृा, माझयाब�लंया अजानाने! समस�ंया द�ी पृन माझया जानाचा �काश तया वानरींया 
बुधदीृ मावले एवढा पडलयाबरोबर िृचे व रृन सुखदायक होम लागले. इृकेच नवहे ृर तया देवमपृ�ंया 
पायाजवळ िृला मरण लाभले. 

 
शगेावंया गजानन महाराजांं या चिर�ाृ असेच पिरव रृन घो�ांया वक�ीृ झालयाचा �संग आहे. 

हरदासाचे घोडे अतयंृ नाठाळ! टापांं या लासा मारणार, चावे घेणार, असे तयाचे व रृन, तयाला रा�ी बळकट 
बाधंाव ेलागे. एकदा महाराज तया घो�ांया चारी पायांं या मधे जामन झोपले. हरदासबुवा सकाळी उठपन 
पहाृाृ ृो घो�ांं या टापांं यामधये ृर गजानन महाराज! हा देखावा पाहपन ृे खपप घाबरले. पण जवळ 
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जामन पहाृाृ ृर गजानन महाराज आनंदाृ झोपले आहेृ आिण घोडा अगदी शांृ पणे मोकळा उभा. 
तयांया सवभावृच �ांृ ी झाली आिण ्ा �संगानंृर हरदासाला घो�ाला कधी साधी काढणीही लावावी 
लागली नाही! संृांं या सहवासाने घो�ांया मनाचा भाव बदलपन गेला. 

 
एकदा भगवान बु� राजगकहामधये असृाना भाम देवद� तयांं याशी ईष� करीृ होृा. बु�देव नगराृ 

िभकेसाठी जाृ असृा देवद�ाने नालािगरी नावाचा �चडं ह�ी रसतयावर सोडला. माहुृाला आजा होृी की 
ह�ी बु�देवांं या सेट अंगावर घालावा. मसृीृ असलेला ृो ह�ी कान फडफड करीृ जोराने चाल करन 
बु�देवांं या अंगावर येम लागला. इृर िभकपंनी �ासरना चालवली, “भ�ें, ह�ी मसृीृ आहे. �ाण घेईल, 
आपण रसतया पृन बाजपला वहाव ेमहाराज, तवरा करा ह�ी चाल करृो आहे” ृसागृानंी आनासन िदले, “िभकप 
हो, अिहसेचे बल �े� आहे.” 

 
ह�ी ृर जवळजवळ येृ चालला. भगवानानंी करणाद�ीने तयांयाकडे नजर लावली. असे वाटले 

की तयानंी तया पशपंया डोळयाला डोळा िभडवपन तयांया हदयाृ �वशे केला आिण तयाचे हदय ृमोगुणाने भरले 
होृे, अंधार होृा िृसे �काशच नेला. ह�ी आृा मोहरा करणार असे सव�ना वाटले ृोच तयाने सोड खाली 
केली, गुडघे टेकले आिण बु�देवांं या �ीचरणाजवळ मसृक टेकवले. अिहसा हा देवाचा भाव असा �गट 
झाला. िहसेने नृमसृक होमन आतमसमपरण केले. देवांया सपश�ंया अभावाृ ृे जे ृामस गुण तया ह�ींया 
सवभावाृ �गट होृ होृेच ृे देवाची जाणीव झालया कणी सतवभावाृ उत�ांृ  झाले. ्ा िृनही गो�ी पशपचें 
सवभाव बदलणयांया आहेृ. यावरनच लकाृ घयावयाचे की देवाची पावले आपलया अंृःकरणास लागली की 
आपलया ृामस व राजस वक�ीचा लोप होमन सा�तवकाचा अलोट �काश पडणयास िकृी वळे लागणार? असेही 
मनाृ येृे की जोवर भगवंृ ाचे नाम मुखाृ आिण रप मनाृ असेल ृोवर ृामस वकि� उठणारच नाही. 
महणपनच साधुसंृ नाम व सवरप धयान याब�ल सारखे बोलृ असावे. अखंड नाम मुखाृ असप दे, धयान देवाकडे 
असप दे असे महणृ असावे. 

 
देव पुढे महणाले, “अजुरना, �ाणयांं या दैवा�माणे हे भाव �ाणयांं यामधये कमी जासृ �माणाृ वयकृ 

होृाृ पण ही सगळी जीवसकि� माझया ्ा िवकाराृ महणजे ्ा ना तया भावाृ सापडलेली आहे. 
 
या सक�ीचे पालन करणयासाठी व जीवाचें िनयमन करणयासाठी मी माझयामनापासपन अकराजण िनम�ण 

केले आहेृ. कशयपािद, सपृ�ष सवर गुणानंी �े� असे जाृे मी उतप� केले. चौदा मनंुपैकी सवायंभप, सवारोिचष, 
उ�म, ृामस, रैवृ, चाकषु वैवसवृ, साव�णक, दकसाव�ण, ��साव�ण, धमरसाव�ण, र्साव�ण, देवसाव�ण, 
इं्साव�ण यापैकी चार मनप उतप� केले. सक�ींया वयापारासाठी सपृ�ष व चार मनप हे अकराजण �सम माझया 
मनापासपन उतप� झाले. सवग�िद लोकाचंी वयवससा लागली नवहृी. या ि�भवुनापैकी काहीच अ�सृतवाृ आले 
नवहृे. महाभपृ ाचें समुदायही झाले नवहृे. तयावळेी अकरा जणाचंी िन�मृी झाली. तयानंी लोकपाल िनम�ण 
केले. इं्, अ�गन, यम, वरण, नैऋिृ, वायु, कुबेर, ईशान हे आठ लोकपाल आठ िदशाचें सवामी केले व तया 
लोकपालानंी नाना�कारचे लोक उतप� केले. वर सािंगृलेले अकरा हे अकरा राजे आहेृ व बाकीचे अ� 
िदगपाल तयाचंी �जा आहे हा असा माझाच िवसृार आहे हे समजपन घे. 
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हे पहा आरंभी बी एकच असृे ृे अंकुरले की, तयाचे खोड होृे. तया खोडाला फा�ंा फुटृाृ, मो�ा 
फा�ंापासपन शाखोपशाखा िनघृाृ, शाखानंा पुढे पालवी आिण पाने फुटृाृ. पालवीनंृर फुले व मग फळे 
आली की, पपणर वककतव झाले, पण िवचार करन पािहले ृर सगळे मपळाृ बीज असृे. तया बीजाचा हा सगळा 
िवसृार असृो. खोड, शाखा, पालवी, पान, फप ल, फळ या रपाने बीजच िवसृार पावृे. तया�माणे �सम मी 
एकटाच! माझया मनापासपन सपृष� मनप झाले, तयानंी लोकपाळ िनम�ण केले, तया लोकपाळानंी लोक व नंृर 
�जा िनम�ण केली. या�माणे मीच ्ा सवर िवनाला जनम िदला आहे. पाहणाऱयाने तया द�ीने पािहले की सहज 
पटेल. िकरीटी मीच िवन झालो आहे हे पृ जाणृोस काय? जाणणे फार कठीण आहे. 

 
मह�ष आिण देव याचंा मी आिद असलयाने तयानंाही मला जाणणे कठीण आहे. पवरृावरन खळखळ 

करीृ खाली आलेले पाणी जर आपोआप पुनहा वर चढले, उंच वाढलेले झाड जर पुनहा मपळाकडे आले, सप�म 
अंकुराृ जर वटवकक सापडला, ृरंगामधये जर समु् साठवला गेला, परमाणपमधये जर भपगोल मावला, ृरच 
माझयापासपन िनम�ण झालेलया जीवानंा, महिष�ना वा देवानंा मला जाणणयाची श�कृ येईल. 

 
मला जाणणयासाठी पुषकळानंी पुषकळ �यतन केले पण तयानंा माझे जान झाले नाही. 
 
वदेानंी माझे सवरप जाणणयाचा �यतन केला पण ृे मुके होमन रािहले. तयानंा माझे सवरप कळलेही 

नाही आिण सागंृाही आले नाही. 
 
मन आिण �ाण यानंी यतन केला पण तयाचंी गृी चालेना. चदं-सपयर यांं या �काशाृ माझे सवरप 

िदसेना. 
 
उदराृील गभ�ला जसे आपलया माृेचे वय सागंृा येृ नाही ृसे देवािदकानंा माझे जान होृ नाही. 

समु्ाृील माशानंा समु्ाचा अंृपार लागृ नाही, िचलटाला समु् ओलाडंपन जाृा येृ नाही, तया�माणे 
महष�नाही माझे जान होृ नाही. तयांं या जानांयापलीकडे मी आहे. मी कोण, केवढा, कधी माझी उतप�ी 
झाली, याचा िनणरय करणयांया तया महष�ंया �यतनाृ युगेंयायुगे संपली, पण तयानंा िन�यातमक काही 
सागंृा आले नाही. ृुझया मनाृ येईल की, “कुणालाच जे जाणृा आले नाही ृे मला कसे येईल? जाणपन घे, 
जाणपन घे या देवांया महणणयाृ ृथयच नाही.” पण ृसे नाही. मला जाणणयाचा मागर आहे, मला जाणणारेही 
आहेृ. 

 
“अजुरना, मी जाणणयास कठीण आहे हे खरे आहे. पण काहीजण बा्वकि� टाकप न देृाृ, देह �पचं ्ा 

आतमयावयिृिरकृ असणाऱया गो�ीकडे जाणारी वकि� आवरन धरृाृ. देहाची आिण �पचंाची आठवण 
इंि्या�ाराच येृे महणपन ृे वकिृ इंि्याकंडे जामच देृ नाहीृ. माझया समरणाृ देह िवसरनच जाृाृ.” 

 
भामसाहेब महाराज उमदीकर यांं या िशषयानंी एकदा िवचारले, “महाराज, नामसमरण कसे करावे?” 

ृे महणाले “सागंप या केवहा ृरी.” मग पुढे एकदा िशषयासंह जंगलाृ गेले, आिण िृसेच आसन घाृले आिण 
िशषयानंा महणाले, “पहा रे बुवा, नामसमरण असे करावे.” िशषयमंडळी उतसपकृेने पाहप लागले. महाराजानंी 
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डोळे िमटपन नामसमरण सुर केले मधयानह रा� झाली, उलटली, उजाडले आिण मग महाराजानंी डोळे 
उघडले. िशषयाला महणाले, “जरा पाठील झुमझुमृे आहे पहा बरे.” िशषय जामन पहाृो ृो काय सगळी पाठ 
ृाबं�ा मंुगळयानंी फोडपन काढली होृी. ृो महणाला, “काय हो ्ा पाठीची दशा झाली महाराज! खामन 
टाकली की पाठ मंुगळयानंी!” 

 
भामसाहेब महाराज महणाले “असे झाले काय बाबा?” पण मला ृर काही कळले नाही.” सो�ा 

वळेाने महाराज िशषयानंा महणाले, “असे नामसमरण करावे बरं का?” 
 
इृके देहाचे भान िवसराचे िकबहुना आपोआप देहाचा इृका िवसर पडावा. लक नामाृ इृके रंगाव े

असे महाराजानंी सुचिवले. वाटृे की नामाचाही पपणर िवसर पडपन जेवहा का वकि� पर��सवरपच होमन जाईल 
ृेवहाच ही अवससा होणे शकय आहे. 

 
देव सागंृ आहेृ, “अरे, असे जे माझे भकृ ृे देहाकडे मनाला जाम न देृा माझे समरण, िचृन 

करृाृ ृे माझे सवरप जाणप शकृाृ. कधी तया भकृाचंी वकि� देहाकडे गेलीच ृर ृी ृातकाळ वगेाने मागे 
िफरृे. देह कुठलया कुठेच मागे टाकृे, पचंमहाभपृ ांं या माथयावर पाय देृे आिण मग ृे भकृ उ�म �कारे 
�ससर होमन शु� आतम�काशाृ माझे जनमरिहृ अ�सृतव �तयक पाहृाृ. ृे माझे रप �तयक डोळयानंी 
पहाृाृ याचा असरच ृे माझयाशी एकरप होृाृ. आरंभापलीकडील आिण सवर लोक महेनर असा मी तयाची 
तयानंा �तयक अनुभपिृ येृे ृे मला जाणृाृ आिण तयाच अवससेृ �ससर राहृाृ, िृसपन हालृ नाहीृ.” 

 
पपजय भामसाहेबमहाराजाचंी आणखी एक गो�. एकदा ृे नेमास बसले असृाना खपप उशीर झाला, 

आरृीची वळे टळपन जाम लागली. िशषयानंी नामगजर केला, झाजंा, टाळ वाजिवले. काहीच हालचाल 
होईना. मग दाराला कडी होृी ृी खपप जोरजोराने वाजिवली व शवेटी हाक मारली. 

 
महाराज सो�ा वळेाने बाहेर आले आिण महणाले, “अरे मला सगळे ऐकप  येृ होृे. ृुमचा गजर, टाळ, 

मकदंग सगळे मी ऐकले. पण मी अशा एका जागी जामन बसलो होृो की िृसपन खाली येणयाची मला इंचाच 
होईना. काय कर? ृर अशी ही �ससृी! 

 
देव कौृुकाने सागंृ आहेृ, “पास�, असा जो माझा भकृ आहे ना, तयाला बा्ाकार माणसाचा महणपन 

मनुषय महणावयाचे एवढेच. अरे, ृे माझेच चालृे बोलृे रप आहे असे मानाव.े ृो पाषाणाृ पिरस, रसामधये 
अमकृ, चालृे बोलृे जानाचे िबब मानाव.े तयाचा वरवरचा माणुसपणा हा लोकांं या द�ीचा �म आहे. तयाचे 
अवयव महणजे साधे अवयव नवहेृच. ृे ृर सुखाला फुटलेले कोबच आहेृ रे.” 

 
मनुषयाकक ृीमुळे ृो जगाृ सापडलेला िदसप दे पण तयाला �कक िृधमर बाधक होृच नाहीृ. �कक िृ पृन 

सहज िनम�ण होणारे दोष तयांया िठकाणी िदसृच नाहीृ. अविचृ कापराृ िहरा पडला आिण मग ृो जरी 
तया कापराबरोबर पाणयाृ पडला ृरी कापराबरोबर पाणयाृ िवरघळृो सोडाच! 

 



 
अनु�मिणका 

अजुरना, �कक िृदोष कुठे िनम�ण होृो सागंप का? ृो होृो संकलपामधये. चदंनांया झाडाला सपर वढेपन 
असृाृ. कुठवर? जोवर तया झाडाला आग लागली नाही ृोवर! एकदा अ�गन पेटला की ृे इृके िदवस 
झाडाला वढेपन रािहलेले साप भराभरा िवळखे काढपन िनघपन जाृाृ. तया�माणेच तया जानी पुरषाने मला 
जाणलयाबरोबर संकलप तयाला सोडपन िनघपन जाृाृ आिण अस�तच  संकलपाबरोबर पापही! 

 
या जगाृ माझयाच भावानंी हे िवन वयापले आहे हे ृो माझा भकृ जाणृो. वगेवगेळया भपृ ामधये 

वगेवगेळे भाव �गट झाले ृरी ृे सगळे माझेच आहेृ हे तयाला कळृे आिण महणपन मंुगीपासपन ��देवापय�ृ 
माझयािशवाय दुसरे काहीही नाही असे ृो महणृो. तयाने हे माझे अमय�द रप जाणले असलयामुळे तयांया 
िठकाणी जानाची पपणर जागकृावससा आहे असे महणावे. जनममकतयपचे सवपन आृा तयाला कसे पडेल? ृो ृर पुरा 
जागा झाला तयांया द�ीृ आृा उ�म, मधयम, किन� असाही भेद उरृ नाही. मी माझया िवभपिृ आिण �ाणी 
्ा सव�ना ृो ऐकय भावानेच पहाृो. आृा ्ा संशयरिहृ महायोगाने ृो मनांया�ारे माझयाशी एकरप 
झाला, कक ृासर झाला याृ संशय नाही. असा हा माझा भकृ मग मलाच आपलया भजनांया चंदाृ गोवृो. 
तयांया तया अभेद भकृीृ मग कधीच खंड पडृ नाही. जनमोजनमी ृो आनंदाने ्ा भकृीची वाट चालृो. 
तयाचे माझे ऐकय कशा�कारचे आहे हे सागंप का अजुरना? ऐकायचे आहे का ृुला? 

 
ृो भकृ वाटेल िृसे मला पहाृो. महणृो, “अहो ्ा जगृाला उतप� करणारा आिण पालन करणारा 

ृर हा एकटाच आहे. पण तयाने उतप� केले महणजे काय केले? ृर ृो सवृःच ृी ृी वसृु झाला. कीड, मंुगी, 
पशुपकी, वकक, पाषाणापासपन माणसापय�ृ ृर ृो ृोच झाला आहे. दुसरे आहे काय जगाृ? 

 
मीराबाई एकदा एका संृांया दशरनाची इंचा करीृ होतया. तयानंी ृशी परवानगी िवचारली ृेवहा ृे 

महणाले, “मी फकृ पुरषानंा भेटृो. िसयाचें दशरन मला वजयर आहे.” 
 
मीराबाईंनी उ�र पाठिवले, “आपण हा दुसरा पुरष कोठपन आणला? जगाृ एक ृो पुरषो�मच, 

एकटा पुरष आहे. आपण ृर सगळया िसयाच!” 
 
देव महणृ आहेृ, “तया भकृाला वाटृे की, लाटाचें सवरप पाणीच. तयाचंा जनम पाणयापासपन पुनहा 

तया िवरणार पाणयाृच. तया�माणे ्ा जगाचे आ�सृतव तया पर��ाृच आहे लाटांं या माळाृ जसे पाणीच 
ृसा ्ा िवनाृ एक मीच असे माझे वयापक सवरप जाणपन तयाचंी भ�कृ चालृे. मग अशा भ�कृला काळवळे 
कुठला रे? माझया भकृांया हदयाृ माझयाब�ल इृके �ेम उिदृ झालेले असृे की, वायप आकाश होमन 
आकाशाृ मुरावा तया�माणे ृो माझयाृ िवरृ िवरृ भजन करृो. देश, काळ, व रृमान सवर काही मलाच 
समजृो. 

 
माझया ्ा िवनरपाशी खेळृ, ि�भवुनाृ रमृ, गमृ, माझे ृे जग प्प मनाृ साठवृ ृो भकृ माझी 

भ�कृ करृो. 
 
आृा हे भगव प्प जगाृ ृो कसे पहाृो असे कदािचृ ृुझया मनाृ येईल महणपन सागंृो. 



 
अनु�मिणका 

 
“पास�, जो जो �ाणी भेटेल ृो ृो भगवंृ  आहे असे ृो समजृो. सखया रे, हा असा माझा भ�कृयोग 

खराखुरा भ�कृयोग आहे हे नीट लकाृ घे बर का. 
 
जी सवरपाची जाणीव देवाना िकवा महष�नाही झाली नाही, होृ नाही, होणार नाही, ृी जाणीव 

आपणहपन कशी तया भकृांं या सवाधीन होृे बघ. ्ा महष�ची, देवाचंी, काय चपक होृे सागंप का अजुरना? ृे 
शोधृ रहाृाृ बाहेर आिण मी लपलेला असृो तयांं याच हदयाृ! हा भकृ बाहेरची दारे बदं करृो, आिण मी 
िजसे असेन िृसपन मला शोधपन काढृो आिण मी सापडलो की माझयाशी एकरपच होमन जाृो. अजुरना आृा 
ृो मला सोडपन कुठे जाृ नाही आिण मी ृरी तयाला सोडपन जाम कुठे? कुठलयाही आकक ृीृ लपलो ृरी ृो 
मला कणाध�ृ शोधपन काढृो आिण मला कवटाळृो. अरे ृो िच�ाने मीच झाला आहे. माझयामुळेच ृो 
जीवभेाव े कृपृ झाला आहे. आिण या जािणवें या धंुदीमधये जनम-मरण ्ाचेही तयाला िवसमरण झाले आहे, ृो 
तया बोधांया आनंदाने नाचृो आहे असे होृे. 

 
आिण अजुरना, असे माझे भकृ जर एक� आले ृर मग ृो सोहळा िवचारच नको आधी बोध झालयाने 

एकटाच नाचृ असलेला या भकृाला आपलयासारखाच दुसरा भकृ भेटला की तया दोघांं या संवादाचे सुख 
नाचप लागृे. माझयाच कसा एकमेकानंा सागंृ ृे इृके काही रंगपन जाृाृ की, जवळजवळ असलेली दोन 
सरोवरे उचबंळपन एकमेकांृ  कालवृाृ आिण मग तया ृरंगाना ृरंगाचीच �चडं देवालये होृाृ ृशी तया 
भकृांं या भेटीृ आनंद क�ोळाची वणेी पडृे. बोधाची लेणी बोधांया आनंदाृ बोधावर चढृाृ. सपय�नेच 
सपय�ला ओवाळावे, चं् ाने चं् ाला अिलगन �ाव,े दोन सारखे ओघ वहाृ येमन एकमेकांृ  िमसळावे ृसे 
घडृे. ृशी तयाचंी भेट होृे. ऐकय भावाचे �यागच होृे, तया संगमाृ सा�तवक भावाचे जहाज ृरंगप लागृे. 
संवादांया चवहा�ावरचे ृे गणपिृ होृाृ. अरे, मग तया महासुखांया भराने ृे देहांया गावाबाहेर धावृ 
येृाृ आिण माझयामुळे कृपृ झालेले ृे माझे भकृ गजरना कर लागृाृ. एकांृ ामधये हळपंच फकृ तयाला ऐकप  
जाईल अशा गुपृृेने गुर िशषयाला एकाकराचा, ॐकाराचा बोध करृाृ. ृो ॐकार ृे �गटपणे सवर जगांृ  
मेघांया गडगडाटा�माणे गजपर लागृाृ. कमळाची कळी उमलली की हदयाृ असलेला ृो सुवास ृी लपवपन 
ठेवृ नाही. राजाला, रंकाला सुगंधाचे पारणे घालृे तया�माणे माझया कसा जगाला सागंृाृ, सागंणयांया 
आनंदाृ कसा सागंणेच िवसरन जाृाृ, आिण तया िवसमरणाृ आंगे जीव ेसवृः िवरनच जाृाृ. 

 
रामानुजाचाय�ना राममं�ाचा उपदेश गुरंनी केला आिण सािंगृले की, “हा ृारक मं� आहे. हा 

कुणाला सागंायचा नाही. अगदी गुपृ ठेवायचा. हा ृुला ृारन नेईल.” 
 
रामानुजाचायर मं� जपप लागले. मग काही िदवसानंी तयांं या मनाृ आले की हा जर ृारन नेणारा मं� 

आहे ृर सव�ना कळलाच पािहजे. तयानंाही ृो ृारक होईल. “मोठमो�ाने तया मं�ाचा उ�ार करन सव�ना 
तयाचा उपदेश करणयास तयानंी सुरवाृ केली. गुरंंया कानी हे गेले ृेवहा ृे रामानुजाचाय�ना रागावले. पण 
तयानंी गुरंचीच यसायोगय समजपृ घाृली व उपदेश चालप  ठेवला. ृे गुरंना महणाले की, “एव�ा मो�ा 
लाभापासपन लोकानंा विंचृ ठेवणे बरोबर आहे काय?” गरंनाही ृे महणणे पटले. 

 



 
अनु�मिणका 

देव महणाले, “तयाचें माझयावरचे �ेम असे भकृ सहवासाृ इृके वाढृे की तयानंा रा� आिण िदवस 
कळेनाशी होृाृ. माझे अवयंग सुख ृे पपणरपणे अवयंग सुख ृे पपणरपणे आपलेसे करन घेृाृ. 

 
मग मी तयानंा �ायचे ृे काय िश�क रािहले? मी �ावा असा जो शलेका सुखाचा वाटा ृो ृर तयाने 

कधीच हसृगृ करन घेृला! पास�, ृे जया वाटेने िनघाले आहेृ तया वाटेचा सुखानुभव पािहला ृर सवगर व 
मोक ्ा देखील ृुलनेने आडवाटा ठरृील? 

 
अरे, मी तयानंा �ेमसुख �ाव,े हे माझे देणे असावे पण ृे ृे आपलया सामथयरने िमळवृाृच मा� 

महणृाना महणृाृ, “हे ृर आमहाला देवाने िदले.” 
 
मग मला एवढेच काम राहृे की ृे �ेमसुख वाढवावे आिण काळाची दि� तयावर पडप  नये महणपन जपावे. 

पुनजरनम घेमन पुनहा भ�कृ करावी अशी तयाची इंचा असेल ृर या जनमाृील तया भकृाची भ�कृ जशींया 
ृशी संभाळपन पुढंया जनमांया पिहलया कणाृच तयांया सवाधीन करावी, कुठे काही अपपणरृ ा अजपन तया 
भ�कृृ िश�क असली ृर जनमांृ राृ पपण�वससा �ावी हे काम मी मो�ा आनंदाने करृो. लाडके मपल असले 
की िकरीटी, आई तयाला आपलया देहाची गवसणी घालृे, अहोरा� तयांयावर पहारा करृे, ृे मपल खेळृ 
असले ृरी आगे मागे धावृे, तयाला जो खेळ हवा असेल ृो सोनयाचा करन तयांयापुढे ठेवृे. अजुरना, 
तया�माणे माझया भकृानंा जी जी भपिमका ि�य असेल ृी ृी देृो. मालुृाई, ्ा ओवया वाचृाना मला आमंया 
लहानपणाची आठवण येृे. ह�ी, अंबारी, तयाृ बसवायंया मोच�ले घेृलेलया दासी चादंींया होतया. ृाटे, 
वा�ा, ृाबें, भाडंी चादंीची, जाळीची ्ंक चादंीची आिण राजाना मोटारीची आवड ृर ृी सोनयाचे काही भाग 
असलेली चादंीची! आमंया पणजीबाईसाहेबानंी आमंया आजोबांं या, सरकारंया सवयंपाकासाठी चादंीची 
भाडंी घडवली होृी हे वरचेवर ऐकलयामुळे आपला खेळ काही वगेळया �कारचा आहे हे धयानाृ यायचे नाही. 
देवांं या मप�ृ, ही चादंीची भाडंी वगैरे खेळ हुजरे रोज एवढा मोजपन जपपन का कपाटाृ ठेवृाृ हेही कळायचे 
नाही. आणखी एक गंमृ आठवृे. आमंया खेळाृलया देवाची पालखी दर एकादशीस िनघायची पागेृील 
सवार व नोकर कौृुकाने भजने महणायला यायची. 

 
आला माझा अाधू्त  
राि् खडााा गजर्त  
गु द�ा गु द�ा �ामानंदा अाधू्ात॥ 

 
असे भजन शकंर भोई एकृारीचा चढा सपर लावपन गजुरन महणायचा. ृो पालखीपुढे भजन महणृ िनघाला की, 
नाचावसेे वाटायचे. रोज संधयाकाळी सरकारंयाकडे नमसकारास गेले की, सरकार िदवसभरांया कायर�माची 
चौकशी करृ कधी शाबासकी देृ, कधी रागावृ पण एकादशीस आमही नमसकार केला की महणायचे, “या 
आृा. आज एकादशी. आज ृुमची पालखी िनघायची ना?” इचलकरंजी, कोलहापपर वगैरे िठकाणंया 
वा�ानंा चौक आहेृ. तया चौकाला पालखी घेमन �दिकणा वहावयांया. माृुः�ी, आजी ही मोठी माणसेही 
पालखी पहायला उभी रहायची इृके तया पालखीचे कौृुक. पण पालखी होृी िजनगरी आिण तयाृ असायचे 
आमचे जड गणराज! पालखी डुगपडपगप करायची, अगदी साभंाळपन आणावी लागे. मग आमही सरकारानंा महटले, 
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“आमंया देवाला पालखी हवी आहे. िजनगरी पालखीला देव जड होृाृ.” सरकार महणाले. “बरं. 
सावंृ वाडीस मनुषय पाठवप”. 

 
आृा इृकी लहान पालखी ृयार कुठपन िमळणार? दाडंा ृर लाकडीच करावा लागला, रंगरंगोटी 

िच�े ृरी िनघाली पािहजेृ. पण आमहाला घाई, एकादशी आली की वाटे पालखी कधी येणार देवाची! मग 
राजाना महणाव े“राजे, िवचाराना ृुमही सरकारानंा पालखी कधी येणार मग ृे सरकाराना महणायचे” पालखी 
कधी येईल? सरकार महणायचे “येईल आृा” मग शवेटी एकदा ृी आली. खुृनीची संुदर िपजरी, गादी लोड 
िगर�ा असलेली पालखी पाहपल आमचा आनंद गगनाृ मावनेा. ृी पालखी आलयावर मग आमचे गणराय, 
महादेव वगैरे देव अगदी आरामाने िमरवप लागले आिण आमची “गुरद�ा गरद�ा” ही टीप आणखीच वरंया 
प�ीला गेली. आई बाळाला हवा असलेला खेळ कसा पुरवृे हे राजानंी “मला ह�ी हवा” महटलयाबरोबर 
सरकारानंी बगंलोरहपन तयांयाजोगा ह�ी आणवपन तयाचें लाड पुरवले. तयामुळे ्ा ओवया वाचलया की आमचे 
लहानपण आठवृे. मामलीनी असे लहानपण �तयक पािहले असेल काय असे वाटृे. 

 
“माझे भकृ जे मागृील ृे मी तयानंा देृो” असे देव महणृ आहेृ. “पास� अरे, समस�घरी उणे ृरी 

काय? उपासनेंया जया जया अवससेृ ृे असृील ृी ृी भकृाचंी अवससा मी सुवणरमय करन तयांं यापुढे 
ठेवृो. ृे सुखाने माझयापय�ृ पोचृील असे मी पहाृो. हे करणे ृर मला फार आवडृे. अजुरना, भकृाला माझे 
कौृुक ृर मला तयांं या अननयगृीची आशा! माझया घरी सवर ऐनयर पाणी भरृे आहे पण वाण काय ृी 
�ेमळाची आहे आिण महणपन आमही आमंया उपासकासाठी सवगर व मोक हे दोनही मागर मोकळे केले आहेृ. 
तयानंी ्ा दोनही रसतयावरन खुशाल याव ेजाव ेअसे केले आहे. आमचे आंग ल�मी आिण शषे यांं या सवाधीन 
केले आहे पण सवास�चा लवलेशही जयाृ नाही असे साजपक �ेमसुख ्ा �ेमळ भकृासंाठी लपवपन जृन करन 
ठेवले. मी �ेमळपणा देृो आिण मोबदलयाृ भकृ घेृो पण अजुरना ्ा िजवलग कसा शबदानंी सागंणयासारखया 
नाहीृच. मी जो आतमा तयाला तयानंी जगणयाचे एकमेव िठकाण केले आहे. माझयावाचपन सवर वयसर आहे असे 
तयानंी प�े ठरिवले आहे. अजुरना, काय सागं अरे, तया शु� ृ�वजानापुढे मशालजी होमन मी जानरपी पोृ 
घेमन वाट दाखवीृ चालृो. अजानांया रा�ी पडलेला घनदाट काळोख काढपन टाकप न तया रा�ीचा नाश 
करृो आिण तयांं या द�ीपुढे कायमचा जानोदय करृो”. 

 
�ेमळाचंा ि�यो�म अजुरनाला असे महणाला. अमकृासारखी ही अकरे ऐकप न अजुरन आनंिदृ झाला. 

तयांया मनाला धीर आला. देव आपला तयाग करन जाणार की काय अशी जी भीृी तयाला �सम वाटृ होृी 
ृी गेली. देवांया कक पेचा भरवसा आला आिण अतयंृ उतसाहाने ृो महणाला देवा, ृुमंया ्ा अमकृासारखा 
शबदानंी माझे मन अगदी शांृ  झाले आहे. जनमजनमांृ री ृुझी भ�कृ करन आमचा सखा महणपन या जनमाृ पृ 
आमंया हाृी आला आहेस. आृा पृ भकृाचें आिण तयांं या भकृीचे कसे संरकण करृोस हे ऐकप न फारच 
आनंद झाला आहे. आृा आमही कशाला भीृ नाही. महाराज, माझया मनाृ आृा पापपुणयाची भीृी रािहली 
नाही की जनममरणाची काळजी उरली नाही. माृेंया उदरांृ ील अ�गनकंुडापासपन आज आपण मला मुकृ 
केले आहे. आतमजान होणे हाच नवा जनम आहे. ृो मी आज माझा जनम �तयक माझया डोळयानंी पािहला. आृा 
माझे जीवन मला हवे ृसे माझया हाृी आले असे मला वाटृे आहे. आज माझे दैव खरेच उदयास आले आहे. 
माझे आयुषय आृा सफल झाले आहे. देवांया मुखांृ पन मला उपदेश झाला हे माझे केवढे भागय आहे! आृा ्ा 
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वाकयांं या �काशाने आृील अंधार िफटला आहे. महणपन ृुझे खरे रप मला िदसृ आहे. पृ साकात पर�� 
आहेस. पचंमहाभपृ ाचें िव�ा�नृससान आहेस. जग�ासा, पृ परम�े�, पिव� आहेस पृ �ैलोकयाचे परम दैवृ 
आहेृ. चोवीस ृ�वापलीकडील पचंिवसावे ृ�व पृ आहेस. �कक िृभावांया पलीकडील, पैल�ांृ ाृील पृ देव 
आहेस, िदवय आहेस. सवामी, पृ ृर अनािदिस� आहेस हे मला कळपन चुकले आहे. जीवास ृुझे रप कळृ 
नाही असा पृ आहेस हे मला समजले आहे. पृ या काळयं�ाचा सप�धार आहेस. पृ जीवानाचे आ�यससान 
आहेस. ��ाडंरपी कढईस पृ आधार आहेस. हे सवर मला िनि�ृपणे कळले आहे. 

 
आणखीही एका �काराने या अनुभवाचा सोरपणा वाटृो आहे. ृुझे सवरप अमुक �कारचे आहे असे 

ऋषीनरानंी मागे सािंगृले होृे. तयावळेी तयानंी जे सािंगृले तयाचे खरेपण माझया अंृःकरणास आज पटले 
आिण ृेही आपणच कक पा केली महणपन! एरवी नारद अखंड आमंयाकडे येृ, अशाच अस�ची कावये गाृ, पण 
तयाचंा असर कधी आमहाला समजलाच नाही. तया कावयांृ ील संगीृांया भागाचे �वण सुखच फकृ आमही घेृ 
असप. अहो महाराज, आंधळयांं या गावाृ सपयर �काशमान झाला ृर तयानंा फकृ �काशाृील मब ृेवहढी 
जाणवणार, �काशाचा अनुभव तयानंा येणारच नाही ृसे आमचे होृ होृे. देव�ष गाृ होृे अधयातम! आमही तया 
गाणयांृ ील मधुरृा ऐकृ होृो, वाखाणृ होृो. ृेवहढीच आमहालंा िमळाली. बाकी तयांृ ील ृो गंभीर भाव 
आमंया कधी धयानी आलाच नाही. अिसृ, देवल इतयादी ऋषींया ृोडपन “ पृ अशा सवरपाचा आहेस” हे 
ऐकृ होृो. पण बु�ी िवषय िवषाने वयापली होृी. तयावळेी तया िवषाचा इृका अममल होृा की जीवाला गोड 
अधयातम कडप  लागृ होृा आिण कडप  िवषय गोड वाटृ होृे. आणखी दुसऱयाचें काय सागंप पण देवा �तयक 
वयासदेव राजवा�ांृ  येृ आिण ृुमचे सा�ंृ  वणरन करन माहातमय सागंृ. पण अंधाराृ िचृामणी पहावा, ृो 
िचृामणी नाही असे महणपन तयाची उपेका करावी आिण िदवस उगवलयावर तयाची ओळख पटावी ृसे आज 
झाले. ्ा जानरपी खाणी माझयाजवळ होतया पण कक षणा, ृुझया �काशािवना तया वाया जाृ होतया. ृुझया 
सपय�चा �काश आृा पडला, ृुझे वाकयरपी िकरण फाकले आिण ऋषीनी जे मागर सािंगृले होृे तयाचे 
अनोळखपण आज िफटले. माझया हदयभपमीमधये तयानंी खोलवर जानाचे बीज पेरले होृे. आृा तया भपमीला 
ृुझया कक पेची ओल लाभली आिण ृुझा-माझा संवाद हेच जयाचे फळ असे पीक आले. नारदािदक संृ यांं या 
बोधरपी न�ानंा मी आृा महोदिध झालो आहे. अनंृ सुखाचा समु् झालो आहे. �भ,ु आजवरंया सवर जनमाृ 
मी जी जी उ�म पुणये केली तयांं याकडे माझे काही येणे रािहले नाही. तयानंी ृुझयासारखा सदगुर मला जोडपन 
िदला आिण ृी माझया ऋणांृ पन मुकृ झाली. वाडवडलांं या ृोडपन ृुझयाब�ल ऐकले होृे. पण पृ कक पा केलीस 
ृेवहाच तया बोलणयाचा खरा असर मला कळला. भागय अनुकप ल असेल ृरच केलेले उ�ोग यशास जाृाृ. 
गुरकक पा होृे ृेवहाच वाचलेले व ऐकलेले जान सफळ होृे. महाराज, िजवापाड क� करन माळी झाडे 
वाढिवृो. जनमभर �म करृो पण वसंृ आला की मगच तयाला फळ िमळृे. िवषमजवर जेवहा ओहोटीस 
लागृो ृेवहाच गोड पदास�ची चव गोड लागृे. देहाृ आरोगय येमं लागले की मगच मा�ा, भसमे 
पिरणामकारक आहेृ असे ठरृे. इंि्ये वाचा, �ाण याचें सासरक होृे जेवहा चैृनय आपण होमन येमन �वशे 
करृे ृेवहाच. तया�माणेच शबदजाृाचा अभयास, योगशासाचा अभयास हा आपलासा होृो गुरकक पा होृे 
ृेवहाच. आृा मला गुर भेटले, मी कक ृासर झालो असे महणृ अजुरन �ेमाने, आनंदाने, नाचप लागला, महणप 
लागला देवा, ृुमचे वाकय मला आवडले. पृ देवदानवानंा कळणयासारखा नवहेसच. हे अगदी खरे आहे, याची 
कैवलयपृी मला पुरृी �चीिृ आली. जर कुणी मी माझया बु�ीने देवाला जाणपन घेईन असे महणृ असेल ृर ृे 
कधीच घडणयासारखे नाही हे मला खा�ीपपवरक आृा कळले आहे. 
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आृा माझया धयानाृ आले की आकाशाला आपण िकृी मोठे आहो हे कळणे कठीण आहे. पकथवीला 

आपले वजन िकृी आहे हे कळणे अशकय आहे. तया�माणे वदेािदकानंा ृुझे सवरप कळणे केवळ अशकय आहे. 
ृे आपले बुि�वैभव वकसाच िमरिवृ असृाृ. ृुझे सवरप एकटा पृच काय ृो जाणृोस. बाकींयांं या सवर 
शकृी ृुला आपलया सामथय�वर जाणणयास पपणर असमसर आहेृ. 

 
देवा, मनाला मागे कसे टाकाव?े वारा वावनेे कसा मोजावा? आपलया बाहुबलाने आिदशपनय कसे 

उृरन जाव?े ृुला जाणावयाचे हे काम ृसेच अतयंृ कठीण आहे. कोण ृुला जाणप शकेल? कोणतया 
साधानाने जाणप शकेल? देवा ृुला जाणणयाचे साधन महणजे केवळ ृुमची कक पा. दुसरे काहीही नाही. पृच काय 
ृो सवृःला जाणप शकृोस. इृकेच नवहे ृर सवृःचे सवरप दुसऱयालाही समजावपन देम शकृोस. ृेवहा 
समस�, आृा वयाकुळृेंया िनढळावरचा घाम आणखी एकदा पुसा.  

 
सवर भपृ ाचंी उतप�ी आपण केली आहे. ि�भवुनरपी ह�ीला आपण िसहासारखे अहा. सवर देवानंा 

आपण पपजाससान अहा. जगाचे सवामी अहा. आपण माझी िवनंृी ऐकाल का? 
 
आपण इृके सोर अहा की आपलयाजवळ उभे रहाव े अशीसु�ा आमची योगयृा नाही. पण तया 

अनिधकाराने िभमन िवचारायचे नाही असे जर आमही ठरिवले ृर आमही िवचारणार ृरी कुणाला? आमहाला 
ृुझयािशवाय आधार ृरी आहे कुणाचा? न�ा, समु् पाणयाने भरलेले असले ृरी चाृकाला मेघांृ पन जो सचब 
पडेल ृेवढाच िमळणार. ृसे गुर जरी सगळीकडे असले ृरी आमहाला ृुझयािशवाय दुसरी गृी नाही. ृेवहा 
िवचारृोच. देवा दय�् होमन आपण मला आपलया िवभपृ ी सागंा. 

 
महाराज सवर िवभपिृ आपलयाच आहेृ. तया अनंृ आहेृ, तयानंी िवन वयापपन टाकले आहे पण ्ा 

अनंृाचे मी कसे िचृन कर? सगळीकडे पृच भरला आहेस असे महटले की �ीकक षणा काहीच िचृन माझया 
हा पृन होईना. ृेवहा मला आपलया �धान नामािंकृ िवभपिृ �गट करन सागंा. आृाच काही िवभपिृ ृुमही 
सािंगृलया ना ृशाच पुनहा एकदा िवसृाराने आणखी काही सागंा. तया िवभपिृ अशा असावया की, तयाचें िचृन 
करणयास मला काहीच सायास पडप  नयेृ. ृो िवभपिृयोग मला सप� करन सागंा. िवचारलेलया िवभपिृ ृर 
सागंाच पण आणखीसु�ा सागंा बरं का. वारंवार काय िवचारृोस, काय सागंायचे पुनहा पुनहा, असे महणप नका. 
कक षणा सामानय अमकृसु�ा पुनहा पुनहा पयाव ेअशी इंचा होृे, नको महणवृ नाही. हे ृर उपदेशामकृ! पुनरावकि� 
कशी करावी हा भाव जनादरना मनाृ आणपसु�ा नका. 

 
मगाशी मी जे अमकृ महटले ृे खरे महणजे काळकप ट िवषाचे भावडं आहे. मकतयपं या भीृीने देव अमकृ 

पयाले. ृरीसु�ा ��देवांया एका िदवसाृ चौदा इं् होमन जाृाृ. इृके सोडे अमरतव देणयाचे सामथयर 
असलेला कीरसमु्ाृला ृो एक पाृळ गोड पदासर पण ृोदेखील आपलया गोडीने िपणाऱयाला “पुरे” महणप देृ 
नाही. तया अमकृाची अशी अवीट गोडी आिण आपले बोलणे ृर �तयक परमामकृ! मंदराचल न उपटृा, 
कीरसमु् न ढवळृा अनािद आिण सहज िस� आहे, ृे ्व नवहे, घन नवहे, तयाची गोडी आिण सुवास सागंृा 
येृ नाही पण आठवलयाबरोबर कोणालाही �ापृ मा� होृे. तयांया गो�ी ऐकप नच सगळा संसार वयसर वाद 
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लागृो. आपोआप मनाला गाढ �ससरृा �ापृ होम लागृे. जनममकतयपची भाषा समपळ नाहीशी होम लागृे. 
आृ-बाहेर महासुख वाटप  लागृे. आृा ृुझया बोधामकृांया नुसतया गो�ी ऐकप न जर हा लाभ होृो ृर ृे सेवन 
करन, �तयक अनुभपिृ घेमन आपण तया बोधाशी एकरप झालो ृर केवढे भागय! देवा महणपनच आपलया 
मुखा पृन िमळणारा हा बोध “आृा पुरे” असे माझे िच� महणपन शकृ नाही. आधी ृुझे नाव आमहाला ि�य. 
तयाृ ृुझी भेट होमन म�ैी झाली आिण आनंदांया उतकष�ृ पृ आमहाला बोध करृोस हे सुख मी कशासारखे 
आहे महणपन सागंप? मला ृर काही सागंृा येृ नाही. इृकेच महणृो की, ्ा जानांया कसा आपलयाकडपन 
पुनहा पुनहा आमहाला सािंगृलया जावया. 

 
सपयर पुनहा पुनहा उगवृो महणपन मग तयाला काय िशळा महणावयाचे, अ�गन कधी ओवळा असृो काय, 

गंगा वहाृच असृे िृला कधी पारोशी महणृा येृे काय? देवा ृसे ृुमचे शबद िशळे, ओवळे, पारोसे, जुने 
होमच शकृ नाहीृ. ृुमंया �ीमुखांृ पन येणारे शबद िनतय संुदरच वाटृाृ. आमहाला ृर तया नादाला रप 
िदसप लागृे! चदंन ृरंया फुलाचंा सुवास घयावा ृसा हा अपपवर लाभ आमहाला वाटृो आहे. सागंाल ना देवा 
पुनहा तया िवभपृ ी?” 

 
अजुरनाचे हे शबद ऐकप न देव सव�गाने डोलप  लागले. मनाशी महणाले “अहो, काय सागंाव े हा ृर 

भ�कृजानाचे आगर झाला की. चान चान.” 
 
आवडतया भकृाला ्ा भ�कृजानाने झालेलया आनंदाचा संृोष देवांया मनाृ मावनेा. कसाबसा ृो 

�ेमाचा वगे सावरृ अनंृ महणाले “बाबा, सागंृो रे.” 
 
मामली महणृाृ ृो ��देवाचा िपृा अजुरनाला “बाबा” महणृो आहे. देव आपण सवृः िपृामहाचा 

िपृा आहो हे देखील िवसरले अशी ही भकृ�ेमाची िकमया! पण तयाचेही आ�यर वाटपन घयायचे नाही. कारण ृो 
नंदाचे मपल झालाच आहे. आवडीची अिृशयोकृी आहे ृी! िृचा काय िवचार करावयाचा! 

 
देव महणाले “ पृ िवभपिृ िवचारलयास आिण मी सागंृो असेही महटले पण सुभ्ापिृ ्ा िवभपिृ अपार 

आहेृ. इृकया अपार आहेृ की तया सगळया माझया मलाही आठवृ नाहीृ की मोजृा येृ नाहीृ. अंगावर 
केस िकृी असे कुणी िवचारले ृर काय सागंायचे? ृे जसे सागंणे अशकय आहे ृसेच माझया िवभपिृ सागंणे 
कठीण आहे. माझा िवसृार िकृी, केवहढा, हे माझे मलाही नीटसे ठामक नाही. 

 
ृेवहा आृा असे करृो की जया रढ �धान िवभपिृ आहेृ तया सागंृो. बी मुठीृ आले की वकक हाृाृ 

आलयासारखाच आहे. ्ा �धान िवभपिृ पृ जाणपन घेृलयास की सवर िवभपिृ जाणलयासारखयाच होृील. उ�ान 
हाृाृ आले की तयांृ ील फळे, फुले आपोआपच हसृगृ होृाृ. तया�माणे ्ा िवभपिृ कळलया की, सगळे 
िवनच ृुझया हाृी आलयासारखे होईल. एरवी आकाशासारखया अमय�द पदास�स िजसे सहज लपपन बसृा 
येृे असा माझा िवराट िवसृार कसा वणरन करावा? तया माझया िवराट रपास आरंभही नाही आिण शवेटही 
नाही. ृेवहा तया रपाचे वणरन कसे करावे. ृेवहा मुखय मुखय काही िवभपिृ सागंृो तयावरन ृुला सोडी कलपना 
येईल. 
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अजुरना ृुझयाकडे पािहले की ृुझे रप आिण गुण दोनहीचे मला फार कौृुक वाटृे. ृुझे हे संुदर कुरळे 

केस ृुला िकृी शोभपन िदसृाृ रे. ृुझे सगळे शरीरच देखणे! गुण पहाव ेृर धनु�व�ेृ पृ ि�बकासारखाच 
वाटृोस मला. तयाृ पृ आृा जानाचाही अिधकारी झाला आहेस. पृ महणशील ृे जान मी ृुला देृो. मग ्ा 
िवभपिृयोगाचीच काय कसा? 

 
अजुरना ्ा सवर भपृ ांं या िठकाणी मी आतमा ्ा सवरपाृ रहाृो. आृ तयांं या अंृःकरणाृ मीच आिण 

भपृ ाचंी ही शरीराची गवसणी पण मीच आहे. या मेघांं याकडे पािहले ृर तयांं या खाली-वर आकाशच असृे, 
आृ-बाहेर आकाशच, जनम आकाशाृच असृो आिण लयही आकाशाृच! तया�माणे या भपृ ानंा आिदमधयअंृ 
सगळया �ससृी मीच आहे. िवभपिृ आिण आृा भपृ ाचंी संखया कोण मोजणार? ससावराचंी गणृी कोण 
करणार? माझे वयापकतव आिण अनेकतव िवभपिृ योगाने कळेल महणपन जीवाचा कान करन ऐक आिण तयावर 
िचृन कर. वयापक सवरपाची कलपना िदलयावर आृा वगेळया िवभपिृ सागंणयाची खरी आवशयकृा नाही पण 
मी सागंृो महटले आहे महणपन िचृनासाठी �मुख िवभपिृ सागंृो तया ऐक. 

 
अजुरना, बारा आिदतयामंधये मी िवषणु आहे. अकरा र्ामंधये मदनाचा संहार करणारा शकंर मी आहे 

याृ शकंा धर नको. देवामधये मरदगणाचा भाम महच् मी आहे. यकराकसांं या समुदायाृ शकंराचा सखा जो 
कुबेर ृो मी आहे. आठ वसपमधये अ�गन ही माझी िवभपिृ आहे. सवग�ंया राजयाला सा् करणारा, सवरजामधये 
अ�गणय आिण कुलोपाधयायामधये सवर�े� असा शु�ाचायर मी आहे. शकंरांया वीय�पासपन अ�गनंया संगृीने 
कक ि�कांं या िठकाणी उतप� झालेला का�ृक सवामी ि�भवुनाृील सेनापृीमधये माझी िवभपिृ आहे. गंधव�मधये 
िच�रस हे माझे सवरप आहे. महष�मधये ृपोराशी भकगु ही माझी िवभपिृ आहे. देवष�मधये नारद ही माझी िवभपिृ 
ृर अशषे िस�ामधये किपलाचायर ही माझी िवभपिृ आहे. जनम देणाऱयामधये मदन ही माझी िवभपिृ समजावी. 
जलचरामधये पि�म िदशचेा सवामी जो वरण ृो मी आहे. िपृरांं या समुदायाृ अयरमा नावाची िप कृदेवृा मी 
आहे. जगाची शुभाशुभे िलिहणाऱया, �ाणयांं या मनाचा झाडा घेणाऱया, कम��माणे �ाणयानंा सुखदुःखाचा भोग 
देणाऱया िनयमनकतय� देवृामधये सवर कम�चा साकी यम मी आहे. मुनीमधये मी वयासदेव आहे. धैयरवानाचा राजा 
किवनर शु�ाचायर ही माझी िवभपिृ आहे असे ृो यादवच् महणाला. 

 
शसधरामधये �ीराम ही माझी िवभपिृ आहे. तया रामाने संकटाृ सापडलेलया धम�ंया कैवाराने 

धनुषयास आपला सा्कृ� करन �ेृायुगाृ िवजयल�मीला आपलयाकडे खेचपन आणले. सुवळे पवरृांया 
माथयावर उभे राहपन �ृापलंकेनराची तया रावणाची मसृके वरंयावर उडवपन आकाशाृ िफरणाऱया 
िपशा�ाचंा बळी महणपन हाृी िदली आिण “उदो, उदो” असे तयांं याकडपन महणिवले. तया रामचं् ाने देवाचंी 
गेलेली �िृ�ा पुनहा िमळवपन िदली. धम�चा जीण��ार केला. तयांया परा�माने सपयरवशंाृ जसा काही पुनहा 
सपयरच उगवला. अिजकय शसे हाृाृ धरणाऱया शपरवीराृ जानकीकांृ  रामचं्  ही माझी िवभपिृ आहे असे 
समज. 

 
यादवकुळामधये ऐनयरसंप� असा यादव मी आहे आिण �ीकक षण ही माझी यादवाृील िवभपिृ आहे. मी 

जनमास आलो वसुदेव देवकींया पोटी पण यशोदेंया मुलींया बदली गेलो गोकुळाृ. बाळपणाची दशा संपृे 
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न संपृे ृोच अनेक दानवानंा मारन सकि� अदानवी केली. पवरृ करंगळीवर उचलपन इं्ाचा मिहमा मोजपन 
बाजपस टाकप न िदला. कािलदींया हदयाृ असलेले कािलयाचे शलय फेडले. पेटृे गोकुळे राखले. वासरासंाठी 
तया ��देवाला खुळे िपसे करन सोडले. तयाने गायी, वासरे, गोपाळ चोरन नेमन तयानंा लपवपन ठेवले आिण 
मीच झालो दुसरी गायी-वासरे, गोपाळ. बाळपणांया सुरवाृीसच कंसासारखी अचाट महाधचडे सहज संपवपन 
टाकली. आृा ्ा माझया गो�ी ृुला िकृी सागंावया? पृ आणखीही िकृीृरी कसा पािहलया, ऐकलया 
आहेसच. एवहढेच धयानाृ ठेव की यादवामंधये �ीकक षण ही माझी िवभपिृ आहे. 

 
सोमवशंामधये जनमलेलया ृुमहा पाडंवामधये पृ अजुरन हे माझे सवरप जाणाव.े आपलया एकमेकांया 

�ेमाृ तयामुळे कधीच िवकलप येृ नाही. संनयाशाचे सोग घेमन माझी बहीण सुभ्ा चोरन नेलीस महणपन मी 
ृुझयावर रागावलो नाही, माझया मनाृ काही िवकलपिह आला नाही कारण पृ आिण मी फकृ देहाने िभ� पण 
िवभपिृंया द�ीने एकरपच आहे. 

 
जयाची सेवा सवर �जा करृे ृो राजा ही माझी िवभपिृ आहे. दैतयकुळाृ जनमलयापैंकी दैतयभावाचा 

जयांया मनाला सपशरही झाला नाही असा �लहाद मी आहे. 
 
�काश देणाऱयामधये रिशमवेृ  सपयर ही माझी िवभपिृ ृर गगनरंगी नक�ामधये चं्  ही माझी िवभपिृ 

मानावी. 
 
इंि्यामंधये अकरावे इंि्य जे मन ृी माझी िवभपिृ आहे. सजीवामंधये जे सजीवतव ृे मी आहे. 
 
सु�िस� अशा सवर घो�ामंधये उ�ै�वा हे माझे रप समज. राजयाचे भपषण असणाऱया ह�ीमधये अमकृ 

मंसना पृन िनघालेला ऐरावृ ृो मी, धेनपमधये कामधेनु आिण सपरकुळामधये मुखय वासुकी हे माझे सवरप आहे. 
नामामधये अनंृ ही माझी िवभपिृ, नापदामधये मी आहे िसह आिण पकीजाृीमधये मी आहे गरड. अजुरना, असे 
आहे महणपनच ृो पिकराज मला पाठीवरन वाहपन नेम शकृो. 

 
उंच उंच िशखरानंी युकृ असलेलया पवरृामंधये मी मेर आहे. अचल असलेलया मो�ा पुणयवान पवरृ 

�े�ामंधये मी िहमालय आहे. 
 
सगळया जलाशयामधये पाणयाचा सवर�े� साठा जो समु् ृो मी आहे. भगीरसाने खाली आणृ 

असृाना जनहु ऋषीनी गंगा िगळपन टाकली आिण भगीरसांया �ासरनेवरन माडंी फाडपन मोकळी केली ृी 
जानहवी माझे सवरप आहे. 

 
कलपवकक, पािरजाृ, चदंन हे वकक आप-आपलया गुणानंी �िस� आहेृ खरे पण अनतस ही माझी 

िवभपिृ आहे. 
 
गिृमंृामधये पवन मी आहे. ृो मी वायु एक कण न लागृा पकथवींया िवसृाराला साृी समु्ावरन 
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उडृ जामन �दिकणा घालृो. 
 
वदेामधये मी सामदेव आहे. वदेामधये असलेलया रसंृरािद सामामंधये बकहतसाम ही माझी िवभपिृ आहे. 

सगळया चंदामधये गाय�ीचंद हे माझे सवरप आहे हे पृ िनि�ृ समज. 
 
सवर बोलणयामधये जया अकराृ सतयाचा उतकषर असृो ृे एक अकर ॐ हे मी आहे.” असे वैकंुठि�य 

�ीकक षण महणाले. 
 
या लोकामंधये कमरतयाग करन �णवािदक जपाने जो यज केला जाृो ृो जपयज सवर यजामधये �े� 

आहे. या यजाृ सनानादी कम� बाधंप शकृ नाहीृ. नामाने धम�धमर पिव� होृाृ. वदेांया सागंणया�माणेही नाम 
पर��च आहे. महणपन अतयंृ पिव� सुलभ असा जो जपयज ृी माझी िवभपिृ आहे. 

 
समासामंधये �ं� नावाचा समास मी आहे. 
 
िनयमन करणाऱयामधये मंुगीपासपन ��देवापय�ृ अिनवायर शासन मी आहे. सारासार िवचार करणाऱया 

धमरजानाचा पक घेणाऱया, सवर शासामधये मी नीृीशस आहे. सवर गुढामधये राजा अजुरना, मी मौन आहे आिण 
महणपन न बोलणाऱयापुढे ��देवसु�ा अजानी होृो. जानांं यािठकाणी जे जान ृे मी आहे. 

 
“शभंर यज करणाऱयांया हाृी जे वज् येृे ृे धनुधररा सवर आयुधामंधये माझी िवभपिृ आहे. 

�ासणाऱयामंधये अजुरना, मी महाकाळ आहे असे समज. िचलटापासपन ��देवापय�ृ जो सव�ना �ासपन टाकृो, 
मेरमंदारापासपन सवर पकथवीला जो िवरवपन टाकृो, जलरप झालेलया जगाला जो जेसलया ृेसे आटवपन, िगळपन 
टाकृो आिण जयांया पोटाृ आकाश सहज सामावपन जाृे असा जो अपार काळ ृो मी आहे” असे �ीकक षण 
महणाले. 

 
सवर िव�ामंधये अधयातम िव�ा हे माझे रप आहे. अकरामंधये सप� अकर जे “अ” ृे मी आहे. शासाचें 

कधी एकमृ होृ नाही, तयांं यामधये वादिववाद चालृो. िन�य करायला गेले की ृो वाढृो, ृो ऐकप न 
ृक�ला जोर येृो. तया ृक�वर बोलणाऱयाचंी गोड भाषणे होृाृ. �िृपादनामधये ही जी वाटाघाट होृे ृी 
माझी िवभपृ ी आहे. 

 
सक�ीचा मेळ उतप� करणारा मीच, उतप� झालेलया भपृ ानंा धारण करणारा मीच आिण शवेटी या 

सव�चा संहारकृ�ही मीच असे िन�यातमक ओळख. 
 
सीवग�पैकी माझया साृ िवभपिृ सािंगृलया जाृील. िनतय नवी जी की�ृ ृी अजुरना माझी मप�ृ आहे. 

औदायर आिण संपि� हे माझेच रप. जी वाचा नयायांया सुखानुसार बसपन िववकेांया माग�ने चालृे ृी माझी 
िवभपिृ आहे. कोणृाही पदासर पािहलयाबरोबर जी माझी आठवण करन देृे ृी समकिृ ही िन�याने माझी िवभपिृ 
आहे. सविहृाला अनुकप ल अशी जी बुि� ृी या लोकामंधये मी आहे, धैयर आिण कमा मी आहे. संसाररपी 
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ह�ीला िसहासारखा भय�द असलेला �ीकक षण महणाला, या साृही श�कृ मी आहे. 
 
अजुरना, बारा मिहनयामंधये मी मागरशीष मास आहे आिण ऋ पृमधये फुलानंा �फुि�ृ करणारा वसंृ 

आहे. 
 
चलकारक कारससानाृ �पृ  ही माझी िवभपिृ आहे. उघडउघड चवहा�ावर ही �पृ रप चोरी चालृे 

पण ृे माझे सवरप असलयाने कुणी �पृ ाला �िृकार कर शकृ नाही. एकप णएक ृेजोमय पदास�मधील ृेज 
मी आहे याची पृ आठवण ठेव. सगळया काय�ृ येणारे यश मी आहे. जया वयवसायाृ शु� सवरपाृ नयाय 
असृो ृो वयवसाय मी आहे. स�वगुण संप�ाृील स�व हे माझे रप आहे. 

 
अजुरना, अशा �काराने जगाृील वगेवगेळया िवभपृ ीची नावं ेघेम लोगलो ृर पपणर आयुषय असलेलया 

सहस जनमाृ अधय�ही िवभपिृ सागंपन होणार नाहीृ. सगळी नक�े वचेावी अशी इंचा झाली ृर एकेक नक� 
वचेपन कसे भागेल? ्ा सबधं आकाशाचे गाठोडेच बाधंाव ेलागेल. पकथवीवरील परमाणपचंा िहशोब माडंायचा 
झाला ृर मग सगळा पकथवीगोलच काखेृ मारावा लागेल. ृेवहा माझा हा पपणर िवसृार पृ पहाणार ृरी कसा? 
पजरनयांया धारा एकवळे मोजृा येृील, पकथवीवरंया कृणाकंराचंी गणृी करृा येईल, महोदधींया लाटाचंा 
िहशोब ठेवृा येईल पण माझया िवशषे िवभपृ ीचे मोजमाप करृा येणार नाही. 

 
झाडांया शाखा, फप ल फळ एकदम हाृी यावया असे वाटले ृर मपळ उपटपन हाृाृ घयावयास हव.े 

माझया िवशषे िवभपिृ समजपन घयावयांया ृर िवभपिृ वगेवगेळया मोजृ न बसृा माझे िनद�ष सवरप जाणपन 
घेृले पािहजे. वगेवगेळया िवभपिृ िकृी महणपन पृ ऐकणार? हे एकदाच जाणपन घे की सवर द�ाद�ा पदासर मीच 
आहे. या सगळया सक�ीला आिदमाधयांृ ी एकटा मीच आहे, जसा वसामधये ृं पृ! माझया िवभपिृ िवसृाराला 
मय�दा नाही, सागंावया िकृी आिण ऐकावया िकृी? यासाठी ृुला एकच वमर सागंपन ठेवृो की, मी बीज आिण 
सवर भपृ े माझे अंकुर आहेृ. पाडुंसुृा, यासाठी भपृ ासंबधंीचा उ�नीय हा भेद मना पृन काढपन टाकावा, 
वस पृमा�ाला मीच मानाव.े 

 
ृुझया धयानाृ आले का? सुभ्ापिृ, माझे एवढे वयापक सवरप ृुझया आृा धयानाृ आले का? 
 
ृुझया जािणवलेा हा एवढा �चडं भाव झेपेल की नाही महणपन ृुला काही एक ठळक खपण सागंृो? 
 
संप�ी आिण दया ही दोनही ृ�व ेजया िठकाणी म�ैीने नादंृाृ असे ृुला िदसेल ृे ससान माझी िवभपिृ 

आहे असे समज.” 
 
िद�ीमधये लाला महेशदास अतयंृ �िृि�ृ घराणयाृले सधन जमीनदार. वैभवसंप� लाला तयांं या 

परोपकारी वक�ीब�ल फार �िस� होृे. 
 
एकदा तयांं या घरंया मालिकणीने पािहले की झाडपवाली फारच उदास मु्ेने काम करृे आहे. 
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मालकीणीने कारण िवचारले ृर ृी रडपच लागली. महणाली, “बाईसाहेब काय सागंप? घरधनयानंी कर नये ृे 
केले महणपन तयांं यावर बिहषकार घालणयासाठी आज जमाृीृील पचं जमणार आहेृ. आमहाला जमाृीबाहेर 
काढले महणजे आमही काय करणार? कुठे जाणार? काय खाणार? माझया ृोडानेच धनयाचा अपराध कसा 
सागंप? कोण अपराध करीृ नाही मालकीण. पोराबाळाचंा भरवसा ृर आृा लालाजींयावरच आहे. एरवी 
आृा आमहाला पाठीराखा ृरी कोण आहे? 

 
मालकीणबाई लालाजींयाकडे गेलया. सवर वक�ांृ  सािंगृला आिण महटले, “आपण याृ काहीृरी 

कराच. नाहीृर मी पाणयाचासु�ा घोट घेणार नाही.” 
 
लालाजीना उ�म अंगरखा घाृला, डोकयावर पगडी चढवली जरीकाठी उपरणे खा�ंावर टाकले 

आिण िजसे झाडपवालयाचंी पचंायृ होृी िृसे आले. अपराधयाला जाृीबाहेर काढणयाचा िनकाल जवळजवळ 
झालाच होृा. लालानंा पहाृाच आ�यरचिकृ होमन सगळे झाडपवाले उठपन लालानंा न�पणे नमसकार कर 
लागले. लाला जे आले ृे सेट अपराधी झाडपवालयाजवळ बसले. तयानंी आपली पगडी पचंासमोर उृरली. हाृ 
जोडपन ृे महणाले, “बाबानो, ही पगडी डोकयावर चढवायाची की नाही हे आृा ृुमही ठरवा. हा अपराधी ृर 
आहेच पण मी तयांयावृीने गोृगंगेची माफी मागृो. ्ाचे कुटंुब माझया घरी काम करृे मी ्ांया व रृनाची 
हमी घेृो. पण ्ाला ृुमही एकदा कमा करावी.” 

 
सगळे झाडपवाले व पचं िवरघळपन गेले. तयानंी बिहषकार मागे घेृला आिण लालाजीना पगडी 

चढिवणयाची िवनंृी केली. 
 
अपराधयाने ृर लालाजीचे पायच धरले, लालाजी महणाले, “अरे, माझया काय पाया पडृोस? तया 

पचंांं या पाया पड. आृा ृरी नीट वाग महणजे झालं”. 
 
लालाजी घरी आलयावर सवर हकीकृ ऐकप न मालकीणबाईंनी इृका आनंद झाला की िवचारं नये. तया 

महणालया, “आपण आज ्ा गिरबावर िकृी दया केली! केवहढी कामिगरी केली आपण!” 
 
मालकीणबाईंचे उदगार ऐकप न लालाजीनी खंुटीला लावलेलया पगडीकडे बोट दाखिवले आिण 

महटले, “अग, मी काहीच नाही केले. िृने केले सगळे काम!” 
 
असे हे दयावनृ �ीमनृ. देव महणृ आहेृ असे महाभाग माझे सवरप आहे. तयांं याजवळ संप�ी आहे 

आिण दयाही आहे. देव पुढे महणाले, अजुरना सपयरिबब आकाशाृ एकटेच असृे पण तयाची �भा ि�भवुनाृ 
फाकृे. तया�माणे ृुला कधी कधी िदसेल की एखा�ा माणसाची आजा जग िशरोधायर मानृे. असा मनुषय 
िनधरन आहे असे चुकप नही महणप नये. ृो एकटा आहे महणप नये. कामधेनप काय कोठी बरोबर घेमन िफरृे? 
िृंया नुसतया इंचेने हव ेृे पदासर कणाध�ृ िनम�ण होृ असृाृ. ृेवहा लोक जयाची आजा पाळृाृ तयाला 
एकटा वा िनधरन महणप नये. ृो जणपकाय दुसरी कामधेनपच आहे. जेवहा जेवहा जे जे मागाव ेृे ृे ृी कामधेनप देृ 
असृे तया�माणे िवनाृील ऐनय� तयांया िठकाणी अंगभपृ  होमन रहाृाृ. तयाची आजा जग िशरसाव�ं 



 
अनु�मिणका 

मानृे हीच तयाला ओळखणयाची खपण आहे. अजुरना, असा पुरष जेवहा पहाशील ृेवहा ृो माझा अवृार आहे 
असे समज. 

 
माझया िवभपिृ महणपन काही िवशषे �ाणी, वनसपृी, पवरृ, ऋिष, अवृार, आकाशसस, जयोिृ, शासे मी 

ृुला सािंगृली. पण ्ा सवर गो�ी िवशषे महणजे इृर ृुंच असे मानणयाची चपक पृ कर नकोस. उ�ै�वा �े� 
आिण इृर घोडे नीच, कनि� असे कदािचृ ृुझया मनाृ येईल. ऐरावृ उ�, इृर ह�ी नीच असे ृुला वाटेल 
पण ृसे कर नकोस. एक मुखय, इृर गौण अशी वाटणी या वैिनक पदास�ृ करणे चुकीचे आहे कारण मीच 
सवर� आहे. हा भेदाचा कलंक आपलया बुि�ला लागप देम नको. ्ा मपळ सवरपाृच मग भेद मनाृ येमन पुनहा 
अजानाचा अंधःकार पडेल. उ�म पृप आहे ृे घुसळणे िकृी चुकीचे ठरेल? अमकृ मुळाृच िस�रस. तयाला 
जासृ चव यावी महणपन िशजवपन अध� आटवणे िकृी वडेेपणाचे आहे! वायपचे डाव े अंग, उजव े अंग असा भेद 
करन काय उपयोग? 

 
सपयरिबबाची पाठपोट शोधायला जाणयासारखे हे माझया सवरपाृ सामानय िवशषे पहाणयांया गो�ी 

करणे आहे. तयाृ आपली दि� िबघडणयापिलकडे काय पदराृ पडणार आहे? िनरिनराळया िवभपिृ मी 
सािंगृलया महणपन पृ तया मोजप शकशील पण माझे सवरप अपार ृे कसे कास मोजशील? अजुरना, िवभपृ ीचा 
िवचार सोड, मला अपाराला जाणणयाची खटपट कर. मी िकृी अपार आहे सागंप का? माझया एका अंशाने हे 
जग वयापपन टाकले आहे. ृेवहा भेद सोडपन दे आिण सगळीकडे समद�ीने पाहपन माझी भ�कृ कर.” 

 
जानी पुरषरपी वसंृ आिण वैरागयशील पुरषाचें एकांृ ससल अशा �ीमंृ कक षण देवानंी अजुरनाला असा 

उपदेश केला आिण आृ यावर अजुरन काय महणृो हे पहाणयासाठी ृे साबंले. अजुरन महणाला, “िकृी िवनोद 
करावा देवा. आमही वगेळे, भेद वगेळा आिण आमही ृो टाकायचा? असे कसे हे बोलणे? सपय�ने जगाला महणावे 
की, लोक हो, ृो अंधार ृेवढा आमंया वाटे पृन बाजपला करा बरं. देवा, ृुमचे हे भेदाचे बोलणे ृसेच 
चमतकािरक आहे. ृुमचे नाम जेवहा एखा�ांया कानी पडृे, मुखाृ येृे ृेवहाच भेद तयाचें हदय सोडपन पळपन 
जाृो. खरोखरच सपयर आलयावर अंधार उरृ नाही तया�माणे आपण हदयाृ �वशे केलयावर भेद उरृच नाही. 
�ीकक षणा, ृुला पर��ाला दैवाने माझया हाृावर उदक सोडपन माझया सवाधीन केले आहे. आृा भेद कुणी 
आिण कसा मानावा? चं् िबबांया माजघराृ िशरन “उकडृे इसे” असे कुणी महणेल काय? 

 
पण आपण मोठे अहा. तया मोठेपणांया जोरावर घया माझी अजपन परीका. माझया मनाृ अजपन कुठेृरी 

भेदाचा कण लपला आहे की काय अशीच शकंा आहे ना आपलयाला?” 
 
देवानंी हसपन मो�ा �ेमाने अजुरनाला अिलगन िदले. तयानंा मनापासपन आनंद झाला. ृे महणाले, 

“अजुरना, चुकलो बाबा. पण पृ माझयावर रागावप नकोस. काय झाले की पृ िवचारलयास िवभपिृ मी तया 
सािंगृलयाही. माझया मनाृ ृुला अभेदाचा उपदेश करावयाचा होृा ृोिह केला. पण ृुझया मनाृ भेद ठसला 
की अभेद प�ा झाला हे पाहणयासाठी िवनोदाने वरवर आपले महटले इृकेच. ृुला खरच सागंृो िवभपिृ 
महणजे काय हे खरोखरच ृुझया धयानी आले आहे बरं का”. 

 



 
अनु�मिणका 

अजुरन महणाला, “देवा, ृे आपले आपलयाला माहीृ. हे सवर िवन पृ भरन टाकले आहेस हे मा� मला 
कळले आहे.” 

 
संजय धकृराष्ाला महणाला, “राजा, अजुरनाला अशा�कारची �ृीिृ आली. ृो फारच आनंदाृ 

आहे.” 
 
संजयांया या बोलणयाचा धकृराष्ावर काहीच पिरणाम झाला नाही. ृो काहीच बोलला नाही. 

अजुरनाला �ृीिृ आलयाचा आनंद तयांया मु्ेवर मुळीसुधदा िदसेना. 
 
संजय फार उदास झाला. मनाशी महणप लागला, “काय हो हा चमतकार? पपढे चालपन आलेले दैव कसे 

्ा राजाने ढकलपन िदले आहे! मला वाटृ होृे की राजा फकृ चमरचकपकडपन आंधळा, पण हा ृर बाहेरन 
आंधळा आिण आ पृनही आंधळा. काय करावे?” 

 
जानदेव महणृाृ, “पण अजुरन मा� बाहेरन डोळस आिण आ पृनही डोळस! दैवयोगाने आपलया हाृी 

आलेलया जानाची िकमृ ृो पुरेपपर जाणृ होृा. आपले आणखी िहृ करन घयाव ेअसा याने िवचार केला. 
िवभपिृ ऐकावयास िमळालया, अपार सवरपांया गो�ीही ऐकावयास िमळालया पण ृेव�ावरच न साबंृा 
आणखी अनुभपिृ िमळावी अशी एक अचाट इंचा तयांया मनाृ आली. 

 
ृो महणप लागला, “ही अपार सवरपाची �ृीिृ मला हदयाृ आली. आृा हे सवरप मला माझया 

डोळयानंी �तयक िदसेल काय? माझी ृळमळ आृा तया इंचेंया पावलानंी चालप  लागली आहे. 
 
मला ्ा दोन डोळयानंीच सवर िवनरपाला साकाृ झोबृा याव”े अशी हाव आृा तया भागयवंृ ांया 

मनाृ उतप� झाली. अजुरन आज कलपवककाची शाखा झाला आहे. तया फादंीला वाझं फुले कशी लागृील? 
तयांया मुखा पृन जे जे येईल ृे ृे खरे करणारा ृो समसर भगवंृ  जवळच होृा. 

 
�लहादांया हाकेबरोबर जो िवषयापासपन नरिसहापय�ृ आपण सवृः झाला ृो भगवान तया िकरीटीने 

सदगुर महणपन �ापृ करन घेृला होृा मग इंचा पपृ�स उशीर काय? 
 
मी िनवक�ीचा जानदेव अजुरन िवनरप दशरनाब�ल देवानंा कशी िवनंृी करील हे पुढंया अधयायाृ 

आपलयाला सागंृो. 
 

✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् अकेााा 

 

िान्रदशरन्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

अजुरन उवाच– 
 

मदनु�हा् रेमं गु�मध्ातमसंिज्म   
्�ा्ोक्ं ािस ा्न मोहोल् ंिाग्ो ममत॥त१त॥ 
 
भााप््ौ िह भू्ानां �ु्ौ िास्ेशो म्ात  
ता्ः कमलर्ाी माहातम्मिर िाव््मत॥त२त॥ 
 
एकमा्�थालल तथ तामातमानं रेमानेत  
�पुिमचचािम ा् ्रमैनें रु ेो�मत॥त३त॥ 
 
मन्सा ्िद ्चचक् ंम्ा �पुिमि् �भोत  
्ोगाने ््ो मा तां दशर्ातमानमव््मत॥त४त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

रश् मा राथर ्रािण श्शोलथ सहसशःत  
नानािाधािन िदव्ािन नानााण�कृ्ीिन ित॥त५त॥ 
 
रश्ालल िदत्ानासूसू�ानिननौ म ्स्थात  
बहून्दपरूा�िण रश्ालला्�िण भाे्त॥त६त॥ 
 
इहैकसथं जगतकृतसनं रश्ा� सिेािेम   
मम दाहा गुडाका श ्�ान्द�पुिमकच्सत॥त७त॥ 
 
न ्ु मां शक्सा �पुमनानैा सािीुेात  
िदव्ं ददािम ा् िीुः रश् मा ्ोगमैनेमत॥त८त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
संजय उवाच– 

 
एकमुकताा ््ो ेाजनमहा्ोगानेो हिेःत  
दशर्ामास राथ�् रेमं ्रमैनेमत॥त९त॥ 
 
अनाकाक्न्नमनाकािु्दशरनमत  
अनाकिदव्ाभेणं िदव्ानाको�्ा्ुधमत॥त१०त॥ 
 
िदव्मार्ामबेधें िदव्गनधानुलारनमत  
सा�ा्रम्ं दाामनन्ं िान्ोमुखमत॥त११त॥ 
 
िदिा सू्रसहसस् भाा�ुगरदुकतथ्ात  
्िद भाः सदशी सा स्ािासस्स् महातमनःत॥त१२त॥ 
 
््ैकसथं जगतकृतसनं �िाभक्मनाकधात  
अरश्ााादाास् शेी ाे राणडास्दात॥त१३त॥ 
 
््ः स िासम्ािापो हपेोमा धनंज्ःत  
�णम् िशेसा दाां कृ्ा�जिलेभाे्त॥त१४त॥ 

 
अजुरन उवाच– 

 
रश्ािम दााासं्ा दाा दाहा सा�स्था भू्िाशाेसंघाा   
��ाणमीशं कमलासनसथमृेीा सा�नुेगांा िदााा ॥त१५त॥ 
 
अनाकबाहूदेाक्ना्ं रश्ािम ताा ंसार्ोलनन््रम   
नान्ं न मध्ं न रुनस्ाातद रश्ािम िानाने िान्रत॥त१६त॥ 
 
िकेीिकनं गिदनं िि�णं ि ा्जोेातश सार्ो दीकप्मन्म   
राािम ताा ंदुवनेीी् ंसमन्ााीप्ानलाकर �ुि्म�मा्म ॥त१७त॥ 
 
तामीें रेमं ाािद्व्ं तामस् िानस् रें िनधानम   
तामव््ः शान्धमरगोप्ा सना्नसतां रु ेो म्ो मात॥त१८त॥ 
 
अनािदमध्ान्मनन्ाी्रमनन्बाहंु शिशसू्रना्म   
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राािम ताा ंदीप्हु्ाशाक्ं सा ा्जसा िानिमदं ्रन्म ॥त१९त॥ 
 
�ााारृिथव्ोिेदमन्ें िह व्ाप्ं ता्कैा न िदशा सा�ःत  
दृालिु्ं  ्रमु�ं ्ाादं लोक्् ं�व्िथ्ं महातमा ॥त२०त॥ 
 
अमी िह ताा ंसुेडघस िाशकन् का िििी्ाः �ा�ल्ो गृणकन्त  
सास्ीत्ुकताा महवेिसिस� स्ुाकन् ताा ंस्ुि्िभः रुेकलािभःत॥त२१त॥ 
 
्�ािदत्ा ासाो ा् ि साध्ा िानालिननौ म ्ाोेमराात  
गंधार्ीा सुेिसिस�ा ाीीन ा् ताा ंिाकसम्ााैा सा�त॥त२२त॥ 
 
्रं मह�ा बहुाक्ना्ं महाबाहो बहुबाहू रादम   
बहूदें बहुदंेषाकेालं दृा  लोकाः �व्िथ्ास्थाहम ॥त२३त॥ 
 
नभःसरृशं दीप्मनाकाणय व्ा�ाननं दीप्िाशालना्म   
दृा  िह ताां �व्िथ्ान्ेातमा धृत् न िानदािम शमं ि िाेणोत॥त२४त॥ 
 
�ंेषाकेालािन ि ा् मुखािन दृैा  कालानलसि�भािनत  
िदशो न जाना न लभा ि शमर �सीद दाााश जगि�ाासत॥त२५त॥ 
 
अमी ि ताा ंधृ्ेाेषस् रु्ाः सा� सहैााािनरालस�ैःत  
भीेमो �ोणः सु्रु्स्थासौ सहासमदी्ैे िर ्ोधमुख्ःैत॥त२६त॥ 
 
ाक्ािण ा् ताेमाणा िाशकन् दंेषाकेालािन भ्ानकािनत  
का ििि�लगना दशनान् ाेेु संदश्न ा् िूवण्ै �मा�ैःत॥त२७त॥ 
 
्था नदीना ंबहाोलमबुाागाः समु�मााािभमुखा �ाकन्त  
्था ्ाामी नेलोकाीेा िाशकन् ाक्ाण्िभिाजालकन्त॥त२८त॥ 
 
्था �दीप्ं जालनं र्ंगाः िाशकन् नाशा् समृिाागाःत  
्थैा नाशा् िाशकन् लोकास्ाािर ाक्ािण समृिाागाःत॥त२९त॥ 
 
ला िल�सा �समानः समन्ाँोकानसम�ानादनैजारलििःत  
ा्जोिभेारू्र जगतसम�ं भासस्ाो�ाः �्रकन् िाेणोत॥त३०त॥ 

 
आख्ािह मा को भाानु�्रो नमोलस्ु ा् दाााे �सीदत  
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िाजा्ुिमचचािम भान्मा� ंन िह �जानािम ्ा �ाृि�मत॥त३१त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

कालोलकसम लोकी्कृत�ाृिो लोकाा समाह्ुरिमह �ाृ�ःत  
ऋ ा्लिर ताा ंन भिाे्कन् सा� ा्लाकसथ्ाः �त्नीका ेु ्ोधाःत॥त३२त॥ 
 
्समा�ामुि�� ्शो लभसा िजताा श्ूा भुङःदा ेाज् ंसमृिमत  
म्ाैै ा् िनह्ाः रूारमाा िनिम�मा्ं भा सव्साििात॥त३३त॥ 
 
�ोणं ि भीेमं ि ज्�थं ि कणर ्थान्ानिर ्ोधिाेाात  
म्ा ह्ासंतां जिह मा व्िथ�ा ्ुध्सा जा्ािस ेणा सरतनाात॥त३४त॥ 

 
संजय उवाच– 

 
ए्च्ताा  ािनं का शास् कृ्ा�जिला�रमानः िकेीकीत  
नमसकृताा भू् एााह कृेणं सगदगदं भी्भी्ः �णम्त॥त३५त॥ 

 
अजुरन उवाच– 

 
सथाना हेीका श ्ा �कीत्� जगत�हे्त्नुेज् ा् ित  
ेीािंस भी्ािन िदशो �ाकन् सा� नमस्कन् ि िसिस�ाःत॥त३६त॥ 
 
कसमा� ा् न नमाेनमहातमा गेी्सा ��णोलप्ािदक �्त  
अनं् दाााश जगि�ाास तामीें सदस�तरें ्तत॥त३७त॥ 
 
तामािददााः रु ेः रुेाणसतामस् िानस् रें िनधानमत  
ाा�ािस ाा� ंि रें ि धाम ता्ा ््ं िानमनन््रत॥त३८त॥ 
 
ाा्ु्रमोलकगनार णः शशाकंः �जारि्सतां �िर्ामहात  
नमो नमस ा्लस्ु सहसकृताः रुना भू्ोलिर नमो नमस ा्त॥त३९त॥ 
 
नमः रुेस्ादथ रृ�्स ा् नमोलस्ु ा् सार् एा सारत  
अनं्ाी्�िम्िा�मसतां सार समापनोिे ््ोलिस सारःत॥त४०त॥ 
 
सखाि् मताा �सभं ्दुक्ं हा कृेण हा ्ादा हा सखाि्त  
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अजान्ा मिहमानं ्ाादं म्ा �मादात�ण ा्न ाािरत॥त४१त॥ 
 
्�ााहासाथरमसतकृ्ोलिस िाहाेशय्ासनभोजनाेुत  
एकोलथााप्च्ु् ्तसमीं ्तीाम ा् ताामहम�मा्मत॥त४२त॥ 
 
िर्ािस लोकस् िाेािेस् तामस् रूज्ा गु गरेी्ाात  
न तातसमोलसत्भिधकः कु्ोलन्ो लोक् ा्ल प्�ि्म�भाात॥त४३त॥ 
 
्समात�णम् �िणधा् का् ं�साद ा् ताामहमीशमीीमत  
िर ा्ा रु्स् सखाा सख्ुः ि�्ः ि�्ा्ाहरिस दाा सोूुमत॥त४४त॥ 
 
अदपरूाय हिे्ोलकसम दृा  भ ा्न ि �व्िथ्ं मनो मात  
्दाा मा दशर् दाा ्रं �सीद दाााश जगि�ाासत॥त४५त॥ 
 
िकेीिकनं गिदनं ि�हस्िमचचािम ताा ं�पुमहं ्थैात  
ा्नैा ्राण ि्ुभुरजान सहसबाहो भा िानमू �्त॥त४६त॥ 

 
�ीभगवानुवाच– 

 
म्ा �स�ान ्ााजुरनादं ्रं रें दवश्मातम्ोगातत  
ा्जोम्ं िानमनन्मा�ं ्नमा तादन ा्न न दपरूारमत॥त४७त॥ 

 
न ााद्जाध््नैनर दानैनर ि ि�्ािभनर ्रोिभ �ैःत  
एां्रः शक् अहं नृलोका  �पुं तादन ा्न कु �ाीेत॥त४८त॥ 
 
मा ा् व्था मा ि िामूूभााो दृा  ्रं घोेमीदृभमादम   
व्रा्भीः �ी्मनाः रुनसतां ्दाा मा ्रिमदं �रात॥त४९त॥ 
 

संजय उवाच– 
 

इत्जुरनं ाासुदाास्थोकताा साकं ्रं दशर्ामास भू्ःत  
आनास्ामास ि भी्मानं भूताा रुनः सौम्ारुमरहातमात॥त५०त॥ 

 
अजुरन उवाच– 

 
द ाृदं  मानुें ्रं ्ा सौम् ंजनादरनत  
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इदानीमकसम संाृ�ः सिा्ाः �कृत् ग्ःत॥त५१त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

सदुदरशरिमदं ्रं दपाानिस ्नममत  
दााा अप्स् ्रस् िनत्ं दशरनकािंीणःत॥त५२त॥ 
 
नाहं ाादैनर ्रसा न दानान न िाज््ात  
शक् एांिाधो �पुं दपाानिस मां ्थात॥त५३त॥ 
 
भकत्ा तानन््ा शक्ः अहमाांिाधोलजुरनत  
जा्ंु �पुं ि ्�ाान �ाापुं ि रें्रत॥त५४त॥ 
 
मतकमरकृनमतरेमो मिक्ः स�ावज्ःत  
िना�ेः सारभू ा्ेु ्ः स मामाि् राणडात॥त५५त॥ 

 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “िवनरपदशरनयोगो नाम” एकादशोऽधयायः   ११   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
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आृापय�ृ देव अजुरनाला सागंृ आहेृ की, “मी �ससरचर सक�ीला वयापपन रािहलो आहे. उतपि�, 

�ससिृ आिण लय, भपृ , व रृमान, भिवषय ्ा सवर माझयाच अवससा आहेृ. माझया इंचेनेच जगाचे असणे आिण 
नसणे आहे. ृेवहा पास�, पृ फकृ मला शरण ये. माझी अननय भ�कृ कर. मी ृुझे रकण करृो. सुखाने 
माझयापय�ृ घेमन येृो. पास�, “मी करृो” असे महणशील ृर फसशील, “देव करृो” महणशील की 
सुटशील. पण ही अवससा वाटृे ृेवहढी सोपी नाही. कारण “मी करृो” ही कुबुि�रेषा आहे हे माहीृ असपनही 
माणपस ृसेच महणृ जनममरणांया चाकाृ �मृ असृो. हा अहंभाव देहाला िचकटलेला, तया कणभगुंर 
संसारास िचकटलेला आहे. ृो िृसपन सोडवपन माझयाकडे लाव महणजे म प्प होशील आिण या जनममकतयपं या 
पुनरावक�ी पृन सुटशील.” 

 
�भपचें हे बोलणे एका� िच�ाने ऐकप न अजुरन िनःशकं झाला होृा पण तयांं या मनाृ इंचा उतप� झाली 

की देव �स� आहेृ ृोवर आणखी काही लाभ पदराृ पाडपन घयावा. अजुरन आृा �ासरना करणार आहे की, 
“देवा, जया अपार सवरपाची कसा मला आपण सािंगृली ृे आपले मपळ सवरप ्ा डोळयानंी पहाव ेअशी मला 
फार ृी� इंचा आहे. दाखवाल का?” 

 
आिण ृी कसा अकरावया अधयायामधये आहे. मामली महणृाृ, “या अकरावया अधयायाृ शांृ  आिण 

अ�ुृ  रसानंी भरलेली कसा सािंगृली जाईल. या अधयायाृ पासर आिण ृे अ�ुृ  िवनरप याचंी भेट होणार 
आहे. शांृ ांया घरी अ�ुृ  पाहुणा आला आहे आिण महणपन अ�ुृांया  पकंृीला इृरही रस बसृील आिण 
तयाचंाही मान केला जाईल. वधपवराचें लगन लागृे आिण तयाचंी वराृ ृर िनघृेच पण वऱहाडाृील 
मानकरणीना वसे, अलंकार देमन तयानंाही पालखीृ बसवपन िमरवृाृ ना ृसे देशी भाषेंया पालखी पृन 
सवरच रस डौलाने िमरवृील. शांृ  आिण अ�ुृ  हे दोनही रस हिरहरांं या भेटी�माणे उराउरी भेटृील आिण 
डोळयांं या ओंजळीृ घयाव ेइृके सप� िदसृील. अमावासयेंया िदवशी चं् िबब आिण सपयरिबब जसे एकाच 
िदशलेा असृे तया�माणे शांृ  व अ�ुृ  ्ाचें ऐकय या अधयायाृ िदसेल. गंगा आिण यमुना याचंा संगम होमन 
के� झाले आहे ृसे हे दोनही रस एक� िमसळपन अकरावा अधयाय �यागके� झाला आहे. इसे आृा जगाने 
सनान करन पिव� वहाव.े ्ा दोन ओघांं यामधये सरसवृीसारखी गीृा गुपृपणाने वहाृे आहे. या ृीन न�ाचंा 
संगम महणपन याला ि�वणेी संगम महणावे. ृीस�स जाणे सामानयास क��द असृे. िकतयेक जीव जाम जाम 
महणृा िनजधामासच जाृाृ. पण माझे गुर िनवकि�नास हे समसर दाृा आहेृ. तयानंी या ृीस�ला जाणे सव�ना 
सुलभ करन टाकले आहे. �वणांया�ारे जामन या ि�वणेी संगमाृ सनान करणे सव�ना सोपे झाले आहे. 
धम�चे िनधान िनवकि�नास यांं या धयानाृ आले की वाटेृलया िनरिनराळया अडसळयानंा िभमन लोक ्ा 
गीृेकडे वळृच नाहीृ. मग तयानंी संसकक ृाचे कठीण खडक फोडले. मराठी भाषेृ माझयाकडपन गीृेचा असर 
वदवला आिण गीृेपय�ृ पोचणयासाठी सुबक पायऱयाचंा घाट बाधंला. आृा ्ा ि�वणेी संगमाृ नहाणे 
कुणालाही शकय झाले आहे. स�ावाने सहज जाव.े पायऱया सोपया आहेृ. घाट उृरावा की संगम आलाच. 
मनमुराद सनान करावे आिण �यागमाधवाचे दशरन घयाव.े पाणया पृन बाहेर येृा येृाच संसाराला िृलाजंली 
�ावी. कदािचृ आपणहपन �ावीच लागणार नाही. अकरावया अधयायांया डोहाृ डुबृ असृाना शरीर व मन 
याचा शृजनमाचा मळ धुृला जामन संसार उरणारच नाही, ममतव रहाणार नाही, तया िवनरपाशीच नाृे 
जडेल आिण आभासातमक वैिनक भेदाचा संबधंच संपेल. 
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हे असो, इसे रसभाव सावयव होमन भराला आले आहेृ. �वणसुखाचे राजयच जगाला िमळाले आहे. 

शांृ ा�ुृ  रस मप�ृमंृ आिण इृर रस शोभेला उभे आहेृ. �वणसुखाचे राजयच जगाला िमळाले आहे,” हे 
अधयायाचे वणरनसु�ा अपुरेच आहे. असे महणाव ेकी या अधयायाृ �तयक पर�� उघडपणे आले आहे. मोक 
सप� िदसृो आहे. 

 
अकरावा अधयाय हे देवाचें खास िव�ानृीचे शयनगकह आहे. अजुरन दैववान महणपन तया जागी जामन 

पोचला. 
 
यु�ापपव� ृो ृसाच देवांं या शयनगकहाृ पोचला होृाच. ृो न�ृेने देवांं या पायाजवळच हाृ जोडपन 

उभा रािहला. दुय�धन आला ृो सेट देवांं या उशाला बसला. देवानंा जाग आलयावर देव उठपन बसले. 
सहािजकच पायाशी उभा असलेला अजुरन तयांं या �सम द�ीस पडला व नंृर दुय�धन िदसला. 

 
देवानंी दोघाचंाही यसोिचृ सतकार करन येणयाचे कारण िवचारले. 
 
दुय�धन हसृ हसृच महणाला, “�ीकक षणा, आृा येमन ठेपलेलया यु�ाृ मला ृुमचे सहायय हव ेआहे 

महणपन आलो आहे. अजुरनही तयाच कामाला आला असणार. पण मी आधी आलो आहे. आपण स�नाचंीच रीृ 
अनुसरणार. जो �सम येईल तयाचा अंगीकार करावा अशी ृी रीृ आहे. ृेवहा आपण माझया पकास आले 
पािहजे.” 

 
�ीकक षणानंी महटले, “दुय�धना, पृ आधी आलास आिण अजुरन मला आधी िदसला. ृेवहा ृुमचा दोघाचंा 

माझयावर सारखाच अिधकार झाला. आृा ृोड अशी काढप  की मी िनःशस, लढाई न करणारा, एकटा एकीकडे 
आिण दहा कोटी सशस व लढणारे गोपाल एकीकडे. अजुरन धाकटा आहे. पृ मोठा आहेस. “�वारणं ृु बालानंा 
पपवर काय�” या नयायाने लहानाची समजपृ आधी काढपया. तयाला वाटणी उचलप  दे.” 

 
अजुरनाने हाृ जोडपन महटले, “�ीकक षणा, ृुमही एकटे माझया बाजपस या.” 
 
दुय�धनाने मो�ा आनंदाने वाटणी मानय केली. ृेवहा अजुरन जसा तया शयनगकहाृ गेला ृसा ्ा 

अधयायांया शयनगकहाृही तयाने �वशे केला आिण ृे पर�� हसृगृ केले. िृसेही तयाने वाटणीृ देवच 
घेृला आिण या रणभपमीवरही देवच घेृला. 

 
पण मी जानदेव महणृो की, हा लाभ केवळ अजुरनालाच झाला असे कुठे आहे? ृो दैववान ृसे 

आपणही दैववानच आहो. आृा गीृासर मराठीृ आला आहे. कुणीही ृो कवटाळावा, आतमसाृ करावा आिण 
अजुरनाची ृनमयृा अनुभवावी. महणपन स�न हो, मी आपलयाला िवनंृी करृो आहे की, “महाराज, आपण 
आृा माझया शबदाकंडे अवधान �ाव.े ृुमहा स�नाशंी सभेमधये अशी सलगी करणे योगय नवहे पण आपण मला 
�ेमाने आपले लेकर माना. पोपटाला आपणच बोलायला िशकवाव ेआिण तयाने ृसे शबद उ�ारन दाखवले की 
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आपणच तयाचे कौृुक करावे िकवा लहान मुलाला मजेने हावभाव करायला िशकवपन मग तयाने ृशी न�ल 
केली की आईने मो�ा कौृुकाने “िकृी माझं बाळ शहाणे” महणपन तयाला कुशीृ घयावे तया�माणे मी जे जे 
बोलृो ृे ृे खरे महणजे महाराज, आपणच मला िशकवले आहे. ृरीही मी मा� आपलयालाच महणृो आहे की, 
“ऐका, मी काय सागंृो ृे” आपण ृे ऐका आिण तया आईसारखे संृु� वहा. आपलेच जान मी आपलयाला 
ऐकवृो आहे. कमा करावी पण ऐकावचे. 

 
हे सारसवृाचे झाड, �भ,ु आपणच लावले आहे. आृा तयाला अंकुर फुटृो आहे. आपणच अवधानाचे 

अमकृ िशपपन ृे मोठे करा. तया अमकृांया वष�वाने ृे रसभाव फुलानंी फुलेल. नाना अस�नी फल प्प होईल 
आिण ृुमंया ्ा अवधानरपी धम�मुळे जगाला सुकाळ होईल. कोणाही �ानृ पासंससावर ृे सावली करील 
आिण मधुर अस�ची िवपुल फळे देईल. 

 
संृानंा ्ा बोलणयामुळे फार आनंद वाटला. ृे महणाले, “बाबा जानदेवा, आमही अगदी संृु� आहो. 

आृापय�ृचे अधयाय फार चागंले झाले आहेृ. आृा अजुरनाने कशी कशी िवनंृी केली आिण देवानंी काय काय 
केले ृे सगळे सागंा.” 

 
ृेवहा िनवकि�दास जानदेव महणाले, “महाराज, ृो कक षणाजुरनाचा संवाद मी कसा काय सागंणार. 

माझयाृ इृके सामथयर कुठपन येणार? आपणच मला बोलवायचे आहे. मी ृर बोलपन चालपन अजाण आहे. काही 
सागंावयाचे ृे आपणच माझया ृोडपन सागंवा. अहो, रानामधये पाला खामन रहाणारी ृी वानरे पण 
तयांं याकडपन तया लंकेनराचा पराभव करवला. एक�ा अजुरनाकडपन पुढे ्ा महायु�ाृ अकरा. अकौिहणी 
सैनय िजकवले. हा सगळा समस�चा परा�म आहे. ृे जे करृो महणृील ृे घडृ नाही असे कसे होईल? 
चराचराकडपन अघिटृ कक तये करन घेणयाचे सामथयर समस�मधये असृे. आपण संृ आृा मला बोलवा. 
वैकंुठनायकांया मुखा पृन जो उतकक � गीृाभाव िनघाला ृो मी सागंृो आहे. आपण ऐकाव ेमहाराज, आधी 
गीृेसारखा महान �ंस! वदेानंा �िृपा� देवृा असलेला �ीकक षण वकृा! अशा �ंसाचा गौरव मी िकृी सागंप? 
्ा गीृाृ�वाचा पपणर उलगडा ृर �तयक शकंरानाही होृ नाही. जीवाभावाने गीृेला नमसकार करावा हेच 
चागंले नमसकाराने �स� झालेली गीृामामली आपणा संृाचें अवधान व माझया गुरंचे सामथयर पाहपन आपले 
अंृरंग मला उलगडपन सागेंलच. ऐका महाराज! काय झाले की अजुरनाला �सम संकोच वाटला. ृो मनाृ 
महणप लागला, “माझया जीवाला ृर अशी ओढ लागली आहे की देवाचें ृे िवनरप ्ा डोळयानंी पहाव,े सगळे 
जगच परमातमरप आहे. ्ा गो�ी कानानंी ऐकलया पण ृेव�ाने समाधान वाटृ नाही. ृे रप मला िदसेल 
काय अशी ृळमळ लागली आहे. हदयाृ �ृीृ होणारा हा ि�यकर भगवान बाहेर िवनरपाृ कसा िदसृो हे 
मला पहायचे आहे. पण मी देवाला हे िवचार कसे? ृे िवनरप िकृी गपढ रहसय असेल! आजवर अशी मागणी 
देवांया लाडकयानंीसु�ा केलेली ऐकली नाही. मी एकाएकी ृुमचे िवनरप मला दाखवाच असे महणप कसा? 
यशोदेने चुकप न एकदा ृे रप सोडा वळे पािहले असे ऐकृो. पण जनमदातया देवकीने पािहलयाचे ऐकले नाही. 
िृने “दाखवा” असे महटलयाचेही ऐकले नाही. मला वाटृे ही मागणी करणयास ृी घाबरली असावी. 

 
मी देवाचंी सोडी सोडी सेवा केली असेल पण ृी गरडाएवढी न�ीच केली नाही. तया गरडानेही हे 

बोलणे कधी काढले नसेल. मी काय तया सनकािदकापेंका मोठा आहे काय? तयानंासु�ा देवाजवळ हा ह� 
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धरृा आला नाही. गोकुळाृलया �ेमळ भकृाएंवढा मी देवानंा आवडेन काय? पण खरे महणजे तया 
गोकुळाृलया �ेमळानंा ृरी देवानंी कुठे हे रप दाखवले? बाळपणाचे सोग आणपन फसवले. अंबऋिष राजा 
दानशपर, परा�मी, भगव�कृ! एकादशीचा उपवास करन साधन�ादशी करणयाचा तयाचा नेम! एकदा दुव�स 
ऋषी अिृसी महणपन घरी आले. आपण नदीवर जामन आ�नहक उरकप न भोजनास या असे राजाने पा�पपजा 
वगैरे करन न�ृेने सािंगृले. दुव�स नदीवर गेले पण लवकर येईनाृ. �ादशी उलटपन चालली महणपन राजाने 
देवाला नैव�े अपरण केला आिण आपण ृीसर फकृ घेृले. दुव�स नदीवरन आलयावर हा वक�ांृ  तयानंा 
कळलयाबरोबर ृे संृापले. तयानंी जटे पृन कक तया काढली, ृी जारांया मागे सोडली आिण वर शापही िदला 
की, “राजा, ्ा ृुझया उ�टपणासाठी ृुला अनेक योनीृ जनम घयाव ेलागृील.” 

 
देवानंा हे सगळे कळृच होृे. तयानंी कक तयेवर सुदशरन सोडले. कक तयेचा नाश करन ृे दुव�सांं या मागे 

लागले. कोणीही देव दुव�साचें रकण करणयास समसर नवहृा. शवेटी दुव�स �ीिवषणपकडे गेले. देव दुव�सानंा 
महणाले, “अंबऋिष ृुमची वाट पहाृ एक वषर उपाशी आहे. आधी तयांयाकडे जामन कमा मागा. मगच सुदशरन 
सुटेल”. 

 
दुव�सानंी अंबऋषीची कमा मािगृली. राजाने दुव�सानंा पकंृीला घेमन आनंदाने भोजन केले. सुदशरन 

परृ गेले व दुव�साचंा शाप अंबऋषीला बाधप नये व खोटाही ठर नये महणपन भगवंृ ानंी आपणच नाना योनीृ, 
जनम घेमन भकृासाठी गभरवास सहन केले. 
 

पण तया अंबऋिष राजालाही हे गपढ िवनरप दाखिवले नाही. मला दाखवा असे मी महटले ृर देव 
मला दाखवृील का? आिण िवचारच नये हा िवचारही सहन होृ नाही. सुखाची ृर गो�च बोलायला नको 
पण ही आ�ृ पुरी झाली नाही ृर जीव ृरी वाचेल की नाही कुणास ठामक इृके दुःख होृे आहे. आृा 
बेृाबेृाने देवाचंी मज� पाहपन िवचारृोच. मग देवांं या इंचेला येईल ृे कर देृ झालं.” असे महणृ अजुरनाने 
िवचारावचे असे ठरिवले. 

 
आिण िवचारले ृे इृकया गोडीने की एक दोन वाकयाृच देवानंी झाडा देमन िवनरप �गट करावे! 

वासर नुसृे द�ीस पडृाच गाय तयाची भपक जाणपन खडबडपन उठपन उभी रहाृे. मग आचळास वासरांया 
मुखाची भेट झालयावर काय पानहा यायचा रहाृो? पाडंवानंी हाक मारणयाचीच फुरसद की जो �ीकक षण तयाचें 
संरकण करणयासाठी रानावनाृ धावला ृो काय अजुरनाने िवचारले ृरच सागंाव ेअसे महणेल? तयाला हा 
िवलंब ृरी सहन होईल काय? ृो परमातमा �ीकक षण मुळाृच सहज �ेममप�ृ! तयाृ अजुरनांया �ेमाचा मादक 
पदासर िमसळलयावर तया दोघाचें वगेळेपण या संगमाृ उरले हेच जासृ. 

 
मामली महणृाृ, “अजुरनांया बोलणयाबरोबर देव िवनरप धारण करृील ृोच पिहला �संग मी 

वणरन करृो. ऐकावा.” 
 
अजुरन देवाला महणाला, “हे कक पासागरा, जे वांय नवहे ृे आपण उघड करन मला सािंगृले. 

महाराज, ��ामधये पचंमहाभपृ े आटपन जाृाृ, जीव, महृ�व याचंा प�ा लागृ नाही असे शवेटचे 
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िव�ा�नृससान हे आपले सवरप! ही आपली सवरप �ससृी एखा�ा कक पणाने धन पुरन ठेवाव ेृशी आपण 
हदयाृ खोलवर ठेवली होृी. शबद��ापासपन चोरन ठेवलेले ृे आपले रप आज माझयासाठी �गट केले. 
शकंरानंी जया अधयातमजानावरन आपले ऐनयर ओवाळपन टाकले ृे जान आपण एका कणाृ मला िदलेृ. देवा, 
ृुझयापासपन आमही वगेळे नाहीच असा िवचार आला की जान िदलेृ हे महणणे देखील चुकीचे ठरेल. पण देवा, 
खरे सागंृो महामोहांया पुरामधये मी डोकयापय�ृ बुडलो होृो. पृ सवृः हे पाहपन तया खोल पाणयाृ उडी 
घाृलीस आिण तया पृन मला वर काढलेस. 

 
आृा माझया धयानाृ येृ आहे की ृुझयािशवाय जगाृ दुसरी वस पृच नाही. आमचेच कमर असे की याचा 

िवसर पडपन “आमही आहो” असा आमही ह� धरन बसृो. माझेच पहा. देवा, देहाचा अिभमान धरन मी 
सवृःला “अजुरन” महणवपन घेृ होृो आिण ्ा कौरवानंा सवजन महणृ होृो. आृा हे एकदा झालयावर महणप 
लागलो की मी यानंा मारीन, मला तयामुळे पाप लागेल. हे दुःसवपन मी पहाृ होृो. देवा, आपण कक पाळप! मला 
्ा दुःसवपना पृन आपण जागे केले. गंधवरनगरीमधये वसृी करृ होृो. मकगजळाचे पाणी ृहान भागिवणयासाठी 
पीृ होृो. कापडाचे िकरडप  खरे पण िवषांया लहरी मा� खऱयाखुऱया येृ होतया. आृा मी ्ा सगळया 
भासा पृन बाहेर पडलो. देवा, मरणाऱया जीवाला वाचिवणयाचे �ेय आपलयाला आले आहे. एखा�ा िसहाने 
िविहरीृ डोकावाव ेआिण आपले �िृिबब पाहपन दुसरा िसहच आृ आहे असे वाटपन तया िविहरीृलया िसहाशी 
लढणयासाठी आृ उडी घालणयांया ृयारीृ असृाना तयाला कुणीृरी मागपन धराव ेतया�माणे अनंृा, आपण 
मला ऐनवळेी रोखले. नाहीृर मी मनाशी िन�य केला होृा की युगांृ  होवो, आकाश ृुटपन पडो पण आपलया 
गो�ाशी लढायचे नाही. हा �संग आपलयावर येम �ायचा नाही. भले ृे साृी समु् एक� िमळाले ृरी 
चालेल. अहंकार इृका वाढला होृा की ्ा आ�हांया डोहाृ मी खोलवर बुडी मारनच बसलो होृो. देवा, 
आपण चागंलेच महणपन धाडसाने तया भोवऱयाृ उडी घालपन बुडणाऱया मला वर काढलेृ! नाहीृर मला कोण 
वर काढणार होृे? नसलेलयाच माझया िठकाणी आतमभाव आिण नसलेलयाच कौरवांया िठकणी सवकुलभाव 
मानपन मी वडेा झालो होृो. देवा, ृुमही माझे रकण केले. सवर संकटाृ आपणच आमचे रकणक �ृ अहा. 
वारणावृास लाकागकहामधये आमही दगधच होमन जावयाचे पण आपण तयावळेेही आमचे रकण केले. 
िवदुरकाकानंा बुि� िदली की, युिधि�र दादानंा बबररभाषेमधये दुय�धनांया कारससानाची कलपना �ावी. 
िभ�ीण आिण िृचे पाच मुलगे आमंया आ�यास तयाच रा�ी याव ेही �ेरणा आपलीच. तयामुळे लाकागकहाृ 
आमही पाच पाडंव व कंुृीमाृाच दगध झाली असे वाटपन कौरव िनषकाळजी रािहले. ृुमंया ्ा सगळया रचनेचे 
फार आ�यर वाटृे. 

 
पण देवा, आृाचा हा मोहाचा वणवा तया लाकागकहापेका जासृ भयंकर होृा. िृसे देहाला संकट होृे. 

पण इसे देहासकट चैृनयालाच घेरले होृे. देह शाबपृ  असृाना आृ पेटलेला ृो मोहाचा वणवा जासृच 
भयंकर वाटृ होृा. दुरा�हरपी िहरणयाक दैतयाने माझी बुि�रपी पकथवी काखेृ मारन मोहरपी समु्ाृ बुडी 
मारली होृी. माझी बुि� आपलया सामथय�ने पुनहा िठकाणी आणणयासाठी आपलयाला दुसरा वराहावृार घेणे 
भाग पडले. आपण माझयासाठी अपार केले आहे. मी कोणतया शबदाृ ृे वणरन कर? पण सोडकयाृ आपण 
माझयासाठी पाच �ाणाचंी कुरवडंी केली आहे. देवा, आपण जेवढे क� घेृले ृे वाया गेले नाहीृ एवढेच मी 
सागंृो. जासृ काय बोलप? माझया मनाला पडलेली �ानृी सा�ंृ  िनरसपन गेली एवढेच सागंृो. 
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महाराज, आपले डोळे महणजे आनंद सरोवराृील कमळे आहेृ. तया डोळयानंी जयाला कक पा�सादाचे 
घर आंदण िदले तयाची आिण मोहाची गाठ पडेल ही शकयृा ृरी आहे काय? ृी ृर एक दुबळी कलपना 
होईल. समु्ांया पोटाृ असपन जो वडवानळ समु्ांया पाणयाने िवझृ नाही ृो काय मकगजळांया वक�ीने 
िवझेल का? महाराज, माझे भागय असे की मी आपलया कक पेंया माजघराृ ��रसाचे भोजन घेृो आहे. माझा 
मोह गेला याृ आशयचर काय आहे? 

 
आपलया पायावर हाृ ठेवपन सागंृो की अहो दाृारा, मी तया मोहांया िवळखयापासपन मुकृ झालो. 

आृा तयाची आपण काळजी कर नका. 
 
कमलने�ा, कोिटसपयरभासकरा, मी आज आपलयाकडपन ऐकले की �कक िृ कशी? िृंयापासपन सवर 

भपृ ाचंी उतप�ी होृे कशी? सवर भपृ े तया �कक िृमधये लयाला जाृाृ कशी, इृकेच काय पण ृी �कक िृही िजसे 
लीन होृे तया पुरषाचेही िठकाण आपण मला दाखिवले. �कक िृचा िहशोब मला सािंगृलाच पण वदे, जयाचा 
मिहमा पाघंरन सवस झाला तयाचेही दशरन आपण मला शबदांृ पन घडिवले. देवा, मी धनय झालो, कक ृासर 
झालो. 

 
महाराज, मला आृा कळपन चुकले की वदे उतकषर पावृो, जगृो, धम�सारखया रतनाला जनम देृो ृो 

केवळ आपलया सामथय�चे पाय धरृो महणपनच. 
 
मला कळले की कुठलयाही साधनमाग�ने गेले ृरी मु�ामाचे िठकाण आपणच अहा व आपले हे 

माहातमय अनुभपिृ आलयावरच कळृे. आकाशाृ ढग असेपय�ृ सपयरदशरन होृ नाही. पण ढगाचंी पागंापागं 
झाली की दि� सहज तया भानुमंडलाृ �वशे करृे. पाणयावर शवेाळे असृे ृोवर खालचे पाणी िदसृ नाही. 
पण शवेाळे बाजपला सारले की िनमरळ पाणी सहज भेटृे. चदंनांया झाडाला सप�चे िवळखे असृाृ ृोवर 
चदंनाला हाृ लावृा येृ नाही पण वढेे सुटले, सपर बाजपला झाले की आपोआप चदंन जवळ करृा येृे. 
पुरलेलया धनावर िपशा� असृे ृोवर ृे धन घेृा येृा येृ नाही. पण िपशांंयाचा बदंोबसृ झाला की ृे 
गुपृधन आतमसाृ होृे, हसृगृ होृे. परृ�वाचा आिण माझया बुि�ंया आड �कक िृ येृ होृी. देवानंी 
आपलया सामथय�ने ृी दपर केलयाबरोबर ृे परृ�व माझया बुि�चे शजेघर झाले, आृा माझी बुि� तया 
परृ�वाृ िनवांृ  झाली आहे. आिण महणपन माझया जीवाला भरवसा आला. पण खरं सागंप का देवा, इृके झाले 
ृरीही माझया मनाृ आणखी एक इंचा उतप� झाली आहे. आपलयाजवळ मला आणखी काही एक मागायचे 
आहे. मनाृ येृे आहे की मागाव ेकी न मागाव?े 

 
पण पुनहा वाटृे आपलयाजवळ जर मी भीड केली ृर मागायला जाम ृरी कुठे? ृुमंयािशवाय 

आमहाला दुसरा िजवलग सखा दुसरा कोणी आहे काय? पाणी हेच जयाचें जीवन आहे अशा जलचरानंा जर 
पाणयांयाच उपकाराचे ओझे वाटप  लागले ृर तयानंी जाव ेृरी कोठे? आईजवळ दपध कसे मागाव ेअसे जर 
बाळाने महणायला सुरवाृ केली ृर तयाने जगाव ेृरी कसे? ृेवहा आृा भीड, संकोच न धरृा माझया जीवाची 
आवड आपलयापुढे सागंृोच. 
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देव महणाले, “अजुरना, पृ आिण माझयापुढे संकोच करावास काय? अरे ृुझी इंचा मला कळप दे ृरी. 
ृी पुरी कशी करावी ृे मी मग पहाृो. सागंशील ृरी खरी.” 

 
अजुरन महणाला, देवा, सागंृोच. ृुमही िवभपिृयोगांया जया गो�ी सािंगृलया तया मी ऐकलया. माझया 

अनुभवाची दि� िनवाली पण मनाृ मा� एक अचाट इंचा उतप� झाली आहे. 
 
देवा, आपण सहज जाृा जाृा एका अगाध िवनरपाचे सोडेसे वणरन केले. जया सवरपांया संकलपाने 

ही लोकपरंपरा िनम�ण होृे आिण िजसपन िनम�ण झाली तया संकलपाृच लोप पावृे तया रपास आपण आपले 
मु�ल रप महटले. दोन हाृाचंी, चार हाृाचंी रपे घेमन ्ाच मपळ सवरपा पृन आपण देवाचें कायर 
करणयासाठी वारंवार अवृार घेृा. कीरसमु्ाृ झोप घेणार रप, मसतय, कप मर, वराहािद रपे घेृे. पण हे केवळ 
ृुझे ृातपुरृे वरवर धारण करणयाचे अलंकार ृे पृ तया मपळ िठकाणी साठवृोस. उपिनषदे तया मपळ सवरपाची 
सृुृीसृो�े गाृाृ. ऋिष, मुनी आपलया हदयाृ िशरन तयाचा साकातकार करन घेृाृ. सनकािदक ृे रप 
पोटाशी कवटाळपन असृाृ. महाराज, ृे आपले मु�ल रप मला पहायचे आहे. मी कधी ृे रप पाहीन असे 
मला झाले आहे. “संकोच न करृा इंचा सागं” असे महणाला महणपन मी माझी ृळमळ आपलयाला सािंगृली 
आहे. 

 
देवा, कानानंी ऐकणे आिण �तयक डोळयानंी पहाणे याृ फरक आहे हो. आपण जसजशा िवभपिृ सागंृ 

गेला ना ृसृशी माझया मनाला ्ा िवनरपाची ओढ लागली आहे. या सगळया िवनाृ पृच एक भरन 
रािहला आहेस हे मी कान भरन ऐकले आहे. पण डोळे अ कृपृ आहेृ. ्ा सवर िवनाृ पृच कसा भरन रािहला 
आहेस, उरला आहेस हे मला माझया डोळयानंी पहायचे आहे. आृा यापुढे मी आपलयाजवळ दुसरे मागणार 
नाही पण माझी ही इंचा मा� पुरी कराच. 

 
पण देवा, धयानाृ घया हं. िवनरप पहाव ेही योगयृा माझया अंगी आहे की नाही हे मा� मला कळृ 

नाही. ृे आपले आपण पाहपन घया. आपण महणाल लगेच की न कळायला काय झाले? पण सागंा देवा, रोगी 
आपलया रोगाचे िनदान कर शकृो काय? ृहानेने वयाकुळ झालेला मनुषय पाणी िकृी हव े ृे सागंप शकृो 
काय? समु्ाएवढा पाणयाचा साठासु�ा माझी ृहान भागवप शकणार नाही असेच महणृो ना? 

 
िवनरप दशरनाची अिनवार इंचा झालयावर मला माझया शकृीचा अंदाज येईनासा झाला आहे. 

बाळाला िकृी पचेल, काय पचेल हे ृी आईच जाणृे. तया अबोध बाळाला कुठे ठामक असृे? तया�माणेच 
माझया योगयृेची कलपना मला नाही केवळ आपलयाला आहे. आपलयाला जर वाटले की िवनरप 
पहाणयाइृके सामथयर मजजवळ आहे ृर देवा कक पा करा आिण आपले िवनरप मला दाखवा. 

 
आृा माझया अंगी योगयृा नसली ृर “नाही दाखवृ” महणा. मी जासृ काय बोलप  मग? बिहऱया 

माणसापुढे उ�म गायन केले ृर तया पचंमालापाची तयाला काय गोडी कळणार आहे? एक�ा तया चाृकाची 
ृहान ृी केवढी पण मेघ तयांयासाठी वष�व करृाृ. चाृक कृपृ होृोच पण जगाचीही ृहान भागृे. पण 
ृीच वकि� जर खडकावर झाली ृर फुकट जाृ नाही का? चकोराला चं् ामकृ िमळृे आिण इृरानंा िमळप नये 
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अशी काही शपस घाृली आहे काय? पण आंधळया माणसांया नजरेवर चं् िकरण पडले ृरी ृो तयाचे 
दि�सुख कसे काय घेणार? 

 
महणपन िवनरप दाखवा अशी माझी िवनवणी आहेच पण ृे रप पहाणयाचे सामथयरही �ा. एरवी आपण 

रप �गट केले ृरीही मला पहाृा यावयाचे नाही मग आपण िवनरप दाखवले न दाखवले ृरी सारखेच आहे 
की देवा, आपण िवनरप �गट कराल आिण ृे पहाणयाचे सामथयरही �ाल अशी मला फार आशा लागपन 
रािहली आहे. 

 
कारण आपले औदायरच ृसे आहे. जाणृे आिण नेणृे हा भेद आपलया दि�ृ नाही. देवा रे, 

ृुझयासारखे दा कृतव जगाृ दुसरीकडे कुठेही िदसृ नाही. पा�ापा� न पहाृा मोकासारखी उ�म व पिव� 
वस पृ पृ ृुझयाशी वैर करणाऱयासही सहज देमन टाकृोस. मोक िमळणे हे दुरापासृ आहे खरे पण ृो ृुझया 
पायाची आराधना करृो आिण पृ िजसे पाठवशील िृसे मुका�ाने जाृो. ृो जसा काही ृुझा पाईकच आहे. 
सृन िवषाने माखपन ृुला पाजपन माराव े महणावे पपृना राकसी गोकुळाृ आली आिण घोटभर दुधांया 
मोबदलयाृ सनकािदकांं या बरोबरीने पृ िृला मोकाची अिधकारी केलेस. ृुझया नुसतया सपश�ने िृचा उ�ार 
झाला. राजसपय यजांया सभा मंडपाृ ि�भवुनाृील लोकासमक तया अपराधी िशशुपालाने ृुझा शकेडो 
�कारंया दुव�कयानंी पाणउृारा केला. शभंर अपराधाचंी कमा करणयाचे अिभवचन आपण आपलया माृेस िदले 
होृे. ृे अपराध भरलयानंृर वचनमुकृ झालयाचे बजावपन आपण सुदशरनाने िशशुपालास मारले पण मु�कृ 
िदली. इसे ृर तयाला अपराधांया मोबदलयाृ मुकृी िमळाली. उ�ानचरणाचा बाळ �ुव िपतयांया माडंीवर 
बसायला िमळाव े महणपन वनाृ ृप करणयासाठी आला. तयाला �ुवपद िमळाव ेही इंचा नवहृी. पण तयाने 
केलेलया ृपामुळे आपण तयाला �ुवपद िदले आिण आपली जागा सोडपन �मण करणाऱया चं् सपय�पेकाही �िस� 
केले. 

 
देवा, �ुवबाळाने ृप ृरी केले, तया अजािमळाने आपले समरणही केले नवहृे. ृो आपलया मुलाला, 

“नारायण, नारायण” अशी आ रृ हाक मकतयुशययेवरन मारृ होृा. ृेव�ा तया अ�तयक भ�कृंया मोबदलयाृ 
आपण तयाला मु�कृ िदलीृ. जे जे दुःखी, क�ी असृील, जे जे आ रृ असृील, तयानंा ृुझे देणे असेच 
िहशोबांया बाहेरचे असृे, अपरंपार असृे. 

 
जया भकगुऋषीनी ृुझया वकससलावर लास मारली तयाचंी पदमु्ा पृ अजपनही मानाने वकससलावर 

िमरवृोस. शखंासुराचा वध केलास पण तयांया अससीचा शखं पृ िनरंृर जवळ बाळगृोस. अजपन ृे कलेवर 
िवसंबृ नाहीस. अपकार करणाऱयावरसु�ा उपकार करणारा, अपा�ालाही उदारपणे देणारा असा 
ृुझयािशवाय जगाृ दुसरा कोण आहे? 

 
देवा, बळीकडे वामनरपाने जामन दान घेृले खरे पण तयाचा पहारेकरी होमन रािहलास, ृी गिणका 

पोपटाला “राम, राम” महणायला िशकवृ होृी. पोपटही “राम, राम” महणायला िशकला. गिणकेंया 
मुखा पृन, िशकिवणयांया आिण पोपटांया मुखा पृन िशकणयांया िनिम�ाने रामनाम येृ असृाना दोघानंा मकतयप 
आला. गिणका आपलया मनोरंजनासाठी पोपटाला नाम िशकवृ होृी. देवाचे नाव घयावे महणपन नवहे! पण 



 
अनु�मिणका 

ृरीही यमधम�नी भगव�ामाचा अिधकार िशरसाव�ं मानपन गिणका आिण पोपट दोघानंाही िवषणुदपृांं या 
सवाधीन केले, आिण आपण तया दोघानंाही मु�कृ िदली. िृला वैकंुठपदाची जोड करन िदली. अजामीळ, 
गिणका यानंी दुसऱया िमषाने ृुझे नाव घेृले ृरी पृ तया अपा�ानंाही िनजपद िदलेस तयाची मी मनाशी आठवण 
करृो आहे आिण महणृो आहे की देव माझाच ह� का बरे पुरवणार नाहीृ? दुभतयांया िवपुलृेने जगाची 
गरज दपर करणारी ृी कामधेनप काय आपलया पा�ाला उपाशी ठेवील? महणपन पुनहा महणृो की आपण 
िवनरप दाखवाल याृ मला शकंा नाही पण “ृे रप पहाणयाची पा�ृा आधी �ा.” 

 
आृा माझे हेच चमरचकप िवनरप पहाणयास समसर आहेृ असे ृुला वाटले ृर सखया, “माझया 

डोळयाचंी आृ� पुरवा. िवनरप पहाणयांया उतकंठृेचे डोहाळे पुरवाच देवा.” 
 
अजुरनाने कळवळपन केलेली �ासरना तया भकृवतसलास सहन होईना. कक पाजलाने भरलेला ृो मेघ 

आिण अजुरन समोर आलेला वष�काळ असे वाटप  लागले. भगवान कक षण कोिकळ, आिण अजुरन तया कोिकळास 
गाणयाची सफुृ� देणारा वसंृ, असेच कणभर भासले. 

 
आपलया लाडकया पु�ाचे-चं् ाचे वाटोळे िबब पाहपन कीरसमु्ाला भरृी यावी तया�माणे अजुरनाची 

आृ� पाहपन �ीकक षण�ेमाला दुपपट भरृी आली. तया �स�ृेंया आवशेाृ गजरना करन ृो कक पावंृ  महणाला, 
“पास�, ही पहा माझी अनंृ रपे!” 

 
िवनरप पहाव े हा एकच मनोरस अजुरनाने सािंगृलयाबरोबर देवानंी सगळे �ैलोकय िवनरपमय 

करन टाकले. खरोखर देवासारखा उदार काय ृो देवच! याचकांया मागणींया सहसपट सहज आपलया 
इंचेने देृो. 

 
शषेांया डोळयापासपन जे लपवले होृे, वदेानाही न दाखवृा जे गुपृ ठेवले होृे, ल�मीजवळही जे 

जीवाचे गु् कधी �गट केले नाही ृे िवनरप देवानंी पास�ंया �ेमापोटी अनेक �कारे �गट करणयाचा वयवहार 
केला. काय तया पास�चे भागय! अहो, खरोखरच ृे भागय अगाधच महटले पािहजे. 

 
जागा मनुषय झोपला आिण तयाला सवपन पडप  लागले की सवपनाृील य�यावत पदासर जसा ृो सवृः 

होमन जाृो तया�माणे ृो परमातमा अनंृ ��ाडें होमन रािहला. 
 
देवानंी ससपल द�ीचा पडदा फाडला िवनरपाची मोहर काढली आिण आपले योगवैभव �गट केले. 

देवानंा अजुरनाची हौस पुरिवणयाची इृकी घाई झाली की अजुरनांया चमरचकपंना हे िदवय रप िदसेल की नाही 
याची आठवण देखील रािहली नाही. ृो सनेहाृुर भगवान पुनहा पुनहा अजुरनाला महणप लागला, “पहा, पहा, 
पास�, माझी ही अनंृ रपे पहा.” 

 
मालुृाई, देव िवनरपाचे वणरन करीृ आहेृ. आृापय�ृंया अधयायाृ कानाचंी एका�ृा व मनाचा 

लय यांं या ऐकयाची जररी होृी. ्ा अकरावया अधयायाृ कान एका� हवेृ च पण डोळे सजग असायला हव.े 



 
अनु�मिणका 

अजुरनाची सवृःची मागणी आहे की माझे डोळे कृपृ वहाव.े आपण ृर अजुरनांया भपिमके पृन जगृो आहो ृेवहा 
आृा डोळे जागे असावयास हव.े भाविवन साकार वहावयास हव.े भगवंृ  जसजसे रप �गट करृील ृसृसे 
ृे आपलया डोळयापुढे उभे रहावयास हव.े देवानंी अजुरनाला िदवयदि� िदली. आपण ृी आपलया भावनेंया 
बळावर �ापृ करन घयावयाची आहे. ृरच अजुरनाबरोबर आपलयाला िवनरपदशरन सव�स�ने घडेल. 

 
�ीिनवासजी नावाचे एक �ीराधेचे भकृ होृे. ृे रोज धयानास बसृ. एकदा धयान करीृ असृाना 

तयानंा असा देखावा िदसला की राधा सखीमेळावयासिहृ राधाकंुडामधये िवहार करीृ आहे. िवहार करृा 
करृा राधेंया कानाृील कंुडल पाणयाृ पडले. ृे कंुडल शोधपन आणपन देणयाची आजा राधेने �ीिनवास यानंा 
िदली. �ीिनवास हुडकप  लागले. साृ िदवस ृे धयानावससेृ कंुडल शोधृ होृे. मग �ीरामचं् जी नावांया 
�ीिनवासांया िम�ाला घरंया मंडळीनी बोलावपन आणले. रामचं् जीनी पण बठैक घाृली व धयानावससेृ 
�वशे केला व िजसे �ीिनवास राधाकंुडाृ कंुडलाचा शोध घेृ डंुबृ होृे ृेसे ृे पोचले. दोघानंी शोधणयास 
सुरवाृ केली. ृेवहा एका िदवय कमलाखाली अडकलेले कंुडल तयानंा सापडले. दोघानंी ृे कंुडल राधेला 
परृ िदलयावर राधेने आपलया मुखाृला अध� िवडा �ीिनवास व अध� िवडा �ीरामचं् जी यांं या मुखाृ 
घाृला. दोघे धयाना पृन भानावर आले ृर दोघांं या मुखाृ ृो दैवी िवडा �तयक होृा! आृा हे िवनरप 
पहाृाना अशी ृनमयृा आपलयाला साधायची आहे. 

 
या ृनमयृेवरन एका बनॅक अिधकाऱयाची गो� आठवली. असे सागंृाृ की, ृे गकहसस ऑिफसंया 

वळेेपपव� पामण ृास बनॅकेृ येृ व आपलया खुच�मधये सवसस बसपन रहाृ. डोळे िमटपन बसृ आिण ऑिफसची 
वळे झाली की कामाला सुरवाृ करीृ. हे गकहसस असे लौकर का येृाृ आिण खुच�ृ का ंबसपन रहाृाृ हे 
कुणालाच मािहृ नवहृे. ृोडावर िवचारणयाचे धैयरही कुणाला होईना. मग हाृाखालंया तया उपदवयापी 
मंडळीनी गुपृपणे विर�ास कळिवले की हे गकहसस ऑिफसमधये असे पामण ृास आधीच का येमन बसृाृ 
याची चौकशी वहावी. विर�ानंाही नवल वाटले की “हा काय �कार आहे?” आपण समक जामन पहाव ेअसे 
ठरवपन विर� न कळवृाच ऑिफसंया वळेेपपव� अध� ृास केिबनमधये येमन उभे रािहले. ृर बकँ अंमलदार 
खुच�ृ डोळे िमटपन सवसस बसले आहेृ. आणखी पधंरा िमिनटे जाम देमन विर�ानंी तयानंा हाका मारलया. 
डोळे िमटपन बसणाऱयाने डोळे उघडले ृर समोर विर� उभे! तयानंा िवचारले, “आपण कधी आलाृ?” विर� 
महणाले, “अध� ृास येमन झाला. ृुमही रोज पामण ृास ऑिफस वळेेंया आधी इसे येमन बसृा अशी ृ�ार 
आली महणपन मग चौकशीस आलो.” 

 
बकँ अंमलदार महणाले, “सर, तयाचे असे आहे की, माझी रहाणयाची जागा लहान आहे. शांृ पणाने 

मानसपपजा करणयासारखी पिर�ससृी नाही. इसे ऑिफसमधये शांृ ृा असृे, हवा ृसा एकानृ असृो. 
मनासारखी मानसपपजा करृा येृे. इसे मला देवाला सगळे उपचार मनाजोगे अपरण करृा येृाृ. हा पहा माझ 
हाृ.” 

 
आिण हाृाला खरोखरच वरणभाृ लागला होृा. मग ृे उठले. हाृ धुवपन आले आिण रािजनामा 

िलहपन विर�ांं या हाृी िदला. “देवपपजेंया आड येणारी नोकरी मला नको आहे” असे तयाृ महटले होृे. 
 



 
अनु�मिणका 

ृर अशी ही ृनमयृा भकृानंा येृे व तया गाढ ृनमयृेचा पुरावाही ्ा पा�सव शिररापय�ृ पोचृो हे 
धयानाृ घयावयाचे. मानसपपजा चालप  असृाना पचंामकृाचे ओहळ भकृांया देहावरन खोलींया बाहेर 
आलयाची गो�ही ऐकप  येृे. 

 
मानसपपजा करणाऱया एका भकृांया भेटीस दुसरे तयांयाच योगयृेचे िम� आले होृे. मानसपपजा 

संपलयावर भकृ बाहेर आले व िम�ाला महणाले, “वा! ृुमही कधी आलाृ? िम� महणाले, “ृुमही मघाशी 
देवाला गुलाबाचे फप ल वहाृ होृा ृेवहाच आलो.” मानसपपजेृ वािहलेले फप ल िम�ाला कळले महणपन 
दोघानंाही आनंद झाला. 

 
मालपृाई, िवनरपदशरनाचे वणरन ऐकृाना आपलया मनाची काय अवससा, काय एका�ृा वहावयास 

हवी ृे आपण ्ा गो�ीवरन धयानाृ घयायचे व ृी उतकट ृनमयृा जासृीृ जासृ कशी साधेल ृे पहायचे 
आिण ृसे झाले की, “भलतयानेही िवनरपदशरन घयाव े अशी सुलभृा केली आहे” हे मामलीचे सागंणे 
आपलया बाबृीृ खरे ठरेल. 

 
मामली महणृाृ, “देवानंा अजुरनाने िवनरप दाखवा असे महटले ृर देवानंी असे रप �गट केले की 

सवर िवनच तयांं या रपाृ सामावले आहे. देव अजुरनास महणाले “पहा रे पास�!” 
 
िकृी तया आकक ृी! िकृी ृे �कार! काही रपे रोडकी ृर काही ल�, काही काही �शसृ पु� 

अवयवाचंी व खपप मासंल ृर काहंी शुषक वाळलेली! काही अिृशय भयंकर, मंच मानेची िकृी! मो�ा मो�ा 
टाळपची िकृी! काही ृर अगदी िहडीस िदसणारी. काही सडपाृळ, आटोपशीर, ृर काही अमय�द 
आकाराची. तया आकक ृींया चेहऱयावरचे भाव ृर िकृी �कारचे! काही रपे अनावर, ृर कही मदोनम�, काही 
आनंिदृ, काही आशाखोर, ृर काही िनराश, काही ृामसी, काही अिृशय कक पाळु, काही भयंकर ृर काही 
समाधीृ असलेली. काही धंुद ृर काही सावध, काही उघड ृर काही गपढ, काही करण ृर काही 
रागावलेली, काही सृबध ृर काही गजरना करणारी, काही शबदरिहृ आिण शांृ  ृर काही आनंिदृ, काही 
जागी ृर काही झोपलेली, काही सवर बाजपंनी संृु� ृर काही पीिडृ, काही िबनहतयारी ृर काही हतयारबदं, 
काही रपे उतप�ी करणयांया ृर काही पालन करणयांया लीलेमधये ृर काही रपे संहार करणयांया 
आवशेाृ! ृर काही केवळ साकीभपृ  होमन रािहलेली! 

 
असे नाना �कारचे आकार! काय तयाचंा ृो िदवय �काश! आिण काय तयाचें ृे अलौिकक रंग! 

एकासारखा एक रंग नाही. काही रपे उ�म चोख सोनयांया लगडीसारखी झळकृ आहेृ ृर काही िपगट 
रंगाची आहेृ. काहीचा रंग आकाश शचदराने माखाव े ृसा आहे. काही रपे ��कटाह ृेजसवी माणकानंी 
जडवपन माडंावा ृशी िदसृाृ ृर काही अरणोदयांया आरकृवण�ची आहेृ. काही शु� सफिटकासारखी 
सोजवळ ृर काही इं्नीळ मणयासारखी िनळया रंगाची, काही काजळांया पवरृासारखी ृर काही 
कंुकवासारखी लालभडक! चकाकतया सोनयासारखी काही िपवळी धमक ृर काही वष�ऋ पृमधलया नवया 
मेघा�माणे सावळी. काही चाफयासारखी पाढंरी ृर काही िहरवीगारसु�ा आहेृ. ृापलेलया ृाबंयांया 
रंगासारखी काही आहेृ ृर काही पाढंऱया शु� चं् िबबासारखी आहेृ. िकृी रपे, िकृी नानािवध रंग! 



 
अनु�मिणका 

आकक ृी ृर इृकया सुंदर की, मदन लाजपन शरण यावा! ृशाच असंुदरही िृृकयाच! ्ा संुदर आकक ृीची 
सुंदरृा, �सनगध कांृ ी पािहली की शकगंार ल�मीने आपले भाडंारच उघडपन ठेवले आहे असे वाटृे आहे. 

 
देव अजुरनाला सागंप लागले, “सुभ्ापिृ, या बघ माझया नाना आकक िृ! पहाृा पहाृा पृ सकशील. या 

आकक ृीचा परृीर ृुला कधी िदसायचा नाही अशा तया अमय�द आहेृ. या एकेका आकक ृीवरच काय पण 
एकेका शरीरभागावर ृुला जग िदसेल.” 

 
मामली सागंृाृ, “देवाचे सवरप पहाृा पहाृा असे िदसप लागले की िवनरपाने डोळे उघडले की 

सपय�चे समुदाय िदसाव,े डोळे िमटले की ृे सपयरही मावळपन नाहीसे वहाव.े ृोडा पृन िनघणाऱया वाफेबरोबर 
जवालाचें लोट येृाना िदसप लागले. अ�गन आिदकरन वसपंचा समुदाय �गट होम लागला. भवुयाचंी टोके 
रागाने एक� होम लागलयाबरोबर र्गणाचें समुदाय अवृीणर होम लागले. असे िदसप लागले की 
िवनरपांया सौमयृेंया ओलावयाृ अगिणृ अिननौदेव िनम�ण होृ आहेृ, िवनरपांया काना पृन अनेक 
वायप िनम�ण होृ आहेृ व या सवरपांया एकेक लीलेमधये देवाचें व िस�ाचें समुदाय जनमास येृ आहेृ. 

 
देव अजुरनाला महणाले, “अजुरना, बघ रे, ही माझी अपार आिण िवशाल रपे पहा. ्ा रपाचें वणरन 

करृा करृा वदे बोबडे झाले. पहाृा पहाृा काळाला आयुषय पुरेना. सवरज ��देव या सवरपाचा शोध 
घेणयास असमसर झाला. 

 
पास�, िृनही देवानंी या सवरपाची वाृ�ही ऐकलेली नाही. ही दुलरभ अनंृ रपे पृ �तयक इसे पहा 

आिण ऐनय�चे मोठे िनधान सहज कौृुकाने भोग. 
 
अजुरना, नीट पाहपन घे. िकरीटी या िवनरपांया अंगावरील केसांं या मपळाकडे नीट नयाहाळपन पहा. 

कलपवककांया मुळाशी कृणाकंप र असावे ृसे ृुला अगिणृ सकि�समुदाय तया रोममपळाशी िदसृील. वाऱयाने 
उडणारे परमाणप जसे सपयर�काशाृ ृरंगृाना िदसृाृ तया�माणे ्ा रपांया अवयवांं या साधंयांृ  अनेक 
��ाडें वर खाली जाृाना ृुला िदसृील. या रपांं या एकेक भागावर ृुला िवसृारासह सगळे िवन िदसेल. 
या िवनांया पलीकडेच काही आणखी पहाणयाची ृुला इंचा आहे का! पहा ना इसे या िठकाणी कुठलयाही 
गो�ीचे उणे नाही. ृुला जे जे पहावसेे वाटेल ृे ृे सगळे पृ इसे सुखाने पाहपन घे.” 

 
कारणयपपवर वाणीने �ेमभराने �ीकक षण वणरन करृ गेले. अजुरन पहाृो आहे की नाही हे जाणपन 

घेणयासाठी तयांयावर देवानी नजर िफरवली ृर काय? अजपन जशांया ृसा नुसृा वयाकुळ मु्ेने उभा आहे! 
“हा असा मुका�ाने का उभा आहे? पहाृ का नाही?” असा िवचार देवांं या मनाृ आला आिण उतकंठेची 
लेणी अंगावर घाृलेला ृो अजुरन तयानंा अ कृपृच िदसला. अजपन तयाला सुखाचा रसृा सापडलेला नाही, 
तयाची उतकंठा कमी होृच नाही असे पाहपन देव हसपन महणाले, “पास�, अरे मी ृुझयापुढे िवनरप �कट केले 
आहे आिण पृ ृर पहाृच नाहीस. अरे, असाच देखणारा काय पृ? ृुला आृा काय करावे.?” 

 
अजुरन चृुर होृा. काय घडले आहे हे ृो पपणर जाणपनच होृा. पण वर वर रागाचे अवसान आणपन 
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रसवा दाखवृ ृो महणाला, “करा चे�ा देवा. ृुमचा ृर ृो अिधकारच आहे. आमहाला ृुमचे िदवयरप ्ा 
चमरचकपंनी पहाृा येणार नाही हे का मी ृुमहाला समजावपन सागंायचे आहे का? गोकुळाृलया तया 
भोळयाबापु�ा गोपीची ृुमही िकृी स�ा करीृ होृा ृे आमही सगळे काही ऐकले आहे. आज मी बापुडा 
आपलया हाृी सापडलो आहे, करन घया चळ, आरसा सवंच घासपन पुसपन ठेवा आंधळयासमोर आिण सागंा 
तयाला “रप बघ” महणपन! हिषकेशा, एखादा बिहरा धरन आणा, तयांयापुढे उतकक � रागदारी गामन दाखवा 
आिण उपहासाने वर महणा तयाला “मान डोलवृाही येृ नाही का ृुला.” कमल परागांृ ील मकरंद बेडकापुढे 
वाढा आिण िवचारा की तयाला, “िकृी मधुर आहे ना मकरंद?” अृीि्य महणपन जयाची वयवससा, जे केवळ 
जानदि�लाच फावणार आहे, ृे ्ा आमंया चाम�ांया डोळयापुढे माडंा आिण घालवा वाया! कोण बोलणार 
आपलयाला? 

 
पण देवा, ृुमंयावर ृरी काय राग धरायचा? आमची योगयृा आमही जाणपनच असायला हव ेहोृे. 

ृुमही जानांया गो�ी सािंगृलया तया ऐकप न मी गपप बसायचे ृे ृुमंयाजवळ िवनरपदशरनाचा ह� घेमन 
बसलो. मग अशी ही िशका वहावयाचीच. देवा, माझी आृा काही ृ�ार नाही. ृुमचे उणे न काढृा आपलया 
सवृःंया आंगचे उणे सहन करावे हेच शहाणपणाचे! ृुमंयाजवळ भलृा ह� धरला हे ृर माझेच चुकले.” 

 
डोळयाृ आलेली आसवे हळपच पुसपन घेमन अजुरनाने मान िफरवली. पास�चे दुःख देवानंा बघवनेा. 

दोनही हाृानंी तयाचे मुख आपलयाकडे वळवपन तयानंी अंगावरंया शलेयाने अजुरनाचे डोळे पुसले आिण सदगिदृ 
होमन महणाले, “पास�, माझयावर असा रागावप नको रे. पृ िवनरप दाखवा महणालास तयाबरोबर मला रहावनेा 
मी �गट होृच गेलो. ृे िवनरप ृुला िदसणार नाही हे मुळी माझया धयानाृच आले नाही रे. खरे सवरप 
दाखवावयाचे ृर ृे पहाणयाचे सामथयर आधी �ाव े हे �ेमांया भराृ मला भानच रािहले नाही, जिमनीची 
मशागृ न करृा बी पेरले आिण बी आिण पाणी घालणयाचा वळे फुकट घालवला. खरं सागंृो अजुरना, ृुझी 
चे�ा करावी महणपन मी हे केले नाही. मी जर िवनरप �गट करणयास उशीर लावला असृा ृर ृुला वाटले 
असृे ना की माझया मनाृ ृुला ृे रप दाखवावयाचेच नाही, महणपन रे मी घाईघाईने रप दाखवणयास सुरवाृ 
केली. ृुझी उतकंठा पाहपन मला हसप आले एवढेच काय ृे माझे चुकले बाबा. 

 
अजुरना, हे िवनरप ृुला सहज पहाृा येईल अशी िदवयदि� ृुला ृातकाळ देृो बघ. अजुरना, तया 

दि�ने आमचा ऐनयरयोग पाहपन अनुभवांया गाभयाृ घालपन ठेव. 
 
वदेानंी जाणणयाचा िवषय, सकल लोकाचंा आिद आिण सकल लोकानंा व�ं असा ृो भगवंृ  पास�ला 

िकृी हळुवारपणे ्ा सवर गु् गो�ी समजावपन देृो आहे! 
 
संजयाला हे सगळे दशय पाहपन व संवाद ऐकप न फार चमतकार वाटला. ृो धकृराष्ाला महणाला, 

“कौरव कुळाृील सवर �े� महाराज, काय ्ा पाडंवाचें दैव उघडले आहे पहा! ल�मीपेका जगाृ जासृ 
दैववान कोण असणार? ृ�वाची गो� सागंणयाचे सामथयर वदेाहपन कुणामधये जासृ असणार? शषेापेका 
सेवकपण कुणामधये असणार? अ�ौ�हर भगवंृ ांया �ापृीसाठी िशणणारे योगयांं यापेका कोण आहे? देवास 
पाठीवर वाहपन नेणाऱया गरडापेका एकिन� कोण असणार? पण महाराज ृे सगळे एकीकडे रािहले. जया 
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िदवशी पाडंव जनमाला आले, तया िदवसापासपन देवानी आपले सवर िम�सुख पाडंवानंा देमन टाकले. 
तयाृलयातयाृ पुनहा एखादा कामुक पुरष सींया पपणर आधीन होमन रहाृो ृसे देव अजुरनांया अंिकृ होमन 
गेले. अहो महाराज, अजुरन जे जे महणेल ृे ृे �ीकक षण करीृ आहेृ. िशकवलेले पाखरसुधदा असे “बोल” 
महटलयाबरोबर बोलायचे नाही. �ीडामकगसु�ा इृका आजेृ वागृ नाही. पण भकृींया जोरावर अजुरनाने हा 
देव इृका वश करन घेृला की, अजुरनाचे सवर ह� देव पुरवृच जाृाृ. अजुरनांया दैवाचा उतकषर काही 
शबदाने सागंृा येृ नाही. पर�� सगळेंया सगळे एका वळेी तया अजुरनाने पािहले. काय भागयाचे तयाचे डोळे 
हो! अजुरनाने इंचा सागंणयाचा अवकाश की देवानी ृातकाळ तयांया शबदा�ंमाणे करावे हा केवढा चमतकार 
आहे! फकृ मागणयाचीच फुरसद की देव देृच आहेृ. अजुरनाचे रागाचे बोलणे देव शांृ पणाने ऐकप न घेृाृ, 
रसला की तयाची समजपृ घालृ मागे मागे िफरृाृ. महाराज, देवाना पास�चे वडेच लागले आहे. 

 
िवषय िजकप नच जे जनमाला आले आहेृ ृे देवाचें फकृ बा्रप वणरन करन देवाचें भाट झाले. 

तयानंा ्ा िवनरपाचे �तयक दशरन झाले नाही. खरे महणजे योगाचे सगळे क� सहन करन जेवहा योगी 
समाधीची �ापृी करन घेृाृ ृेवहा तया िवनरपदशरनाचे धन तयानंा �ापृ होृे. पण हे योगाचे क� सहन न 
करृा ृे मपळ रप पास�ंया कसे काय आपणहपन सवाधीन झाले आहे कोण जाणे? माझया मनाला ्ा 
भगवंृ ांया कक पेचे राहपन राहपन आ�यर वाटृे आहे.” 

 
संजय सोडा वळे सृबध रािहला आिण िवचार करन महणाला, “पण कौरवशेा, याृ आ�यर ृरी कसे 

काय वाटपन घयाव?े �ीकक षणानंी जयाचा सवीकार केला तयाचा असा भागयोदय वहावयाचाच. आृाचेच पहा ना, 
अजुरन रसला ृर देवानी िकृी मायेने तयाची समजपृ काढली! 

 
काय सागंप महाराज, भगवंृ ांया ृोडपन “ृुला िदवयदि� देृो” ही अकरे िनघाली मा�! अजानाचा 

अंधःकार जामच लागला.” 
 
मामली महणृाृ, “ृी अकरे नवहृीच. ��सा�ाजय दाखिवणारी जयोृच होृी. देवानी आपली 

िचतकला अजुरनासाठी उजळली असे झाले.” 
 
देवानी महटलयाबरोबर अजुरनाला िदवयदि� िमळाली, जानदि�चे सामथयर वाढले आिण देव आपले जे 

जे ऐनयर �गट कर लागले ृे ृे पास�ला िदसप लागले. 
 
देव जेसपन सवर अवृार घेृाृ ृे मपळ सवरप महणजे तया अवृार क�ोळास आधारभपृ  असलेला 

समु्च! िवन हे मकगजळ ्ा सवरपांया िकरणामुळे िदसृे. ्ा अनािद भपिमकेवर ्ा चराचर िवनाचे िच� 
उमटृे. ृी मपळ भपिमका, ृे मपळ रप देव अजुरनाला �गट करन दाखवप लागले. 

 
एकदा लहानपणी गोकुळाृ देवानी माृी खा�ी होृी. यशोदामाृा रागावली आिण िृने देवाचे हाृ 

बाधंपन घाृले आिण ृी रागानेच देवाना महणाली “उघड बघप ृोड, िकृी माृी खाृोस रे?” देवानी भयभीृ 
झालयाचे िमष केले, ृोड उघडले आिण दीनवाणी मु्ा करन यशोदेपुढे उभे रािहले. यशोदा ृोडाृ पहाृे ृो 
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चौदाही भवुने सामावली आहेृ! देवानी कक पाळपपणे िृला चौदाही भवुने सावकाश पाहप िदली. 
 
�ुव मधुबनाृ गेलयावर नारदमुनींया सागंणया�माणे ृपाचरणास बसला. देव �स� होमन �कट 

झाले. �ुवबाळाने हाृ जोडले आिण महटले, “देवा ृुझे वणरन करावसेे वाटृे पण कोणतया शबदाृ कर? मला 
ृर काही सुचृ नाही.” 

 
देवानी �ुवांया गालास आपलया हाृाृील शखंाने सपशर केला आिण वदेांं याही मिृ िजसे कंुिठृ 

होृाृ ृे जान ृो बोलप  लागला. अशा �कारचा अनु�ह ्ा िठकाणी देवानी अजुरनावर केला. आृा “माया” ही 
भाषा कुठलयाकुठेच गेली. भगवंृ ांया ऐनय�चे ृेज द�ीसमोर आलयाबरोबर �लयकाली जसे जग जलमय 
होमन जाृे ृसे तयाचे िच� चमतकारांया �वाहाृ बुडपन गेले. ��लोकापय�ृ पिरपपणर झालेलया पाणयाृ 
माक� डेय जसा एकाकी पोहृ होृा ृसा अजुरन तया िवनरपांया कौृुकाृ ृ�ीन होमन गेला. 

 
माक� डेय हे महान ऋिष होृे. तयानंी परमेनराजवळ तयाची माया पहाणयाची इंचा दशरवली. भगवंृ ाने 

“ृसाससु” महटले. एकदा ृे आ�माृ बसले असृा जोराचा वारा सुटपन पकथवी जलमय झालयाचे तयानंा िदसले. 
तया जल�वाहाृ ृे एकटेच पोहृ असृाना एका वटप�ावर एक संुदर बालक िनजलेले तयानंा िदसले. या 
बालकांया नासाने ृे तयांया पोटाृ ओढले गेले व ृेसे तयाना बाहेरंया सक�ी�माणेच दुसरी सकि� िदसली. 
बाळाचा नास बाहेर पडलयाबरोबर माक� डेय मुनी बाहेर आले ृर आपण आपलया आ�माृच आहो असे तयानंा 
िदसले. आपण पािहली ृी सवर भगवंृ ाची माया होृी हे तयानंा कळले. मुनी आ�यरयुकृ मनः�ससृीृ 
असृानाच भगवंृ ानी तयानंा पुनहा दशरन िदले व माया पहाणयाची तयाचंी इंचा पुरी केलयाचे पटवपन िदले. 

 
िवनरपदशरनाची इंचा पास�ने केली आिण तया�माणे तयाला िवनरपदशरन झाले. तया दशरनांया 

कौृुकाृ ृो माक� डेया�माणे पोहृच रािहला. 
 
मनाशी महणप लागला. “आृा इसे आकाश होृे ृे कुणी आिण कुठे नेले हो?” ृी चराचरभपृ े, ृी 

पचंमहाभपृ े झाली ृरी काय? अहो, इसे ृर िदशाचंाच ठाविठकाणा नाही. वर खाली हेसु�ा काहीच उमजेना 
की. जागे झालयावर सवपन नाहीसे वहाव ेृसे हे सक�ीचे सगळे आकारच नाहीसे झाले. आकाशाृलया चं् ासह 
सवर नक�े जसा सपय�ंया ृेजाचा �ृाप िगळपन टाकृो ृशी ्ा िवनरपाने ही �पचंरचना िगळंकक ृ करन 
टाकली आहे की. 

 
काय माझया मनाची आिण बु�ीची अवससा झाली ही. मनाला मनपण सफुरेना, बुि�ला बुि� सावरेना, 

इंि्ये माघारी िफरन हदयाृ दडली की. तयाचंी सगळी िकरणे उलटी अंृःकरणाृ भरन रािहली आहेृ. 
ृटससृेला ृाटसथय आले. एका�ृेलाही एका�ृा आली. सगळया िवचारावर जसे काही कुणीृरी मोहनासच 
सोडले आहे.” असे िवचार करीृ अजुरन मो�ा उतसुकृेने इकडे िृकडे पाहप लागला ृर काय? तयांया 
पु�ाृ जे चृुभुरज सावळे रपडे होृे ृेच नाना रपे घेमन उभे ठाकलेले िदसले. वष�काळाृील �चडं मेघ 
िकवा महा�लयकालचे ृेज आपणच सगळीकडे भरन राहपन दुसरा पदासरच आपलयािशवाय उर देृ नाहीृ 
तया�माणे तया िवनरपाने �ैलोकय वयापपन टाकले आहे असे अजुरनाला िदसले. 



 
अनु�मिणका 

 
िदलेलया िदवयद�ीने तयाने तया िवनरपाचे मनसोकृ दशरन घेृले आिण कृपृीने तयाचे डोळे िमटले. 

आृा िदवयदि� वगेळी रािहली नवहृी. अंगभपृ च झाली महणपन तयाने डोळे उघडले ृर तयांया सवृःंया 
दि�पुढेही ृे िवनरप आहेच! याच दोनही डोळयानंा िवनरप िदसाव ेअशी तयाची इंचा देवानी हा सोहळा 
दाखवपन पुरी केली. 

 
अजुरन आृा जासृ िनरखपन पाहप लागला ृर तयाला अनेक मुखे िदसप लागली. काय तया मुखाचें सौदयर 

वणरन करावे? ृी मुखे ल�मीकांृ ाचे राजवाडे िकवा लावणयल�मीची िनधानेच आहेृ असे वाटृ होृे. देवाचंी 
ृी मुखकमले आनंदांया बहरलेलया वनासारखी िदसृ होृी. सौदय�चे राजयच ृेसे वसृ होृे. 

 
तयाृली काही मा� फारच भयानक होृी. काळरा�ींया सैनयाने उठाव करावा ृशी ृी िदसृ होृी. 

इृके भय उतप� होृ होृे की, ही मकतयपचीच मुखे वाटृ होृी. भयाचे दुगरम िक�े असावे, �लयकाळंया 
अगनीची कंुडे धडधडावी ृशी अ�पृ  भयासुर काही मुखेही तया वीरा�णी अजुरनाला िदसली. काही असाधारण 
अलंकारानी युकृ अशी ही मुखे होृी ृर पुषकळ सौमय पण होृी. जानद�ींया जोरावर ही मुखे कुठेपय�ृ 
आहेृ हे पहाव ेमहणपन ृो चहपबाजपंनी पाहप लागला पण तया मुखाचंा शवेट तयाला िदसेचना. 

 
आृा डोळे ृरी पाहपया असे मनाशी महणपन ृो कौृुकाने डोळे पाहप लागला ृर, डोळयाचें ृरी िकृी 

�कार असावे! िनरिनराळया रंगाची कमले फुलावी ृसे डोळे तयाने पािहले. दुसऱया बाजपस पहाृो ृो सपय�चे 
समुदाय बसाव े असे लखलखणारे �काशमान डोळे िदसले. कक षणमेघाचंी दाटी असावी आिण तयाृ 
कलपांृ समयींया िवजा चमकावया ृशा दि� अजुरनाला िदसलया. िवनरपांया भवुयाखाली धगधगतया 
अ�गनंया जवाळा उठावया ृसे ्ा द�ीचे ृेज होृे. अधपनमधपन तयाृ िपगट रंगांया चटाही उमटृ होतया. हे 
एकेक आ�यर पहाृा पहाृा तया िवनरपांया दशरनाृ अनेक रपांं या दशरनाचा लाभ अजुरनाला झाला. 

 
ृो मनाशी महणाला, “कशी ही इृकी मुखे! कसे हे डोळे! िकृी �कारचे! आृा पाय कुठे आहेृ, 

मुकुट कुठे आहे, तया बळकट भजुा कुठे आहेृ ृे ृरी पाहप या.” 
 
सगळे रप पहाणयाची तयाची इंचा अशी वाढप  लागली. 
 
पासर भागयिनधी! तयाची इंचा सफल झालयािशवाय कशी राहील? जो जो मनोरस ृो करील ृो ृो 

िस�ीस जावयाचाच! िशवांया हाृाृ िपनाक नावाचे धनुषय आहे. तया धनुषयाला जोडणयासाठी जो बाणाचंा 
भाृा िशवदेव बाळगृाृ तयाृ िनषफळ बाण कसे असृील? ��देवांया वाचेमधये लटकया अकराचें साचे कसे 
रहाृील? अजुरनाचे मनोरस ृसेच िनषफळ झाले नाहीृ. तयाने ्ा अमय�द िवनाचा आिद अंृ पािहला. 
वदेानंासु�ा या सवरपाचा रसृा माहीृ नवहृा. तया िवनरपाचंी एकप ण एक अंगे अजुरनांया दोनही डोळयानंी 
पािहली. 

 
चरणापासपन मुकुटापय�ृ तया िवनरपाचे िवशालतव तयाला �ृीृ झाले. मग ृो देवांं या अंगावरचे 



 
अनु�मिणका 

नाना रतनाचें अलंकार पाहप लागला. जानदेव महणृाृ, “अहो, तया अमौिलक दािगनयाचें मी वणरन ृरी कसे 
कर? आपलया अंगावर चढिवणयासाठी तया पर��ाने सवृःच अलंकाराचे रप धारण केले होृे. आृा तया 
अलंकाराना उपमा ृरी कशाची �ावी? अलंकार पर��ासारखे होृे असेच महणाव े लागृे. जया ृेजांया 
झळाळीने चं्  व सपयर मंडळाना �काश �ापृ होृो आिण जया महाृेजांया कक पेने िवन �गट होृे तया िदवय 
ृेजाची शोभा कुणांया बुि�ला िदसणार? ृर अशा �कारंया ृेजाने युकृ अलंकार देवानी धारण केले आहेृ 
असे अजुरनाने पािहले. काय सागंाव,े अंग, अलंकार, हाृ, हतयार, जीव, शरीर असे सवर चराचर देवानीच भरन 
टाकले होृे. 

 
जानद�ीने अजुरन देवांया सरळ अशा करप�वाकडे पाहप लागला ृर कलपांृ ींया जवाळा ृोडणारी 

शसे देवांं या हाृी िदसली. तया शसाचें ृेज इृके �खर होृे की, तया नक�ाचें फुटाणे होृील की काय असे 
तयाला वाटले. तया �काशाला िभमन “समु्ाृ उडी घालावी” असे अ�गन महणप लागला. उगारलेलया 
शसासिहृ इृके अपार हाृ िदसप लागले की, काळकप टांया लाटा उठृ आहेृ की महािवजाचें अरणय �कट 
झाले आहे असे वाटले. 

 
शसे हाृाृ घेृलेलया तया िवनरपाकडे पाहपन आिण तया हाृाचंा आवशे पाहपन अजुरन घाबरला. तयाने 

तया हाृावरन आपली दि� काढपन घेृली आिण ृी कंठ व कुकुट यावर लावली. 
 
िशणलेली ल�मी िजसे िव�ानृी घेृे आिण जी महािस�ीची मपळपीठे आहेृ अशी िदवय कमळे 

वासासाठी देवानंी सवीकारली होृी. मुकुटावर फुलाचें घोस रळृ होृे आिण देवांं या अंगावर िठकिठकाणी 
हार गजरे िदसृ होृे. गळयाृ अलौिकक माळा रळृ होतया. सवगर सपय�ंया ृेजाने माखावा, िकवा मेर पवरृ 
बावनकशी सोनयाने मढवावा ृसा सोनसळी पीृाबंर देव कसपन नेसले आहेृ असे पास�ने पािहले. देवानी 
आपलया िनळसर अंगावर पाढंऱया शु� चदंनाची उटी लावली होृी. महादेवानी अंगाला कापपर लावावा, िकवा 
कैलास पवरृावर पारा ओृावा िकवा कीरोदकाने कीराणरव पाघंरावा ृशी तया चदंनच�चृ देवाचंी शोभा पास�ला 
िदसली. 

 
चं् ाची घडी उलगडावी आिण आकाशाला तयाची कंुची घालावी ृशी देवांं या अंगावर चदंनाची उटी 

िदसृ होृी पण आृा तया चदंनांया अपपवर सुगंधाचे कसे वणरन करावे? सव�काशाला कांृ ी चढिवणारा, 
��ानंदाची उषणृा घालिवणारा आिण आपलया अ�सृतवाने पकथवीला जीिवतव देणारा ृो सुगंध �तयक मदन 
आपलया अंगावर धारण करृो. साकात पर��ही आपलया िनल�प अंगावर आनंदाने तयाचा लेप चढिवृे असा ृो 
अलौिकक सुंगध! 

 
ही अशी एकेक शकगंार शोभा पहाृा पहाृा अजुरन अगदी गडबडपन गेला. तयाला देव बसले आहेृ, उभे 

आहेृ की झोपले आहेृ हेही कळेना. 
 
डोळे उघडपन बाहेर पहावे ृर देव आहेृ. सवर िवनच मप�ृमय आहे आिण पहायचे नाही महणपन डोळे 

िमटपन सवसस बसाव ेृर आृही ृोच देखावा. समोरची अनावर मुखे पाहपन पाठमोरे होमन उभे रहाव ेृर तया 



 
अनु�मिणका 

बाजपलाही देवाचंी मुखे, करचरण आहेृच. 
 
पािहलयावर िदसाव े्ाृ खरोखर काही आ�यर आहे का? पण चमतकार असा की िवनरप पहायचे 

नाही असे ठरिवले ृरीही िदसृच होृे. पहा काय अनु�हाची करामृ आहे? अजुरनाचे पहाणे आिण न पहाणे 
देवानी वयापपन टाकले आहे. एका चमतकारांया पुराृ पोहृा पोहृा जरा कुठे काठाकडे पोचृो ृोच अजुरन 
दुसऱया चमतकारांया महापुराृ पडृ होृा. आपलया असाधारण सवरप दशरनांया कौशलयाने तया अनंृाने 
अजुरनास कवटाळपन घेृले. देव जयाला सवर बाजपस मुखे आहेृ असा, तयाृ अजुरनाने ृे सवरप सम� 
दाखिवणयाची �ासरना केलेली! मग काय? ृो �ीकक षण परमातमा आृा ृे आपले िवनृोमुख रप घेमन 
�तयकच समोर उभा रािहला. िदवयामुळे िकवा सपय�मुळे पहाृा याव,े िदवा आिण सपयर नसलयावर पहाृा येम 
नये अशी ृी देवानी िदलेली दि� नवहृीच. 

 
आ�यरचिकृ झालेला संजय ह�सृनापुराृ धकृराष्ाला महणाला, “महाराज, उजेडाृ, अंधाराृ, 

डोळे झाकप न, उघडपन, कुठलयाही अवससेृ ृे िवनरप पास�स िदसृच होृे.” 
 
धकृराष्ांया चय�वर काहीच िवकार संजयाला िदसेना. ृो जरा उृावीळ होमन पुनहा पुनहा िवचार 

लागला, “मी काय महटले ृे आपण ऐकले काय? महाराज, अहो अजुरनाने िवनरप पहाणयाचा ह� धरला ृो 
देवानी पुरवला की, िदवयालंकार घाृलेले िवनृोमुख असलेले ृे आजवर कुणी न पािहलेले िवनरप देवानी 
पास�साठी रणभपमीवर उभे केले आहे पहा. काय सागंप? अजुरनालाच काय पण तया वयासमुनींया कक पेने ्ा कणी 
मलाही ृे रप सप� िदसृे आहे. अहो तया �ीकक षणांया अंगकांृ ीचे ृेज काय वणरन करावे? �लयकाळी 
आकाशाृ बारा सपयर एकदम एका वळेी उगवृाृ असे आमही वाडविडलांं या ृोडपन ऐकले होृे. पण महाराज 
आज ृे दशय ्ा रणभपमीवर मी साकात पहाृो आहे. बारा आिदतयाचंी मी ्ा ृेजाशी ृुलना केली खरी पण 
ृीसु�ा चुकलीच. सहस सपयर जरी एकाच वळेी उगवले ृरीही ्ा ृेजांया �खरृेशी बरोबरी कर शकणार 
नाहीृ. पहा, पहा, ृे ृेज ृर आणखी वाढृेच आहे. जगाृलया सगळया िवजा एक� केलया, तयाृ 
�लया�गनची सगळी सामु�ी आणपन ओृली आिण महाृेजाची दसकडी जरी ्ाृ िमसळली ृरी ृे ृेज ्ा 
अंग�भेंया मानाने अलपसवलप येईल न येईल! खा�ीपपवरक सागंृो की हे िम� ृेज ्ा अंग�भेइृके कधीच 
होणार नाही.” 

 
्ा ओवया वाचृाना असे मनाृ येृे की अजुरनांया िदवयद�ीला हे ृेज सहन झाले असेल कारण 

देवानीच ृी तयाला िदली होृी पण ृे ृेज संजयाला कसे सहन झाले असेल? वयासाना हा सगळा वक�ांृ  कसा 
घडणार आहे हे मािहृ असलयामुळे तयानंी दु�बणीची काच जशी समोरंया दशया�माणे मागे पुढे सरकिवणयाची 
सोय असृे ृशी सोय असलेली दि� संजयला देमन ठेवली असेल काय? मह�ष अणणासाहेबाचंी एक गो� 
सागंाृाृ की तयानंी जवळ बसलेलया एका गकहससानंा िवचारले “काय? अफगाण यु� पहायचे आहे काय?” ृो 
गकहसस महणाला, “हो, हो, इसे बसपन पहाृा येईल?” ृर अणणासाहेबानंी कागदाला भोक पाडले आिण 
महटले, “पहा ्ा भोका पृन.” आ�य�ची गो� अशी की तया गकहससास अफगाण यु�ाचा देखावा तया भोका पृन 
िदसप लागला. कागदाचे भोक हे तया गकहससाचे िच� एका� वहाव ेमहणपन केलेले िनिम�! बाकी अणणासाहेबानंी 
आपलया सामथय�वर कणमा� िदवयदि� तया गकहससास िदली होृी. 



 
अनु�मिणका 

 
तयावरन देव मामलेदाराचंी गो� आठवृे. सटाणयास ृे मामलेदार असृाना नयायमप�ृ म. गो. रानडे, 

सरदार गोपाळराव देशमुख वगैरे मंडळीनी सटाणयास भेट देणयाचे ठरिवले. जया िदवशी दुपारंी ही मोठमोठी 
मंडळी सटाणयास पोचणार तया िदवशी सकाळी धयाना पृन उठलयाबरोबर देव मामलेदारानंी हाृाखालंया 
मंडळीना बोलावपन सािंगृले, “हे पहा आज आमहाला फार मो�ा मंडळीचे दशरन होणार आहे. शजेारंया 
वा�ाृ उ�म जेवणाचा बेृ करा. बठैकी घाला. आमही दपध, फळे, पेढे-बफ�, हारृुरे घेमन वाटेृलया 
खे�ाृ तयाचें सवागृ करन तयानंा घेमन येृो.” 

 
देव मामलेदार वाटेवरंया खे�ाृ आले. चावडीमधये सगळा बदंोबसृ केला. चार टागंया पृन 

नयायमप�ृ, सरदार वगैरे मंडळी खे�ाृ पोचृाच देव मामलेदार पुढे झाले. तया मंडळीना उृरन घेृले. 
चावडीृ नेमन उ�म आदरािृथय केले. हे इृके अगतय पाहपन नयायमप�ृही गिहवरले. सटाणयास ृर 
जेवणाचाच बेृ होृा! ही मंडळी येणार असलयाची रीृसर वद� नसृाना देव मामलेदारानंा ही वाृ� कशी 
कळली हे शवेटपय�ृ कुणाला कळले नाही. खोदपन िवचारले ृरी तयानी नुसृे हसपन िवषय पालटला. 

 
ृपोसामथय�ने देव मामलेदारानंी ही िदवयदि�, हे िदवय �वण, ्ा श�कृ िमळवलया होतया. संजयाचे 

भागय असे की, धकृराष्ांया िनिम�ाने वयासानंी ृी श�कृ तयाला �दान केली होृी आिण महणपनच ृो तया 
ृेजापुढे िटकला आिण ृे िवनरप पाहप शकला. संजय धकृराष्ास महणाला, “महाराज, ्ा िवनरपाृ कुठे 
ृरी एका कोपऱयाृ हे सवर जग आपलया िवसृारासह िदसृे आहे. समु्ावर बुडबुडे याव,े आकाशाृ एखादे 
लहानसे गंधवरनगर असावे, जिमनीवर एखा�ा मंुगीने घर बाधंाव े िकवा मेर पवरृावर एखादा सप�म परमाणप 
पडावा ृसे हे सगळे जग ्ा िवनरपांया अमय�द शिररावर कुठेंया कुठेच िदसृे आहे. 

 
संजय हा वक�ांृ  धकृराष्ाला सागंृ असृाना तयाचवळेी अजुरनाने हे सगळे िवन तया देव च�वृ�ंया 

शिरराृ पािहले. हे दशय पहाृा पहाृा िवन आिण आपण याृ जे काही सोडेसे दुजेपण आृापय�ृ तयांया 
अंृःकरणाृ होृे ृे िवरन गेले. मी िवनरप पहाृो आहे हे तयाचे भान हरपले. अंृःकरणाची आटणी झाली 
आिण ृो तया िवनरपाृ िमसळपनच गेला. तया ऐकयामधये तयांया अंृःकरणाृ ��ानंद जागकृ झाला. 
आृलया आनंदाचे लोढे वाहपन बाहेर आले. इंि्ये िढली पडली. अजुरनाचे आपाद मसृक शरीर रोमािंचृ झाले. 
पिहलया पावसाने पवरृाचे आंग िभजवपन टाकले की जसे गवृाचे कोवळे अंकुर तयांया गा�ागा�ा पृन उभे 
रहाृाृ तया�माणे अजुरनांया सव�गावर रोमाचं उभे रािहले व तयाला शोभा देम लागले. चं् िकरणाचा सपशर 
झाला की चं् कांृ  मिण पाझरृो ृसे घामाचे बारीक बारीक सचब अजुरनांया अंगावर दाटले. भुगंा कमळांया 
कळीृ सापडृो आिण बाहेर पडणयासाठी धडपड कर लागृो. तया आृलया धककयाने कळी जशी पाणयावर 
डोलप  लागृे ृसा अजुरन आृलया सुखो�म अनावर झालयामुळे डोलप  लागला. कापपरकेळीृ कापपर साठला की 
गाभयाची सोपटे उकलपन कापराचे कण कण बाहेर गळप लागृाृ तया�माणे पास�ंया डोळया पृन नकळृ अ�ु 
ओघळप लागले. अ�सा�तवक भावामधये जशी काही चढाओढच लागली. 

 
चं् ोदय झालयाबरोबर आधीच भरलेलया समु्ाला भरृीवर भरृी यावी ृशा आनंदांया लहरीवर 

लहरी अजुरनांया अंृःकरणाृ उठप  लागलया. तयांया जीवाला ��ानंदाचे जणु काही राजयच �ापृ झाले. 



 
अनु�मिणका 

सुखांया ्ा अनुभपृ ीमधये बुडपन गेलेला पासर देवानी पािहला. आृा हा आपलयाहपन वगेळा रहाणारच नाही अशी 
भीृी देवाना वाटली. वाऱयांया झोृाने डगमगणारी जयोृ दोनही ओंजळीचा आडोसा करन ृेवृ ठेवावी 
तया�माणे देवानी कक पाद�ीने तयांयाकडे पािहले. आपलयापासपन तयाला सोडा अलग केला आिण तयांया 
मनाृील भकृपण शाबपृ  ठेवले. 

 
आिण मग तयामुळे अजुरन तया सुखांया अगाध डोहा पृन सोडासा वर आला. तयाने एक दीघर िननास 

सोडला. �ीकक षणाकडे पािहले आिण ृो होृा िृसपनच तयाने देवास लवपन नमसकार केला. दोनही हाृ जोडपन, 
अिृशय संृु� होमन, गिहवरन �सनगध शबदाृ ृो देवाना महणाला, “देवा, मी आज कक ृासर झालो. आपलया 
कक पेला खरोखरच मय�दा नाही. मी एक आपला सामानय िम� पण आपण मजवर अशी कक पा केली की मी हे 
आपले िवनरप पाहप शकलो. देवा ृुमही हे फार चागंले केले हो. मला अगदी आनंदी आनंद झाला. या सवर 
सक�ीला ृुझाच आधार कसा हे मी आज माझया द�ीने पािहले. काय ृे अमय�द रप देवा!” 

 
अजुरन पुनहा पुनहा आठवपन महणाला, “मंदार पवरृांया अंगावर िठकिठकाणी नापदाचें समुदाय असावे 

ृशी असंखय भवुने मी आपलया ्ा शिररावर पािहली. आकाशांया खोलीृ �हगणाचंी कुळेंया कुळे असावी 
िकवा एखा�ा महारखावर प�यानंी घरटी बाधंावी तया�माणे या आपलया िवनातमक शिररावर देव समुदायासह 
सवगरलोक मला िदसृो आहे. �भ,ु पहा, पहा, आपलया शिररावर पचंमहाभपृ ांं या असंखय पचंक�ा िदसृ 
आहेृ. िकतयेक भपृ सक�ीचे �ाणीसमुदाय िृसे आहेृ. हा ��देवच ना? ृो सतयपालासह देवा, ्ा ृुझया 
देहाृच नादंृो आहे की, आिण या इकडे हे काय? अहो हा ृर �तयक कैलासच! �ीमहादेव, भवानी मी ृुझया 
एका अंशामधये इसे पहाृो की आिण हिषकेशी, अरे पृ सु�ा सवृः इसे िदसृोच आहेस. कशयपािद, ऋिषकुळे, 
पाृाळ, सपरकुळे, सगळेंया सगळे मला इसे सप� िदसृे आहे. िकबहुना �ैलोकयपिृ, ृुझया एकेका 
अवयवांया फलकावर ्ा चौदा भवुनांया आकक ृी िच�ा�माणे काढलेलया िदसृाृ. तया लोकांृ ील 
�ाणीसु�ा तया िच�ाृ रेखाटलेले आहेृ की. 

 
देवा, ृुमचे हे अलौिकक गंभीर रप मला ृुमही दाखवले. मी अपा� असपन आपण केवढे दान केले 

मला. 
 
आपण िदलेलया ्ा िदवयदि�ने मी इकडे िृकडे पहाृो आहे ृर तया दि�ंया सामथय�मुळे मला आृा 

िदसृे आहे की आभाळालाच कोब फुटाव ेृसे ृुमहाला असंखय बाहु आहेृ, ृे सगळे हाृ एकाचवळेी अनेक 
वयापाराृ कसे गुंृवले आहाृ देवा? 

 
आपली ही अपार पोटे पािहली की वाटृे आहे महाशपनयांया िवसृारासारखी ��कटाहाची भाडंारेच 

उघडली आहेृ. आपली मसृके हजारो आहेृ असे �ुृीनी वणरन केले आहे पण मी पहाृो आहे की ृी 
कोटींया कोटी आहेृ. मी तया दशरनाचा अनुभवच घेृो आहे. एखा�ा झाडाला फळे अगदी लगटपन जावी ृसा 
हा आपलया अपार मसृकाचंा देखावा िदसृो आहे. िवनमप�ृ परमेनरा, िजकडे पहाव ेिृकडे मसृकेच मसृके 
िदसृ आहेृ. डोळयांं या ृर पकंृींया पकंृी साटलया आहेृ. इसे आृा सवगर, भपमी, पाृाळ, िदशा, अंृराळ 
ही वाटाघाटच उरली नाही. सगळीकडे भगवंृ ा ृुमहीच िदसृा अहा. सखया ृरी कसे महणप आृा? पण देवा 



 
अनु�मिणका 

ृुझयािशवाय कुठेृरी एखादा परमाणु ृरी सापडेल महणपन कौृुकाने पहाृो आहे ृर ृोही सापडेना. देवा, 
इृके सगळे हे िवन पृ वयापपन टाकले आहेस. नाना�कारचे �ाणी, पचंमहाभपृ े यानंी अपरंपार िवसृार केला 
आहे खरा पण ृो सगळा िवसृार पृ सहज वयापपन टाकला आहेस. 

 
“अरे अनंृा, पृ आलास ृरी कोठपन? पृ बसला आहेस की उभा आहेस? ृुझी ही आकक ृी आहे ृरी 

केवढी? कोणतया आईंया पोटाृ पृ मावलास ृे ृरी सागं. ृुझे रप कसे? ृुझे वय ृरी काय? ृुझया पलीकडे 
काय आहे? पृ कशावर उभा आहेस?” असे सगळे िवचार माझया मनाृ िपगा घालप  लागले आिण मग हळप हळप 
उलगडा होम लागला आहे. 

 
मला आृा कळले की पृ अनािदिस� आहेस. ना पृ कुठपन आलास, ना पृ कुठे जाणार, ृुझे िठकाण पृ 

सवृःच आहेस. पृ उभा नाहीस आिण बसलेलाही नाहीस. उंच नाहीस आिण ठचगणाही नाहीस. वैकंुठा, अरे 
ृुझया खाली वर केवळ पृच एक आहेस. पृ रपाने ृुझयाचसारखा आहेस. परेशा, अरे ृुझे पाठपोट ृर सगळे 
पृच आहेस. फार काय सागंप वारंवार िवचार करन मला कळले की ृुझे सवर काही पृच आहेस. 

 
देवा, मला ृुमंया सवरपाृ एक उणीव मा� सापडली. ृुमहाला आिद, मधय, अंृ ्ा िृनही अवससा 

नाहीृच! मी या िवनरपाृ सगळीकडे शोधले पण आिद, मधय, अंृ सापडेनाृच. मग मी मनाशी िन�य केला 
की देवानंा ्ा अवससाच नाहीृ. िवनेनरा, आिदमधयांृ ररिहृ अपिरिमृ असे जे ृ�वृः ृुझे सवरप ृे मी 
खरोखरच माझया डोळयानंी ्ा िवनरपाृ पािहले याची खा�ी पटली. 

 
देवा, ृुमचे हे गोमटे सवरप मला फार आवडले. नाना रंगाची वसे धारण करावी तया�माणे अनेक 

�कारंया मपृ�ंया रंगाकक ृी ्ा ृुमंया देहावर िदसृ आहेृ. ्ा िविवध �कारंया मपृ� ृुझया सवरपरपी 
�चडं पवरृावर वककवलेीसारखया िदसृ आहेृ. तया मपृ�ना महणजे वककवलेीना, िदवयालंकाराची फळे पण आली 
आहेृ. देवा, आपण अहा एक महासमु् आिण या मपृ� आहेृ आपलयावरचे ृरंग! आपण अहा एक महारख 
आिण आपलयाला ही मप�ृरपी फळे लागली आहेृ. पकथवीवर �ाणी भरलेले आहेृ, आकाशाृ नक�ानंी दाटी 
केली आहे, तयासारखी ृुमंया रपामधये ्ा मपृ�ची शोभा िदसृे आहे. ्ा मपृ�चे वैभव एवढे आहे की तया 
�तयेकीमधये �ैलोकये िनम�ण होृ आहेृ आिण लयाला जाृ आहेृ. पण ्ा एव�ा �चडं परा�मी मपृ� 
ृुमंया ्ा िवनरपांया देहावरचे नुसृे केस आहेृ. 

 
हा एवढा िवनाचा पसारा माडंपन पृ येसे उभा आहेस आिण मी ृे रप िनरखपन पहाृो आहे ृो काय 

आ�यर, पृ ृर आमचा सखा, सारसी, यादवच! भगवंृ ा, आृा माझया धयानाृ आले की पृ सवर वयापकच आहेस 
पण भकृावंर अनु�ह करणयासाठी हे लहानसे रपडे घेृले आहेस. केवळ मायेंया पोटी ृे अवाढवय िवनरप 
बाजपस सारन दोनही भजुा पसरन हदयाशी धरावा असा सानुला केवळ आमंयासाठी रे पृ झालास. चार 
भजुाचें ृे सावळे रप आमचे डोळे, आमचे मन आनंदाने भरन याव ेमहणपन पृ घेृले आहेस. 

 
देवा रे, आमंयावर कक पावंृ  होमन या अ�ृीम, देखणया, लहान देहाकक ृीचे बधंन पृ केवळ 

आमंयासाठी पतकरृोस, आमंयाशी बोलृोस, चालृोस, आमचा रसवा काढृोस आमंयासाठी वाटेल ृे 
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क� सहन करृोस. 
 

पण काय रे आमचे दुद�व! आमही ृुला आमंयासारखाच एक सामानय जीव समजृो. ृुझया अनंृ 
सवरपाचे भानही आमहाला रहाृ नाही. भगवंृ ा, आृापय�ृ आमही हा अपराध केला. आपलया चरणावर 
मसृक ठेवृो. महाराज, आपण कमा करा. आृा माझया द�ीचा िवटाळ िफटला. आपण िदवयचक ु िदलेृ 
महणपन आपला अगाध मिहमा मला पहाृा आला. 

 
आृा मी आपलया वरवरंया लहान आकक ृीने फसणार नाही. जे आपण ्ा रसांया धुरेवर माझयाजवळ 

अहा ृेच समोर िदसणारे हे िवनरप झाला अहा हे मला समजपन चुकले आहे. अगदी हा असाच मुकुट तया 
िवनरपांया मसृकावर आहे. पण तया िवनरपांया मकुटाचा आकार व ृेज काही िवलकण आहे. देवा, 
ृुमंया ्ा हाृाृ जे च� आहे ृसेच च� ्ा िवनरपांया हाृी आहे. फकृ ्ा रपामधये आपण ृे अगदी 
सोडणयांया ृयारीृ अहाृ. दोनही च�े अगदी सारखी आहेृ ही खपण काही मोडृ नाही. अशीच हीच गदा 
तया िवनरपांया हाृी आहे आिण �ीकक षणा, माझया रसाचे लगाम सावरणयासाठी खालचे दोनही हाृ शस न 
घेृा मोकळेच पुढे सरसावले आहेृ ृसेच तया रपाचेही खालचे हाृ मोकळे आहेृ. ्ा सगळया खुणावरन 
मला कळपन आले की माझया मनोरसासरशी वगेाने आपणच माझयासाठी हे िवनरप धारण केले आहे. 

 
देवा, ्ा आ�य�ने माझे मन इृके गोधळपन गेले आहे की आृा तया मनाृ आ�यर करावयालादेखील 

अवकाश उरला नाही काय ्ा अंग�भेचा चमतकार आहे! िवनरप इसे आहे की नाही या िवचाराने नासही 
घेृा येईना. नास घयायला जागाच नाही. इसे नुसृे ृेजच भरन रािहले आहे. भगवंृ ा, ्ा िवनरपांया 
ृेजामधये सपयर काजवयासारखे हरवपन जाृ आहेृ आिण मला आपण िदवयदि� िदली खरी पण ृीही ्ा 
ृेजामधये करपेल की काय असे वाटप  लागले आहे. 

 
काय करावे? अहो महाराज, ृे ृेज आणखी वाढप  लागले की. देवा, जरा ्ा दैवी ृेजाला आवर ृरी 

घाला. पहा पहा हो या महाृेजांया समु्ाृ सगळी सकि� बुडाली. युगांृ  आला की काय? ्ा िवजा 
कलपांृ ींया आहेृ की काय? काय �खरृा आहे तयांं या झगझगाटाृ! सगळे आकाश पहाृा पहाृा तया 
िवजासारखया ृेजाने झाकप न गेले की. आृा ृर वाटृे आहे की, संहार ृेजांया जवाळा ृोडपन तयाचंा 
आकाशाला माडंव घाृला की काय? देवा, जरा शांृ  वहा हो. ्ा जानदि�लाही आृाचे हे आपले ृेजोमय रप 
पहावनेा. 

 
पण हे काय? ्ा ृेजाने ृर आणखीच उ�सवरप घेृले की! ृे ृेज धडाडपन वर उठृे आहे. माझी ही 

िदवयदि�ही िदपपन गेली. मला हे पहावनेा आृा हो. काळा�गनर्ांया िठकाणी महा�लयाचा अ�गन गुपृ होृा. 
शकंरांया िृसऱया डोळयाची कळी उमलावी ृसा ृो गुपृ अ�गन आृा सगळीकडे पसरृो आहे. ्ा 
पसरलेलया पाच अ�गनंंया जवाळानंी ्ा ��कटाहाला आृा वळसे घाृले की! 

 
पहा हो अनंृा, तया महा�खर ृेजाने ��ाडंाचे कोळसे होम लागले आहेृ. महाराज, ्ा ृेजांया 

वयापृीला आिण कांृ ीला काही सीमाच िदसेना. सवर रपच अ�ुृ  �काशमय झाले आहे. जनमास आलयास, हे 
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ृेजोरािशरप मी आजच पािहले खरे पण देवा, ्ा �काशाचा उ�पणा मला आृा सहन करृा येईना. देवा, 
कक पा करा आिण हे ृेज आवरा. 

 
माझया मनाृ िवचाराचें �चडं क�ोळ उठृ आहेृ. देवा, आपण पर�� अहा. ॐकारांया साडेृीन 

मा�ांं यापलीकडे आपले िठकाण आहे. वदे ृे िठकाण शोधृ आहेृ पण तयानंा ृे अजपन सापडले नाही. 
सगळया आकाराचे घर, हे सवर िवन साठिवणयाची जागा असा पृ गहन आिण अिवनाशी आहेस. पृ धम�चा 
िजवहाळा, अनािदिस� असा िनतय नवा च�ीस ृ�वाहपन वगेळा असा सदिृसावा पुरष आहेस. ृुला आिद, 
मधय, अंृ ्ा उपाधीच नाहीृ. सवसामथय�ने पृ अनंृ आहेस, अपिरिमृ आहेस. सगळया जगाचे हाृ-पाय हे 
खरे महणजे ृुझेच हाृ-पाय आहेृ. ृुझया रपाला देवा, मय�दाच नाही. चं् सपयर हे ृुझे डोळे! चं् ांया शांृ , 
शीृल िकरणानंी पृ िवनाचे पालनपोषण करृोस, सपय�ंया �खर िकरणानंी पकथवीवरील जलाशं शोषण 
करृोस आिण वक�ींया रपाने ृे पाणी सगळया जगाला परृ देृोस. अंधकाराचा नाश करन टाकृोस. एका 
डोळयाने कोप ृर दुसऱयाने कक पा करृोस असे वर वर वाटले ृरीही तया दोनहीमुळे जगाचे कलयाणच होृ 
असृे. 

 
मी आपलयाला शांृ  व रौ् सवरपाृ पहाृो आहे पण आृा आपण जासृ जासृ �खर सवरप धारण 

कर लागला अहा असे वाटृे आहे. देवा, आृा ृर आपलया मुखाकंडे मला पहाृाही येईना. पेटतया 
�लया�गनसारखी ही मुखे उ� का िदसप लागी आहेृ? सागंा ना! पवरृाला वणवा लागला की जवाळाचें लोट 
वरवर जाव े तया�माणे दाृ आिण दाढा चाटृ तया मुखामंधये िजभा लोळृ आहेृ. या मुखांं या धगीने आिण 
सव�गकांृ ींया वाढतया �काशाने ्ा जगाला आृा ृाप होम लागला आहे. ृे कोभप लागले आहे. 

 
भपलोक, पकथवी, पाृाळ, आकाश, दशिदशा व सवर िकिृज हे सवर ृुझया सवरपाने वयापपन टाकलेले मी 

अगदी कौृुकाने पािहले होृे पण आृा मा� एखा�ा भयानक वस पृने ृे बुडिवले आहे असे वाटपन माझा सरकाप 
होृो आहे. 

 
अ�ुृरसांया  भयानक लाटानंी चौदा भवुनानंा वढेा घाृला आहे. मी आ�यर ृरी कशाकशाचे मानप 

आृा? ही असामानय वया�पृ मला आवरेना. ्ा रपाचे उ�पण मला सहन होईना. अहो देवा, सुख ृर आटपनच 
गेले आहे. आृा हे असले महाभयंकर रप पाहपन भयाचे भरृे कसे काय आले हे काही कळेना. ्ा दुःखांया 
लाटाृ ि�भवुने बुडृ आहेृ. ृुझयासारखया महातमयांया दशरनाने भय आिण दुःख याचंा मेळ ्ा जगांया 
वा�ास का यावा बरे? काही कळेनासेच झाले आहे मला! कळले ृे एवढेच की, जोपय�ृ ृुझे ृे रप द�ीस 
पडृ नाही ृोवरच जगाला िवषय आनंदकारक वाटृाृ आिण एकदा ृे रप द�ीस पडले की, िवषयापासपन 
उलट �ास वाटृो, दुःख वाटृे. तया पृन सुटावसेे वाटृे. ृुझे �चडं िवनरप पहाृाकणी ृुला जामन िमठी 
मारावीशी वाटृे खरी पण ृे काय शकय आहे? आमचे हाृ केवहढे आिण देवा ृुझे रप केवहढे! बरं, ृुला िमठी 
न मारृा ृळमळृ दपर रहाणयाचे संकट ृरी कसे सोसाव?े मागे सरावे ृर अिनवार संसार आडवृो आहे, पुढे 
सरावे ृर पृही अिनवार! पृ कसला हाृी सापडृो आहेस? ृेवहा ्ा अशा का�ीृ सापडलयानेच �ैलोकयाचा 
हुरडा होमन भय आिण दुःख जगाला िनम�ण होृ असाव ेअसे मला वाटृे आहे. हाच िवचार मला बरा वाटृो 
आहे. ृसेच असेल. एखादा मनुषय आगीने होरपळृो, अंग िनववाव े महणपन समु्ापाशी येृो आिण तया 
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खवळणाऱया लाटानंी भेदरन जाृो ृसेच या जगाचे झाले असावे. जग ृसेच ृळमळृ दपर रािहले आिण 
जानसंप� देवांं या समुदायानंी मा� पलीकडे जामन ृुझया सवरपाशी जामन िमळणयाचा िन�य केला आहे. 
तयानंी आपलया कम�ची बीजे ृुझया अंगंया ृेजामधये जाळपन टाकली आहेृ. अजान, वासना हे सगळे अशु�ाशं 
न� करन टाकले आहेृ आिण असे अतयंृ पिव� झालेले हे देवाचें समुदाय ृुझया ्ा िवनरपाृ िमळपन 
जाृाना मला िदसृ आहेृ. जगाृील काही लोक संसाराने भयभीृ होमन ृुला शरण आले आहेृ. तयानंी 
आपले सवरसव ृुझयाकडे लावपन िदले आहे. ृे हाृ ृुझी �ासरना करीृ आहेृ. “देवा, वाचवा हो. आमही या 
अजानांया समु्ाृ बुडृो. आमहाला वर काढा. िवषयांं या पाशानंी आमहाला जखडले आहे तया पृन आमची 
सुटका करा. आमही ृुमहाला �ाणासह शरण आलो आहो. आमचे रकण करा, देवा. ृुमंयावाचपन आमहाला 
कोण आहे? ृुमंयावाचपन आमची सुटका कोण करणार आहे?” 

 
मह�ष, िस�, िव�ाधर हे ृुझी सृो�े गाृ आहेृ. “ृुझे कलयाण असो” महणृ आहेृ. अकरा र्, 

बारा आिदतय, आठ वसु, साधय नावाचे बारा देव, दोन अिननीकुमार, वैभवयुकृ िवनदेव आिण वायुदेवृा 
उतकंठृेने आपलया मप�ृचे दशरन घेृ आहेृ. अ�गन, गंधवर आिण पलीकडे असलेले यकाचें व राकसाचें समुदाय 
इं्ािद देव आिण िस� आपआपलया लोकाृ आपली िदवयमपृ� पहाृ पहाृ �तयेक कणाला मनामधये चिकृ 
होमन आपलया मुकुटानंी ओवाळणी करीृ आहेृ. मोठमो�ाने जयजयकार करीृ तयानंी अवघा सवगरलोक 
दुमदुमपन टाकला आहे. आपले सुरेख हाृ जोडपन िनढळाजवळ नेृ ृे ृुला वारंवार नमसकार करीृ आहेृ. 
िवनयरपी अरणयाृ सा�तवकभावाचा वसंृ �कट झाला आहे, देवांं या ्ा जोडलेलया हाृानंा पालवीचे रप 
आले आहे आिण मग देवा सहजच ृुझी �ापृी हे फळ तयानंा �ापृ होृ आहे. महाराज, आपले दशरन हे तयांं या 
डोळयाचें भागयच उगवले आहे. जीवाला सुखांया सुकाळाची पहाट झाली आहे. ्ा अगाध िवनरपाचे दशरन 
झालयावर असा सुखोदय होणारच. 

 
देवा, ृुमचे हे रपडे लोकवयापक आहे. तयामुळे देवािदकानंासु�ा ्ा रपाचा धाक वाटृ आहे. 

िजकडे पहाव ेिृकडे ृुमही समोर अहाृच तयामुळे तयानंा भय वाटृे आहे. 
 
हे सगळे जरी खरे असले ृरी आपली िविच�, भयानक मुखे पाहपन माझया मनाृ मा� भीृी उतप� 

झाली आहे. मगाशी मी महटले की जग कबुध झाले आहे पण आृा महणृो की मीही भयभीृ झालो आहे. 
 
कारण आपले अनंृ ने� आृा रागीट िदसप आगले आहेृ. आपलया अनंृ भजुांृ ील शसे जासृच 

चमकप  लागली आहेृ. आपले अनंृ मनोहर चरण, मनोहर उदरे, नाना �कारची नाना रंगाची शरीरे आृा 
आवशेाने म� होम लागली आहेृ. महा�लयकालंया शवेटी बळावलेलया यमाने िजकडे िृकडे �लया�गनंया 
आग�ा पेटवावया ृशी ृुझी �चडं उघडी ृोडे िदसप लागली आहेृ. संहारकतय� शकंराचा ृोफखाना स� 
वहावा, �लयकालंया भरैवाचें समुदाय एक� वहाव ेिकवा सवर �ाणयाचंी िखचडी िशजृ लावणयासाठी शकृीचे 
हाडेंंया हाडें चुलीवर रसरसृ असावे ृशी ही ृुझी उ� मुखे िदसृ आहेृ. आृापय�ृ पहावी िृकडे ृुझी 
ृोडे िदसृ होृी पण आृा ृी उघडलेली आहेृ. दरीमधये मावृ नाहीृ इृके िसह असावे तया�माणे ृुझया 
ृोडाृ दांृ  रागीट िदसृ आहेृ. काळरा�ीचा अंधार पडला की संहारक िपशांंये उलहासाने बाहेर पडावी 
ृशा ्ा ृोडाृलया दाढा �ाणयांं या रिधराने माखलेलया िदसृ आहेृ. 



 
अनु�मिणका 

 
काळानेच यु�ास आमं�ण िदले काय? सवर संहारच मकतयुरपाने इसे उभा ठाकला आहे काय? सागंा ना 

देवा! अहो, हे आहे ृरी काय? आपलया मुखावर एकाएकी ्ा भयानक उ�पणाची सावली काय महणपन 
पसरली आहे? बघा ृरी ्ा �ैलोकयाकडे! कसे बापुडे दुःख कािलदींया ृीरावर झाड होमन दीनवाणे उभे 
आहे ृे!! 

 
उभे ृरी कसे महणप देवा! शोकांया �िृकप ल वाऱयावर ्ा �ैलोकयांया जीिवृाची होडी आंदोळृे 

आहे. काय होणार आृा ्ा जगाचे! आपले हे उ�पण तया �ैलोकयाला कणमा�ही सहन होईना आृा. 
काहीृरी करा ना देवा! वाचवा हो हे जग! आपण का एवढे िन�ुर झाला अहा? �ैलोकयाची ही एवढी दुदरशा 
आपण होम देणार काय? आपणच िनम�ण केलेला हा ��ाडंगोल असा कणाृ बुडवपन टाकणार काय? असे 
नका कर देवा. रागाने आपण असे महणाल सु�ा की ृुला का तया जगाची एवढी उठाठेव? पृ सुरिकृ आहेस 
ना? मग झाले ृर. मुका�ाने पृ आपलयापुरृे धयानसुख भोग. इृराचंी काळजी करणयाचे ृुला काय 
कारण?” 

 
महाराज, खरे सागंप का? मी आपले जगाचे उगीच िनिम� पुढे केले आहे. हे आपले भयंकर रप पाहपन 

मीच सरसर कापृो आहे. या भयाने माझे ृरी �ाण जाृाृ की रहाृाृ असे वाटृे आहे. �ौढीने सागंृ नाही 
पण देवा, संहारर्देखील मला िभमन असृो. माझया भीृीने मकतयप लपपन बसृो. ृो मी इसे सरासरा कापृो 
आहे, ृुमचे हे आृाचे रपच ृसे आहे. 

 
मला ृर वाटप  लागले आहे की, हे िवनरप कसले? ही ृर महामारीच आहे. िहंया भयंकरपणामुळे 

�तयक भयाचा पराभव झाला आहे. 
 
देवा, ्ा ृुझया �चडं उघ�ा ृोडानी महाकाळाशी पैज घेृली आहे की काय? तया मुखानंी आपलया 

िवसृाराने आकाशही धाकटे करन टाकले आहे. महाराज, ्ा सगळया चेहऱयावर भाव ृरी िकृी रागीट आहे 
हो? आृा ृर तयाचंा आकारही वाढप  लागला! 

 
ृी मुखे आृा आकाशाृही मावृ नाहीृ. ि�भवुनाृील सोसा�ांया वाऱयाचे लोट तया मुखांया 

भोवृी घोघावृ आहेृ, पण तया िवसृाराला वढेा घालप  शकृ नाहीृ. मुखाृला �दीपृ अ�गन धडाडपन 
पेटवणयाचे आिण तया जवाळा लवसवृ वर वर नेणयाचे काम ृे वाऱयाचे लोट करीृ आहेृ. मुखे ृरी 
एकासारखी एक कुठे आहेृ? �तयेकांया रंगाृ फरक आहे. पण �लया�गनसारखा अ�गन मा� सगळया मुखांृ  
सारखाच धडाडृो आहे. याच अ�गनचे सहायय तया �लयकाळंया अ�गनला होृ असेल. नुसतया ्ा 
िवनरपांया अंगाची कांृ ी व दी�पृ इृकी �खर झाली आहे की ृेवह�ानेसु�ा �ैलोकयाची राखंुडी होईल. 
तयाृ ्ा दी�पृला ्ा भयानक मुखाचंी आिण दाृ दाढाचंी जोड! मग ्ा �ैलोकयाची दशा ृरी आृा काय 
होणार? ्ा भयंकर दशयाकडे पाहपन वाटृे आहे की वाऱयाला धनुव�ृ झाला की समु् महापुराृ पडला, 
िवषा�गन वडवानळावर मारा करणयासाठी उठला की हलाहल िवषा�गन पयाले? झाले ृरी काय? 
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मरणच मारणयास ृयार वहाव ेृशी ्ा संहारृेजास मुखे �ापृ झाली आहेृ. आकाश ृुटपन पडपन एक 
भली मोठी िखड पडावी ृशी ही मुखे �चडं िदसृ आहेृ. एकेका मुखाकडे पािहले. काय हा िवसृार! 
िहरणयाक दैतय पकथवी काखोटीस मारन िववराृ िनघाला ृेवहा हाटकेनराने पाृाळरपी गुहेचे �ार उघडले ृे 
हेच आहे की काय! मुखाचंा िवसृार ृर अवाढवय आहेच पण आृ िजभाचंा आवशे आणखी काही वगेळाच 
िदसृो. “िवन िवन काय? कधीही तयाचा एक घास करृा येईल? काय घाई आहे?” असा तयाचंा अिभ�ाय 
असावा. तया िजभा पाृाळाृील सप��माणे ्ा ृोडांया दरीृ नुसतया वळवळृ पसरन रािहलया आहेृ. 
सप�ंया ृोडा पृन िनघणाऱया फुतकाराबरोबर िवषांया जवाळा जशा आकाशापय�ृ जावयाृ ृशा ्ा िजभा 
अधपनमधपन दाृावरन िफरृ आहेृ. �लयकाळंया िवजाचें समुदाय एक� करावे आिण आकाशाचे बुरज 
शकगंाराव ेृशी ही ृी�ण दाढाचंी टोके ओठांं या बाहेर येमन वाकडी वळली आहेृ, मोठी भयंकर िदसृ आहेृ. 
आृलया अ�गनचा �काश तया वळलेलया दाृावर पडपन ृेही झळकृ आहेृ. कपाळप�ींया खाली खोबणीृ 
लपलेले डोळे महणजे भयालाही भय दाखवणारे असे मकतयपचे उमाळेच आहेृ. िभवयाचंा अंधार तयांं यावर पडला 
आहे महणपन गुहेृ िफरणाऱया िहसनापदासारखे ृे भय�द झाले आहेृ. 

 
देवा, हे महामकतयपचे कौृुक धारण करन आपण करायचे योजले ृरी आहे काय? आपला ्ा भयानाक 

सवरपाचा आवशे आणणयाृ काय हे पृ आहे हे मला कळृ नाही. पण मरण पुढे उभे ठाकलयासारखे भय मा� 
वाटृे आहे. िवनरप पहाणयाची आ�ृ मला लागली होृी ृी आपण पुरवली हे खरे पण हे भय आृा काय 
महणपन तया पृन उप�ससृ झाले आहे? ृे अि�ृीय रप पाहपन माझे डोळे िनवाले होृे. पण ्ा भयंकर रपाकडे 
पाहपन या कणास पा�सव देह ृर वाचृ नाहीच पण चैृनयाची ृरी काही धडगृ आहे की नाही, या भयाने मी 
सरसर कापृो आहे. देह गेला ृरी जाणीव रहाृे, आतमा रहाृो असे आपण महटले, मी ृे मानलेही पण या 
आपलया �ोधावशेापुढे ृो आतमासु�ा उरायचा नाही अशी भीृी माझया मनाृ उतप� झाली आहे. भयाने अंग 
कापंृे आहे. ृेच भय सोडे वाढले की मन कोभप लागृे आहे, बुि� दचकृे आहे, अिभमानाचा िवसर पडृो 
आहे. पण या सव�हपन वगेळा व जो केवळ आनंदकळा आहे अशा तया शांृ  आतमयाला भयाने शहारे येृ आहेृ. 

 
देवा, मी साकातकाराचा चंद धरला. आपणासारखे गुर दुसरीकडे कसे भेटृील महणपन मी 

आपलयाजवळ ह� घेृला. माझयासारखया अजानी िशषयाला आपण ृो साकातकार घडवलाही. माझे �पचंजान 
आपण देशोधडीस लावले, देहभान हारपपन टाकले आिण आनंदाचा ठेवाच मला िदला. 

 
पण आृांया ्ा आपलया �ोधावशेाने माझया अंृःकरणाृला आनंद ृर होरपळपनच गेला आहे पण 

मन सावरणयासाठी मी तयाला धैय�ची गवसणी घालणयाचा �यतन करृो आहे ृो देखील फुकट जाृो आहे. 
उपदेशामधये मला आपण चागंले गुंृवपन टाकले होृे. मी ्ा िवनरपदशरनाृ धनयृा मानृ होृो. पण ्ा उ� 
दशरनाने मझया मनाृ धैय�चे नावदेखील उरले नाही. जीवाला कुठे िवसावा िमळेल काय महणपन धावाधाव करृो 
आहे पण बाप�ाला कुठे सोडीसु�ा सावली िदसेना हो. महाराज, ्ा िवनरपाला मी आृा महामारी महणृो. 
चराचराचा �ास करणयासाठी उ�ुकृ झालेलया ्ा िवनरपाला दुसरे काय महणायचे आृा? मी असे महणप 
नको ृर काय कर? बोलप  नको ृर काय कर? 

 
देवा, आृा काय करं मी? पहा पहा महामकतयपची भाडंी फुटावी ृशी माझया डोळयापुढे अखंड अशा 
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सवरपांृ  ही ृुझी भयानक ृोडे मला िदसृ आहेृ. �लयकाळंया शसानंी कंुपण करावे ृशी देवा ृुमंया ्ा 
दाृ दाढाचंी गद� ओठावर आली आहे आिण ृे दाृ आिण तया दाढा खालंया आिण वरंया ओठाृ मावृसु�ा 
नाहीृ की. 

 
भयंकर िवषारी ृककांया दाृाृ िवष भराव,े अमावसयेंया काळयाकिभ� रा�ीृ िपशांंयांं या 

संचाराची भर पडावी िकवा जहाल व�ा�गनने अगनेयास हाृाृ घयावे तया�माणे आधीच देवा ृुझी ृोडे एवढी 
�चडं तयाृ हा तयाचंा आवशे आृ न मावपन बाहेर ओसंडृो आहे. देवा, अहो आमंयावर ृर हे मरणरसाचे 
लोढेच येृ आहेृ. 

 
संहारकाळचा चडंािनल आिण महा�लयकालचा �लयानल अशी दोन महाभपृ े खवळपन एकदम 

आवशेाने उठली ृर जगाृ अशी कोणृी वस पृ आहे की जी भसमसाृ होणार नाही? देवा आपली ही संहारक 
मुखे पाहपन माझा ृर धीरच सुटला हो. या िदशाचें भान मला रािहना, माझे मला भान रािहना. 

 
देवा मी आपले सुखद िवनरप जरासे पािहले नाही ृोवर हा असला भयानक दुषकाळ पडला. देवा 

आपले हे असृावयसृ रप आवरा हो आवरा. 
 
मला काय माहीृ की आपण असे काही कराल! हे आपले दशरन असे भयंकर असृे अशी मला सोडी 

जरी कलपना असृी ृरी मी कशाला हा िवनरपदशरनाचा ह� धरला असृा! माझेच चुकले. भलृी गो� मी 
मागावी कशाला? पण देवा आपण ृरी सोडा िवचार करायचा होृा? भलृेच काही मािगृले ृर ृे लगेच असे 
�ायचे की काय? 

 
पण महाराज आृा हे पुरे करा. या आपलया सवरप �लयापासपन मला वाचवा. आपण जर माझे मालक 

असाल ृर माझया जीवांया आड ढाल घाला आिण महामारीचा हा पसारा आवरन साठवा पुनहा आपलया 
सवरपाृ. 

 
सवर देवापेंका �े� देवा, ृुमही या सवर देवाचंी माृा मामली अहा. ृुमंया चैृनयाने ृर हे जग 

अ�सृतवाृ आले. हे सगळेच ृुमही िवसरला काय? आपणच जनमाला घाृलेले हे जग आपणच संहारावयास 
िनघाला काय? 

 
देवराया, लौकर �स� वहा. आपलया मायेचा संहार करा. माझे ्ा महाभयापासपन संरकण करा हो. 

िकृी आपलया िवनवणया कर! ्ा िवनरपदशरनाने मी िकृी घाबरलो आहे हे नाही का आपलया धयानाृ येृ? 
मी वारंवार आपली �ासरना करृो आहे. सवग�वर राकसाचंा ह�ा आला ृर ृो एक�ानेच मी परृिवला. 
साकाृ मकतयुमुखालाही एरवी कधी मी घाबरलो नाही पण ्ा िवनरपाने माझी दाणादाण उडवली आहे. 

 
आृापय�ृ मी अनेक लढाया केलया आिण िजकलयाही पण समोर असलेले हे संकट तयाृले नवहेृ 

मुळी. मकतयपवरही ृाण करन ्ा अिखल ��ाडंाचा आमंयासह घास घयावा असाच ृुझा िवचार असावा असे 
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मला वाटृे देवा. 
 
अरेरे, �लयाचा काळ नसृाना पृ असा मधेच कसा उप�ससृ झालास? हा �ैलोकयगोल अलपायुषीच 

झाला की देवा, आपण असे का कोपला आमंयावर? सोडी ृरी दया करा ना. 
 
हाय रे दैवा िवपिरृा! आृा हा भगवंृ  कसली दया दाखवणार? मी शांृ  वहा महणपन �ासरना करृो 

आहे ृर देवा, आपण हे िवन िगळायलाच सुरवाृ केली. आृा आपण शांृ  कसले होणार िवनाचा अंृच 
येमन ठाकला आहे! हे काय मला �तयकच िदसृे आहे की. देवा आपण ृी भयंकर ृोडे पसरन ही सैनये 
चहपबाजपनी िगळायला सुरवाृ केलीृ की. अहो हे काय! आंधळया धकृराष्ाचे पु� ृे कौरववीर िनघाले की 
नवहे, नवहे, गेलेसु�ा तया ृोडामधये. पिरवारासह, देवा आपण तयानंा िगळपनही टाकले. यांं या मदृीस आलेले 
देशोदेशीचे राजे झपा�ाने तया �चडं िहस मुखाृ गेलेही. तयाचंी नाविनशाणीही मागे उरली नाही. सरसकट 
आपण िगळावयास सुरवाृ केली की. अरे देवा, पृ मदोनम� ह�ीचे समुदाय घटाघटा िगळृो आहेृ. 
यु�भपमीवरील सेना समुदायही चालला ृुझया मुखामधये! देवा, ृोफखानयावरचे गोलंदाज, ृोफखाना, 
पायदळ याचें भारेंया भारे ृुझया ृोडाृ गडप होृ आहेृ ना! हे सगळे शससंभार असे आहेृ की जशी काही 
यमाची भावडें! तयाृले एकेक शस जगाचा घास करणयास समसर आहे. पण अशा सगळया शसाचंा पृ ृर एकच 
घास घेृला आहेस. ह�ी, घोडे, रस, पायदळ हे चृुरंग सैनय तया घो�ानंा जोडलेलया घो�ासह खुशाल 
ृुझया ृोडाृ �वशे करीृ आहे. ृुझा दाृसु�ा तयानंा लागृ नाही असा जबडा पृ पसरला आहेस. िकृी 
आनंदाने पृ हा सगळा संहार आरंभला आहेस रे. 

 
भीषमाचाय�सारखे सतय आिण शौयर याृ िनपुण असणारे दुसरे कोण आहे जगाृ? पण पहा पहा ृे गेले 

ृुझया मुखामधये! हाय हाय देवा ृुमही ृो शपर �ा�ण ्ोणाचायरही संपवला की. सपयरपु� कणरही गेला. ृो ृर 
सहसकराचा कुमर पण तयांृ ला एकही हाृ तयाला वाचवायला समसर झाला नाही. आमंयाकडील सगळया 
वीराचंाही देवा ृुमही धुरळा उडवला. 

 
हाय हाय ��देवा, मी �ासरना करन ृुमंया ्ा सक�ीवर हे मरण ओढवपन घेृले. हा कसला अनु�ह 

महणावयाचा! मागे देवानी सो�ाबहुृ िवभपिृ सािंगृलया, उपदेश केला, ृो ऐकप न गपप बसावे ृर ृे न करृा 
िवनरप दाखवा महणपन ह� धरन बसलो, आणखी पुढे सागंा महणृ गेलो आिण हा �संग ओढवला. 

 
ृे भोगायचे निशबी असेल ृे चुकेल कसे? ्ा �ैलोकयाचा नाश माझया ह�ामुळे झाला असा डागंोरा 

वहावयाचा हे जर िविधिलिखृ असेल ृर ृे टळेल कसे? पुढे घडणार ृशी बुि� वहावयाचीच! माझाच भोग 
आहे हा. 

 
पपव� अमकृ हाृी आले ृरीही लोभाने देव अमकृमंसन करीृच रािहले, सवसस बसलेच नाहीृ आिण मग 

ृे काळकप ट िवष उठले पण तयावळेी ृे संकट शभंदेुवानंी िनवारण केले. िनवारण करणयासारखी ृरी ृी 
आप�ी होृी. आृा हा जळृा वारा कोण आवरणार आहे? िवषाने भरलेले हे आकाश आृा कोण िगळणार 
आहे? महाकाळाबरोबर कोण खेळणार आहे? असले अचाट सामथयर कुणाजवळ असणार आहे? खरोखरच हे 
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संकट आृा िनवारणार ृरी कोण? काय करन बसलो हे मी?” 
 
अशा �कारचा शोक अजुरन कर लागला. दुःखाने अतयंृ क�ी झाला. मनामधये उ�ेगाचे कढावर कढ 

येृ होृे. देवाचंा खरा अिभ�ाय तयांया धयानाृच आला नाही. सा�ंृ देवानंा काय सागंायचे आहे हे तयाला 
कळलेच नाही. 

 
“मी ्ा कौरवानंा मारणारा आिण हे कौरव मरणारे” अशा ्ा मोहाचा िवळखा अजुरनास पडला होृा. 

ृो िवळखा सुटावा व मारणारा कोण हे अजुरनाला दाखवपन �ाव ेमहणपन देवानंी िवनरप �कट केले पण देवाचंा 
हे पृ अजुरनांया धयानाृ आला नाही. 

 
“अरे, कोणी कोणाला मारृ नाही. येसे मीच सव�चा संहारकृ� आहे” हे िवनरप दशरनांया �ारे 

देवानी अजुरनाला �तयक दाखवले पण ृो हे पृ न कळलयामुळे अजुरनाचा शोक उफाळपन आला अिण तयाचे मन 
कापप लागले. जसजसा संहार समोर िदसप लागला ृसृसे तयाचे भय व दुःख पराकोटीस गेले. 

 
ृो वरचेवर महणप लागला “शसे आिण िचलखृे घाृलेले हे दोनही पकाचें वीर एकाच वळेी आकाशाृ 

ढग पागंाव ेृसे ्ा अजस मुखामधये हा हा महणृा गडप झाले. महाकलपांया शवेटी कक ृांृ  सक�ीवर कोपृो 
आिण पाृाळासह एकवीस सवग�ना �ासपन टाकृो ृसे हे झाले आहे. दैव िफरले की कक पणांं या ठेवी िजसलया 
िृसे नाहीशा होृाृ. ृशी ही सैनये एक� होमन एकदमच ्ा ृोडाृ चालली आहेृ. काय कमर आहे पहा. 
एक जीव देखील ्ा ृोडांया सपा�ा पृन सुटेना. उंटाने अशोकांया झाडाचे डहाळे चघळावे तया�माणे हे 
ृीनही लोक ्ा िवनरपाने चघळपन िगळपनसु�ा टाकले! मुकुट घाृलेली ही योदधयाचंी मसृके दाढांं या 
िचम�ाृ सापडपन तयाचें पीठ होृे आहे. दाृांं या फटीमधये मुकुटांृ ील काही रतने सापडली आहेृ आिण 
रतनाचें पीठ िजभेंया बुडाला लागले आहे. काही दाृाचंी अ�े तया िपठाने माखली आहेृ. िवनरपरपी 
काळाने लोकाचें देह आिण बळ खामन टाकले पण तया जीवांं या देहाचंी उ�मागें जी मसृके ृी राखपन ठेवली 
आहेृ की काय असे वाटृे आहे.” 

 
्ा भयानक दशयाने गागंरन गेलेला अजुरन कळवळपन महणाला “अहो हे काय? जनमाला आलेलया 

�ाणयाला यािशवाय दुसरी गृीच नाही की काय? हे सगळे जग या िवनरपांया मुखरपी डोहांया वाटेला 
सहजपणाने लागले आहे की! हे िवनरप जागंया जागीच ्ा जगाला कसे िगळपन टाकृे आहे हो. एखा�ा 
महानदीचे ओघ सवर बाजपंनी समु्ाृ �वशे करृाृ ृसे हे जग सगळया िदशानंी कसे हो या मुखांृ  चालले 
आहे! कुणीच तया पृन सुटृ नाही की. ��देव आिदकरन सगळे उंच असलेलया मुखांृ  जाृाृ ृर सामानय 
जीव अलीकडे असलेलया मुखाृ पडृाृ इृकेच. उतप� झालेलया िठकाणीच ्ा सगळया �ाणयानंा ृे 
िवनरपी मुख िगळपन टाकृे आहे. आयुषयांया माग�वर रा� आिण िदवस यांं या पायऱया करन अिृशय वगेाने 
्ा मुखांया िदशनेेच जनमाला आलेले य�यावात लोक चालले आहेृ. 

 
पेटलेलया पवरृांया दरीृ पृंगांं या झुंडींया झुंडी जशा उ�ा टाकृाृ ृसे हे सगळे �ाणी ्ा 

मुखाृ पडृ आहेृ. पण ृापलेलया लोखंडावर पडलेले पाणी नाव िनशाणीसु�ा मागे न ठेवृा नाहीसे होृे ृसे 
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हे सगळे �ाणी कधीच होतयाचे नवहृे झाले की तयाचंा कुठे प�ासु�ा लागेना. काय हो ्ा िवनरपाची अचाट 
भपक! येवहढे सगळे खामनही तयाची भपक शमलेलीच नाही. एखादा रोगी ृापा पृन उठला िकवा एखादा दिर्ी 
दुषकाळा पृन येमन पानावर बसला की जसा आधाशीपणाने खाृो ृसे हे िवनरप इृका मोठा फराळ करनही 
ओठ चाटृेच आहे. ृसे पािहले ृर खाणयाचा कुठलाही पदासर ्ा आहारा पृन सुटलेला नाही. कुठली 
अवाढवय भपक आहे ही! देवा काय हो ही ृुमची हावं! आृा काय समु्ाचा घोट भरृा की सगळा ��ाडं गोलच 
दाढेखाली घालृा? िदशा सगळया िगळपनच टाकृा की, आकाशाृलया सगळया चादंणया चाटपन घेृा? अहो ही 
हावं ृरी कशी महणावयाची? सवरनाशच ओढवला महणायचा. भोगाने काम वाढृो ना ृशी ही ृुमची ृोडे खाृा 
खाृा आणखीच खादाड झाली आहेृ. एकाच ृोडाकडे मी पहाृो आहे ृर ृे िकृी अजस पसरले आहे! हे 
ि�भपवन ्ा िवनरपांया िजभेंया टोकावर वडवानळांृ लया कवठासारखे टेकले आहे आिण अशा �कारची 
मुखे सगळीकडे पसरली आहेृ ृी ृर अगिणृच! देवा अहो ्ा इृकया ृोडाना पुरृील अशी ि�भवुने ृरी 
कुठपन येणार आहेृ? जयानंा खाणयासाठी पदासरच िश�क नाहीृ अशी ही ृोडे पृ काय महणपन इृकी वाढवली 
आहेस? तया ृोडाचे उ�पण नुसृे पहाणेसु�ा आृा अशकय आहे रे बाबा! ही ृुझी ृोडे, ृोडे नवहेृच! ृो ृर 
वणवाच आहे. हे बापुडे दीनवाणे लोक आृा काय करृील? ृुझया मुखाृील जवाळानंी ृे होरपळपन िनघृ 
आहेृ. वणवयांया व�ेाृ सापडलेलया नापदासंारखी तयाचंी दीनवाणी अवससा झाली आहे. देवा पृच जर 
जगाचा काळ झालास ृर तयाला आृा ृारणार ृरी कोण? जगरपी माशानंा टाकलेले हे काळरपी जाळेच 
आहे. जगाचे सगळे अिन� कमर आज शासन करणयासाठी इसे उभे ठाकले आहे. ृुझया अंगांया ृेजांया 
जाळयांृ पन चराचरांृ  कुणालाही िनसटपन जाृा येणार नाही. देवा ृुमहाला या जगाची काहीसु�ा दया येृ 
नाही काय? बरोबर आहे ृे, अ�गन जाळृो पण तयाला आपलया दाहकृेची उ�ृा कुठे माहीृ असृे? जे तया 
वणवयाृ सापडृाृ तयांं या निशबी यमयाृना असृाृ. अ�गन कशाला तया याृनाचंी पव� करील? कोण 
जगृो मरृो याचे तयाला काय सुखदुःख? शसाला आपलया धारेने कसा कुठे घाव पडृो हे कुठे कळृे? 
िवषाला आपण �ाणघाृ कसा करृो ्ाची कुठे कलपना असृे? �ीकक षणा, ृशीच ृुला आृा जगाची पव�च 
नाही. जगाचे काय होईल याचा िवचारच नाही. ृुला सवृःंया ्ा भयंकर उ�पणाची आठवणदेखील नाही. 
अहो देवा सगळी मुखे ृरी कशाला? अलीकडंया एकाच मुखांृ  सवर जगाचा नाश होमन रािहला आहे. 

 
देवा, सगळया जगाला वयापपन रािहलेला आतमा पृ एकटा आहेस. असे मला सागं की आृा आमचाच 

�ाण घेणाऱया यमासारखा का झाला आहेस? मी ृर माझया िजवाची आशाच सोडपन िदली आहे. ृुझया मनाृ 
आहे ृरी काय? काय असेल ृे खरे एकदा उघड बोलपन टाक. 

 
अरे, आपले उ�पण आृा आणखी वाढवशील ृरी िकृी? आपलया अंगी असलेले भगवंृ पण आठव 

ृरी जरा. पृ आमचा पालनकृ� ना? मग असे का करृोस? आृा िनदान माझयापुरृी ृरी कक पा कर. 
 
महाराज, ्ा जगाचा सवरनाश करणयापपव� माझी एक िवनंृी ृरी ऐका. 
 
देवा, आपण वदेानंीच जाणणयांया योगयृेचे अहा. ्ा �ैलोकयाचे मपळ कारण अहा. िवनव�ं अहा. 

ृरीपण माझे एकदा ऐका ृरी.” 
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असे िवनवपन अजुरनाने देवांं या पायावर डोके ठेवले. हाृ जोडपन ृो बोलप  लागला. महणाला, “देवा, मी 
माझे पपणर समाधान वहाव ेमहणपन आपले मपळरप दाखवा असे आपलयाला महटले. आपण कणमा� ृे रप मला 
दाखवलेही पण लगेच रागावपन आपण िवनाचा नाश करावयासच उठलाृ. 

 
मला सागंा देवा, ृुमही आहा ृरी कोण? ही इृकी भयंकर मुखे आपण कशासाठी िनम�ण केली 

आहेृ? ्ा सगळया हाृाृ ही पराजलेली शसे आपण कशासाठी घेृली आहेृ? ही भयानक शसे घेमन 
आपण काय करणार अहा? जेवहा ृेवहा आवशेाने, रागीटपणाने आकाशापय�ृ वाढपन आपण डोळे वटारन 
आमंयाकडे का पहाृा अहा? मी पाया पडृो देवा, मला सागंा देवा, आपलया मनाृ ृरी काय? अजुरनांया या 
बोलणयावर देव आवशेाने महणाले, “मी कोण हे िवचारृोस? येवहढी उ�ृा का वाढवली आहे असा ृुझा �शन 
आहे ना? साबं, सागंृो. अरे मी काळ आहे. हे प�े समज की, ्ा जगाचा संहार करणयासाठी ही माझी ृोडे 
चहपकडे पसरली आहेृ. आृा मी ्ा जगाचा �ास करीन.” 

 
हे बोलणे अजुरनांया कानी पडले मा�! तयाचे उरलेसुरले धैयर खचले. ृो मनाशी महणप लागला, “हाय 

रे हाय देवा, मागंया संकटाला �ासलो महणपन देवाचंी िवनवणी करायला गेलो ृो हे मधयेच भलृेच अिर� उभे 
रािहले. देव ृर आृा ्ा जगाचा संहारच करायला िनघाले की.” 

 
अजुरनाची दुःखी मु्ा देवानंी पािहली. ृो िकृी िनराश झाला आहे हे जाणले आिण अजुरनाचे समाधान 

वहाव े महणपन देव महणाले, “िकरीटी, पण एक आहे बरं का! ्ा सगळया संहारा पृन ृुमहाला पाडंवानंा मा� 
बाहेर ठेवले आहे. ृुमचे ृेवहढे मी रकण करीन.” 

 
धनुधरर अजुरनाचे �ाण चाललेच होृे. पण देवांं या वाकयाने ृो सावरला. मरणांया महामारीृ 

सापडला होृा ृो सावध झाला आिण देव काय सागंृाृ िृकडे लक देम लागला. 
 
ृेवहा देव पुढे महणाले, “अरे, ृुमही पाडंव माझे भकृ अहा. ृुमंयािशवाय जे दुसरे कोणी आहेृ तयाचंा 

मा� मी पपणर संहार करीन. िवजेंया �चडं अ�गनृ जशी लोणयाची उंडी पडावी ृसे हे जग माझया ृोडी पडले 
आहे हे पृ प�े समज. आृा ्ा सैनयांया जया सगळया वलगना चाललया आहेृ, तया सगळया वयसर आहेृ हे पृ 
समजपन रहा. हे इसे समोर जमलेले शुराचें समुदाय बढाया मारृ आहेृ. पण तया सगळया वयसर आहेृ. हे शपर 
वीर आवशेाने कंुसृ आहेृ, “आमचे ह�ीचे सव ेयमांया वरृाण आहेृ. आमही �िृसकि� िनम�ण कर. शपस 
वाहपन मकतयपला मार. जगाचा घोट भर. पकथवी सगळींया सगळी िगळपन टाकप . आकाश ृर वरंया वर जाळपन 
संपवप. वाऱयाला हा हा महणृा बाणांं या योगाने एका जागी िखळपन टाकप .” 

 
चृुरंग सैनयांया गव�ने फुगपन जामन हे वीर महाकाळाशी अशी सपध� करीृ आहेृ. परा�मांया 

मदाने चढपन गेले आहेृ. तयाचें हे ग�व� उदगार ह�याराहपन िृखट आिण अ�गनहपन दाहक आहेृ. मारणयामधये 
काळकप ट िवषालाही ृे मधपर ठरवृील. पण अजुरना, हे सगळे गंधवरनगरीमधले लोट आहेृ. पोकळ भचड आहेृ. 
िच�ामधलया फळासारखे हे सगळे वीर खोटे आहेृ, तयांं या वलगनाही खो�ा आहेृ. हे सैनय नवहे, केवळ 
कापडाचा साप खाली माडंपन ठेवला आहे. अरे, हा ृर सगळा मकगजळाचा पपर आहे. 
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्ांं या हालचालीला आधारभपृ  असलेले बळ मी कधीच �ासपन टाकले आहे. आृा माृींया 

िच�ाृील वेृ ाळा�माणे ृे िनज�व उरलेले आहेृ. कळसप�ी बाहुलयांं या दोऱया ृोडपन टाकलया की मग तया 
वाटेल तयाला सहज उलसपन टाकृा येृाृ. तया�माणे ्ा सैनयाचा आकार मोडायला आृा काहीही वळे 
लागणार नाही. अजुरना, अरे असा भयभीृ होमन बसप नको. मठ! मठ! झटकन मठ आिण शहाणा हो. 
आठवण कर तया गो�हणांया वळेची! अरे, ्ा कौरवाचें सैनय पृ मोहनास घालपन झोपवलेस आिण भयाडाहपन 
भयाड असलेलया िवराट पु� उ�राने बिहणींया बाहुलयासाठी तया सैनयाची वसे िहसडपन आणली नाहीृ काय? 
आृा समोर िदसणारे हे सैनय पृ मोहनास घाृलेलया तया सैनयाहपनही ृेजोहीन झाले आहे. आयृा यु�ाचा 
�संग आहे. एक�ा अजुरनाने श�प िजकले अशी िकृ� िमळव. कोरडे यशच नवहे ृर तयाबरोबर राजयपदही 
हाृी येणार आहे. सवयसाची हो. केवळ िनिम�मा� हो. लकाृ घे की, हे सगळे घडलेच आहे.” 

 
अरिवदबाबपंं या आयुषयाृला �संग इसे आठवृो. १२ ऑगसटपासपन आठश े िवमाने व शभंर बॉमबसर 

इंगलंडमधील नगरानगरावर बॉमब वष�व कर लागली. धडाधड वास पृ पेटलया. भसमसाृ होमन भईुसपाट 
होम लागलया. हे यु� असेच खेळले गेले ृर इंगलंडचा पराभव अटळ होृा. 

 
“१५ ऑगसट, १९४० रोजी इंगलंड आमंया ृाबयाृ असेल. ृेवहा मी बिकगहॅम पॅलेसमधये असेन.” 

अशा घोषणा िहटलर करृ होृा. यु�ाचा रंगच ृसा भीषण होृा. अवघया जगाचे लक ्ा दारण दुघरटनेकडे 
लागले होृे. 

 
धयानभपमीृ काळ कंठणाऱया िवरागी अरिवदानंा यु�ाची वाृ� हवी कशाला पण आसुरी शकृीचा 

पराभव झाला ृरच मानवजाृ ृगेल ृेवहा आपलया दैवी शकृीचे हतयार उचलणे जरर आहे असे अरिवदानंा 
वाटले आिण तयानंी अदशय अशी िृसरी आघाडी उघडली. िहटलर, च�चल लोकानंा िदसृ होृे, तयाचंी 
सैनये, तया सैनयांया हालचाली िदसृ होतया. अरिवदाचें सामथयर अजाृ, अदशय व अपपवर होृे. िहटलरचा 
िवजय महणजे माणुसकीचा पराभव होृा. जगाचे िवघटन व िवनाश आसुरी शकृीनी करावा आिण 
पारमा�सकानंी सवसस राहपन ृे पहावे हे �ी. अरिवद व माृाजी यानंा पटृ नवहृे. तयानंी आपलया श�कृ 
पणाला लावलया, मग िहटलर पराभपृ  झाला, जपान शरण आले, इंगलंडचा जय झाला. यामागे �ी. अरिवदाचें 
दैवी सामथयर उभे होृे. 

 
तयानंी १९१८ सालीच �ी. पुराणी ्ा गुजरासी �ांृ ीकारकास आनासन िदले होृे की, “देश सवृं� 

होणार हे िन�ववाद आहे. सपयर�काशाइृकी ही गो� सवंच आहे. िनयृीचा िनणरय झाला आहे, अंमलबजावणीस 
काय वळे लागेल ृेवहढाच.!” 

 
आिण १९४८ साली १५ ऑगसटला �ी. अरिवदांं या जनमिदवशी ही भिवषयवाणी खरी झाली. ि�टीश 

सा�ाजयांया दोऱया १९१८ सालीच ृुटलया होतया व ृसे �ी. अरिवदानंा ृेवहाच कळले होृे. 
 
आृा ही श�कृ जयाला �ी. अरिवद My Force असे महणृ ृी आजही अ�सृतवाृ आहे याचा पुरावा 
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फारच अनपेिकृिरतया मानवांया हाृी पडला आहे. अपोलो १२ हे यान पकथवीवर उृरृ असृाना कॉन रॅड व 
तयाचे सहकारी यानंा पकथवीृलावर एक अ�ुृ  �काश िदसला. ��देशांया व पपवर भारृांया दिकणेस आसमंृ 
वयापणारा �काश िदसृ असलयाचे तयानंी सािंगृले. २६ नोवहचबर, १९६९ मधये पािहलेलया ्ा �काशाचे वक� 
इंिडयन एकस�ेसमधये चापले गेले व असे आढळपन आले की �काशांया ससळाचे वणरन पाडेंचरीसच फकृ लागप 
पडृे. समाधी पृन काय�ची घडण जासृ चागंलया रीृीने होईल असे ठरवपन तयानी महासमाधी घेृली व कायर 
चालप  ठेवले. १९६९ चा पुरावा �ा् मानला की १९१८ ची तयाचंी भिवषयवाणी व १९४० ची अदशय यु� आघाडी 
याचा असर कळृो व देव अजुरनाला काय सागंृ आहेृ याचा उलगडा होृो. 

 
देव महणृ आहेृ, “अरे पास�, मी ्ानंा मारलेच आहे. आृा पृ भीषमाचंी पव� कर नको, ्ोणाचें भय 

धर नको, कण�वर शस कसे उगार महणप नको. या जय्साला मारणयाचा काय उपाय योजावा अशी िचृा 
कर नको. आणखीही पुषकळ नावाजलेले वीर ृुला समोर िदसृील पण ृे सगळे िच�ाृील िसह आहेृ हे 
लकाृ ठेवपन ओलया हाृाने पुसपन टाक. अरे, हा आृा लढाईचा फकृ देखावा वहावयाचा आहे. कसला आला 
आहे यु�ाचा मेळावा? मी ्ानंा िगळलेलेच आहे आृा उरला आहे फकृ आभास! पृ आ�ाच ृे सगळे माझया 
ृोडाृ पडलेले पािहलेस ना? ृेवहा लकाृ घे की याचें आयुषय संपले आहे. आृा ्ानंा मारणे काय? अरे, 
सोपेच आहे. 

 
महणपन अजुरना, उलहासाने उठ. मी मारलेले हे यो�े िनपटपन काढ. नसतय शोकाृ पडप  नकोस. आपणच 

िनशाण मारणयासाठी बाहुले उभे करावे आिण ृे सहज मारन पाडाव ेृसे पृ ्ानंा बाणाने मार. आृा केवळ 
ृुझे िनिम� वहावयाचे आहे. बाबा अजुरना, ृुझया िहृाला जे बाधक होृे ृे उपजृाच वाघाने नेले आहे. आृा 
राजयािनशी यश येणार आहे ृे आनंदाने भोगपन घे. ृुझे भामबदं सवभावृःच माृलेले होृे. जगाृ बलाने 
मदोनम� झाले होृे, तयानंा सहाययकारी पुषकळ इ� िम� होृे पण मुळीच सायास न पडृा पृ तयानंा समपळ 
नाहीसे केलेस अशी ृुझी िकृ� होमं दे. पास�, ृुझया शौय�ची ही गासा जगृांया वाचारपी पटावर िलहपन 
ठेव.” 

 
माउली महणृाृ, “जयाचे मनोरस पपणर झालेच नाहीृ तया कुरराजा धकृराष्ाला ही हकीकृ संजयाने 

सा�ंृ  सािंगृली. तयाने ृी जसजशी देवांं या ृोडपन िनघाली ृसृशी राजाला िनवदेन केली, कारण तयाने 
शबद-न-शबद सप� ऐकला होृा. देवाचंा आवाजच ृसा होृा. गंगेचे पाणी सतयलोकांृ पन िनघपन खळाळृ जसे 
खाली येृे ृसा देवांं या आवाजाचा घडघडाट होृा! काय ृो घनगंभीर आवाज! िवनकंद �ीकक षण बोलृ 
होृे. तया अनंृरपा पृन िनघणारा शबदधवनी अनेक महामेघ एकाचवळेी गजरना कर लागले की, जसा होईल 
ृसा होृा. मंदराचलाची रवी करन जेवहा देवानंी कीराबधी घुसळला ृेवहा असाच आवाज घुमला असेल असे 
वाटृ होृे. 

 
अजुरनाने ृो सोडासा ऐकला. संजयाने पण ऐकला. िनवदेन करावयाचे महणपन ृो पुषकळच �ससर 

मनाने ऐकृ होृा. पण अजुरनाची �ससृी वगेळी होृी. देवांं या शबदाशबदाबरोबर तयाचे मन हेलावृ होृे. तयाचे 
सुख वाढले की भय दुणावले हे माहीृ नाही, पण सव�ग सरसर कापृ होृे एवढे खरे. ृो अगदी खालपय�ृ 
लवला. तयाने दोनही हाृ जोडले आिण ृो पुनहा पुनहा देवांं या पायावर मसृक ठेवप लागला. मामली महणृाृ, 
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“तयाला बोलायचे होृे पण कंठ दाटपन आलयामुळे शबद फुटेना. आृा हे सुखाने झाले की भयाने झाले हे ृुमही 
ठरवा. पण देवांं या बोलणयामुळे अजुरनाची ही अशी �ससृी झाली हे गीृेंया �ोकाृील अस�वरन मी जाणले. 
मला ृरी वाटृे आहे की तयाचे भयच वाढले.” 

 
भीृभीृच तयाने पुनहा देवांं या चरणाला नमसकार केला आिण ृो महणाला, “महाराज, आपण मला 

सािंगृले की �तयक काळ ृो मी आहे आिण जगाला �ासणे ही माझी लीला आहे. आमही आपले हे महणणे 
िशरोधायर केले पण खरे सागंप का? �ससृीकाळी पृ काळ होमन जगाला �ासपन टाकलेस हे िवचाराला पटेना. 
जग आहेच की, �ससृीकाली संहार होईल कसा? अंगाृ ृरणपण असृाना ृे घालवपन देमन एकदम 
वक�ावससा आणावी हे कसे शकय आहे? ृी अवससा �मानेच �ापृ होणार की, मला ृरी वाटृे बहुधा 
�ससृीकाली संहार होणार नाही. �ीअनंृा, िदवसाचे चार �हर लोटपन गेले की मगच सपयर मावळृो एकदम 
माधयानही ृो मावळेल कसा? मी कबपल करृो पृ अखंिडृ एकसंधी आहेस. पण देवा, उतपि�, �ससिृ, संहार 
या िृनही अवससा आपआपलया काळी बलवान असणारच. जयावळेी उतपि� होृे ृेवहा �ससृी आिण संहार या 
दोनही अवससा िमटलेलयाच असृाृ ना? �ससिृकाळी उतपि� आिण संहार या दोनही अवससा आपले सामथयर 
िमरवप शकृाृ काय? शवेटी जेवहा �लयकाळ �ापृ होृो, ृेवहा उतपि� आिण �ससिृ मावळपनच जाृाृ की 
नाही? हा ृर अनािद�म आहे याृ बदल कसा काय होईल बरे? जग आज ृरी भोगांया भराृ �ससिृकालाृ 
वावरृ आहे. अशा वळेी ्ा जगाचा आपण �ास करनच टाकला आहे हे मी कसे पटवपन घेम? माझया जीवाला 
ृरी हे योगय वाटेना. 

 
ृेवहा देव अजुरनाला संकेृ करन महणाले, “अरे, ्ा दोनही सैनयाचें आयुषय संपले आहे हे मी ृुला 

�तयक दाखवले आहे. तयानंा यसाकाळीच मरण येईल.” 
 
हा इशारा देणयास जेवहढा वळे लागला ृेवह�ा वळेाृ ृे रौ् संहारक रप िदसेनासे झाले आिण 

सगळे लोक आपआपलया जागी आहेृ असे अजुरनाने पािहले. 
 
तयाची भीिृ गेली. मन शांृ  झाले, ृो महणप लागला, “देवा, पृ या िवनलाघवाचा सप�धार आहेस. अरे, 

पृ नुसृे महटलयाबरोबर हे सगळे जग पपवर�ससृीला आले की, खरंच देवा सवर घटनाचंी सप�े पृच आपलया हाृी 
वागवृोस. दुःखसागराृ पडलेलयानंा पृ बाहेर काढृोस, ही ृुझी की�ृ मी आठवृो आहे. की�ृ आठवृा 
आठवृा महासुखाचा सोहळा भोगृो आहे. भगवंृ ा, हष�मकृांया लाटावर लाटा येृ आहेृ आिण मी तयावर 
लोळृो आहे. जगाला आपण जीवदान िदलेृ. जगाला खरोखरच आपलयाब�ल अपार �ेम वाटृे आहे आिण 
दु�ाचंा अिधकािधक नाश होृो आहे. ि�भवुनाृील राकसाचंा ृर पृ साकात मकतयपच आहेस. महणपन हषीकेशा, 
समोर आहे की ृे राकस िभमन जामन दशिदशानंा सैरावैरा पळृ आहेृ. देव, िस�, िक�र, इृकेच काय पण 
सगळे ससावर जंगम जग आनंदाने ृुला नमसकार करीृ आहे. 

 
देवा नारायणा, हे राकस ृुझया पायावर लोहण घयायची सोडपन असे धावृ का सुटले आहेृ? पण हे 

ृुला काय िवचाराव?े सपय�दय झालयावर अंधार िृसे रािहलच कसा? आमहाला हे कळायला हव.े पृ ृर 
�काशाची खाण आहेस. आमंयासाठी पृ दशयसवरप धारण केले आहेस. महणपनच पृ �गट झालयाबरोबर हा 



 
अनु�मिणका 

राकसाचा पालापाचोळा उडपन गेला. 
 
�ीरामा, काय सागंप? इृके िदवस आपला हा मिहमा ठामकसु�ा नवहृा. आपली ही गंभीर की�ृ 

आजच आमही ऐकली. आपले ृे अ�पृ  मपळ सवरप पािहले. आृा मला कळले की ्ा नाना सकि� भपृ  
समुदायांया वलेी, महद��ापासपन उतप� होृाृ आिण तया महद��ाचा जनम ृुमंया दैवी इंचे पृन होृो. 
देवा, ृुमंया सवरपाचे वणरन ृरी कसे कर मी! आपण सवरच बाबृीृ सीमारिहृ अहा. आपलया गुणानंा अंृ 
नाही. आपलया ृ�वाला अंृ नाही, आपलया वयापकृेला अंृ नाही, आपण सवर देवाचें राजे अहा. अरे, पृ 
�ैलोकयाचा ओलावा आहेस. सदािशवा, पृ अिवनाशी आहेस. सत आिण असत, ही दोनही रपे आपलीच आहेृ. 
्ा सव�पलीकडील ृ�व आपण अहा. 

 
देवा, आपणच �कक िृ, आपणच पुरष आिण ्ा दोनहींयाही पलीकडील ृ�व अहा. आपण मला हे 

शबदानंी सािंगृले होृे. आपला शबद मी �माणही मानला पण आपण आज हे सगळे जान �तयकानुभपिृ देमन 
पटवपन िदले आहे. मह�वाचा शवेटही आपणच अहा. सवृः आपण अनािद, पुराृन अहा. भपृ भिवषयाचे जान 
आपलयाच हाृी आहे. देवा, आपण �कृींया डोळयानंा िदसृा. ि�भवुनांया घराचेही घर अहा. ्ा जीवाशीही 
अिभ� अहा. देवा, आपलयाला परम महाधाम महणृाृ कारण कलपांृ ी ृे महद�� आपलया माडंीवर येमन 
झोपृे िकबहुना अनंृरपा, आपले वणरन करणेच अशकय आहे. 

 
भगवंृ ा, हे सगळे जग ृुझाच िवसृार आहे. पृच हे वयापपन भरन उरला आहेस. मी ृुला नमसकार 

करृो पण काय महणपन कर रे! पृ नाहीस अशी वस पृच नाही जगाृ. कोणतया िठकाणी पृ नाहीस? देवा, अरे पृ 
जसा असशील ृसाच मी ृुला नमसकार करृो. 

 
अनंृा, पृ वायु िनयमन करणारा यम आहेस. �ाणयामंधये असणारा अ�गन आहेस, पृ वरण, सोम, 

जग�तपृा ��देव आिण तया ��देवाचाही आिद जनक आहेस. देवा, ृुझे वणरन कोणतया शबदानंी कर? जे जे 
महणपन रप असेल िकवा नसेल ृे सवर पृच आहेस, तया ृशा ृुला, जग�ासा माझा नमसकार असो.” 

 
�ेमभिरृ अंृःकरणाने पाडुंसुृ अजुरनाने असे देवाचे सृवन केले, आिण “�भो, नमसृे, नमसृे,” असे 

महणप लागला. तयाला मना पृन फार वाटृ होृे की भावना वयकृ करावया पण शबदच बाहेर फुटेनाृ. ृो 
वरचेवर �ीकक षणाकडे पाही आिण महणे “�भो, नमसृे, नमसृे �भो.” 

 
पहाृा पहाृा तया �ीमपृ�ंया सा�ंृ  दशरनाने तयाला फार समाधान होम लागले. आिण ृो पुनहा पुनहा 

महणप लागला, “नमसृे, नमसृे.” या चराचर भपृ ामंधये हा भगवंृ  अखंड भरन रािहला आहे याची जाणीव 
होमन ृो पुनहा पुनहा, “नमसृे, नमसृे” महणप लागला. अ�पृ  अशी ृी अनंृ रपे तयाला आठवृ होृी. 
आ�यर दाटपन येृ होृे, पण ृोडा पृन शबद येृ होृे “नमसृे, नमसृे” इृकेच. आणखी सृुृी करावी असे 
भरृे आ पृन येृ होृे पण सृुृी कशी करावी हेच आठवनेा, बरं िनवांृ  रहाव ेहेही सोसेना, महणपन एकसारखा 
गजरृ रािहला, “�भो नमसृे, नमसृे.” 
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िकबहुना या�माणे तयाने सहसवळेा नमसकार केले मग महणाला, “माझया सनमुख असलेलया भगवंृ ा 
ृुला नमसकार असो. देवानंा पाठ-पोट आहे की नाही याचा िवचार करन आमहाला काय उपयोग आहे? पृ 
मला पाठमोरा असलास ृरी नमसकार असो. पृ माझया पाठीशी महणपन ृुला माठमोरा महणायचे बाकी जगाला 
सनमुख िवनमुख असणेच संभवृ नाही कारण पृ जग्ुपच आहेस. ृुझया वगेवगेळया अवयवाचें वणरन कसे करावे 
हे पण मला कळृ नाही ृेवहा ृुला सव�तमकाला एवढेच महणृा येृे की देवा जसा असशील ृसा ृुला 
“नमसृे, नमसृे �भो.” 

 
देवा, अनंृबलांया अवगेाचे पृ िठकाण आहेस. ृुझा परा�म न मोजृा येणयासारखा आहे. पृ िृनही 

काळी सारखा असृोस. सवर देवांं या रपाने पृच आहेस. जया�माणे सवर पोकळीृ आकाश हे पोकळी या 
सवरपाृ असृे तया�माणे पृ सव�ना वयापपन सवर झाला आहेस. िकबहुना हे सवर केवळ पृ एकच आहेस. 
कीरसमु्ावर जशा कीरांया लाटा तया�माणे हे ि�भवुन ृुझया सवरपावरील ृरंग आहे. महणपन देवा, पृ ्ा 
जगापासपन वगेळा नाहीस हे माझया खरोखर अनुभवास आले. 

 
सवामी, आमहाला हे आजपय�ृ कधी कळलेच नाही. ृुझे हे खरे पर��रप लकाृ न आलयाने आमही 

ृुझयाकडे पािहले एक िजवलग सखा, जवळचा आपृ महणपन! ृुझयाशी वागलोही ृसेच. काय केले हे आमही! 
देवा, अरे आमचे अपराध ृरी िकृी महणपन सागंाव!े आमही फारच अनुिचृ गो� केली रे. अमकृ हाृी आले ृर 
तयाने सडा-संमाजरन केले. कामधेनपंया बदलयाृ घो�ाचे िशगर घेृले. आमहाला पिरसाची खाण िमळाली 
ृर आमही तया दगडानंी पायाभरणी केली. कलपृरंया फा�ंा ृोडलया आिण शेृ ाला कंुपण घाृले. िचृामणी 
रतनाची खाण सापडली ृर गुरे हाकलणयासाठी ढेकळासंारखा तया अमोल मणयाचंा उपयोग केला. ृुझी 
जवळीक िमळाली ृर आंधळया सनेहभावनेने ृो सनेह फुकट घालवला. ृुझी योगयृा न जाणपन केवळ एक िम� 
महणपन ृुझी आमही उपेका केली. देवा, आजचेच बघा ना. देवा, अहो ही लढाई कसली आिण काय िकमृीची 
पण आमही ृुला केले आहे सारसी! या दु� पापी कौरवांं या घरी ृुला आमची िश�ाई करणयासाठी धाडपन िदले. 
केवहढा दारण अपमान केला आमही ृुझा! पृ आमचे जागृे दैवृ असपन ृडजोडींया सामानय वयवहारासाठी 
आमही ृुला िवकला रे! पृ योगयाचे समाधीसुख आहेस. मी मपखर हे जाणृच नवहृो. ृुझया ृोडावर ृुला वम� 
लागेल असे बोलृ होृो. पृ िवनाचे अनािद मपळ, पण पृ सभेमधये बसलास की इृर सभासदाशंी आपृपणाने 
िवनोदाने बोलावे ृसे बोलृ होृो. ृुझी स�ा करृ होृो. कधी ृुझया वा�ाृ याव े आिण ृुझयाकडपन 
मानसनमाची अपेका करावी, मान िदलास ृरी ृुझयावर रसपन िनघपन जाव े असे सु�ा आमही केले. ृुझया 
पायावर डोके ठेवपन ृुझी समजपृ करावी, कमा करावी, असे िकृीृरी अपराध आमही केले आहेृ. सलगी 
सलगीमधये मी िकृी वळेा ृुझयाकडे पाठ िफरवपनही बसलो आहे. �ीकक षणा, ृी काय आमची योगयृा होृी 
काय? पण चुकप न केले आमही हे देवा, अपराध ृरी िकृी आठवाव!े ृुझयाजवळ एखादी चागंली वस पृ िदसली 
की आमही ृी ृुझयाजवळपन मागपन घेृलीच. �ीकक षणा, अरे आमही िकृी वळेा ृुलाच शहाणपण िशकवले. वर 
आिण �ौढीने महणृ होृो “आमही काय देणे लागृो ृुझे?” आमचे हे जे सगळे अपराध आहेृ ृे ि�भवुनाृ 
मावायचे नाहीृ. पण आपलया पायावर हाृ ठेवपन शपस घेमन सागंृो देवा, हे सगळे अजाना पृन झाले. 
आठवृे ना देवा, फराळांयावळेी आपलयाला माझी आठवण वहावी पण मी िनलर� गव�ने फुगपन बसृ होृो. 
ृुमंया अंृःपुराृ घुसपन खेळृ होृो. ृुमंया शययेवर ृुमंया शजेारी जामन िनजृ होृो. “कक षणा”, अशी 
एकेरी हाक मारीृ होृो. ृुला यादवापैंकी एक यादव समजृ होृो. जायला िनघालास की आमची शपस 
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घालपन ृुला ठेवपन घेृ होृो. ृुझया बरोबरीने एका आसनावर बसृ होृो. पृ काही सािंगृलेस ृर ऐकृ 
नवहृो. हे सगळे अिृपिरचय आिण ृुझया खऱया सवरपाब�लचे अजान या पृन घडले. आृा सागंप ृरी काय? 
कमा ृरी िकृी अपराधाचंी मागप? मी सवर �कारंया अपराधाचंी केवळ रास आहे. 

 
ृेवहा देवा, आृा असे करा की, आमही आपलयासमोर आिण आपलया प�ात जे जे अपराध केले ृे ृे 

आईंया मायेने पोटाृ घाला आिण कमा करा. कोणया एका वळेी नदी गढपळ पाणी घेमन समु्ाृ �वशे करृे. 
समु्ाचे पाणी तया अशु� पाणयाला सामावपन घेृेच ना? दुसरा काय मागर आहे तया समु्ाला? �ेमाने िकवा 
�मादाने माझयाकडपन जे जे बोलले गेले ृे देवा, आपण उदारपणाने सोसाव े बरं का. देवा, भपृ ानंा धारण 
करणारी ही पकथवी ृुझया अंगंया कमा ्ा गुणामुळे “कमा” झाली आहे. पकथवीने ृो गुण आपलयाकडपन घेृला 
आहे. ृेवहा मी िवनवणी करावी ृेवहढी सोडी आहे. असे जरी असले ृरी आपण माझया अपराधाचंी कमा करा. 
अगमय �ीकक षणा, मी आपलयाला शरण आलो आहे. या सगळया अपराधाचंी कमा कराल ना? 

 
महाराज, आृा यापुढे असा अपराध होणार नाही. आपले माहातमय मी जाणले आहे. या चराचराचे 

जनमससान आपण अहा. िवषणप, शकंर या सवर देवाचंी आपण परम देवृा अहा. वदेानंा िशकवणारा आिदगुर 
आपण अहा. �ीरामा, पृ अगाध आहेस. पृ सवर �ाणयामंधये सारखाच असृोस. गुणामंधये पृ अ�िृम आिण केवळ 
अि�ृीय आहेस. ृुझया बरोबरीचे कोणी नाही हे सागंावयास कशास हव?े ृुझयापासपन झालेलया आकाशाृ जग 
सामावले आहे. ृुझया बरोबरीचे जगाृ कुणी आहे हे महणावयासही लाज वाटृे आहे. मग ृुझयापेका कुणी �े� 
आहे ही गो�च बोलायला नको. ि�भवुनाृ ृुझयासारखा पृच आहेस. ृुझया बरोबरीचाही कुणी नाही मग 
अिधकाची गो�च बोलायला नको. ृुझा मिहमाच असा अलौिकक की मी तयाचे वणरन कसे कर हे मला समजृ 
नाही.” 

 
अजुरनाने असे महटले आिण देवापुढे दंडवृ घाृले. साि�वकाचा जसा काही पपरच तयांया मनाृ 

लोटला. 
 
“देवा कक पा करा �स� वहा.” असे महणृा महणृा तयाचा कंठ दाटपन आला. शबद फुटेना. कसाबसा 

महणप लागला “देवा, मला कमा करा. अपराधसमु्ा पृन मला वर काढा. िकृी हो अपराध आमंया हा पृन 
घडले! आठवण झाली ृरी लाज वाटृे आहे. यादवनेरा, पृ िवनाचा सुहद ृर ृुला आमचा सोयरा मानपन 
ृुझा योगय सनमानही आमही कधी केला नाही. पृ ईनरेनर ृर ृुझयावरच सवािम�व गाजवपन सारसी केले. खरे 
महणजे वणरन करणयास योगय काय ृो पृच पण पृ कौृुकाने सभेमधये माझेच वणरन करीृ होृास आिण मी 
गव�ने फुगपन जामन आणखी बडबड करीृ होृो. अशा �कारंया आमंया अपराधानंा मय�दाच नाही रे मुकंुदा! 
आृा ्ा �मादापासपन पृच आमचे रकण कर. पृच आमचे रकण कर. 

 
आृा ही िवनवणी करावी अशीसु�ा योगयृा माझया अंगी नाही. पण आपलया विडलाशंी मपल जसे 

सलगीने बोलृे ृसा मी बोलृो आहे. पु�ाचे सहस अपराध िपृा दुजेपणा न दाखवृा जसे पोटाृ घालृो 
तया�माणे महाराज, हे आपण सहन करा. िम�ाचा उ�टपणा िम� सहन करृो तया�माणे आपण हे सवर सहन 
करा ि�य माणसाकडपन मानसनमान घेणयाची जसा सनेही अपेका करीृ नाही तया�माणे आमंया यजाृ आपण 
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उ�ंच�ही काढले ृे सहन करा आिण आमहाला कमा करा.” गिहवरलेला अजुरन अ�ुभरलया ने�ानंी देवाकडे 
पहाृ महणाला, “�ाणसखा भेटला की भोगलेलया संकटाचे �संग जसे तयाला सागंाृाना काही संकोच वाटृ 
नाही ृसा मी बोलृो आहे. जया पिृ�ृेने आपले शरीर, मन ही पृीला भ�कृभावाने अपरण कले आहे, ृी 
पृीची भेट झालयावर सगळे हदय मोकळे करन तयांयाशी बोलृे तया�माणे मी आपलयाला-माझया सवामीना-
अपाराधाचंी कमा करा असे महणृो आहे.” 

 
देवा, अशी िवनंृी करणयाचे आणखी एक कारण आहे. मी आपलयाशी सलगी केली आिण मला 

िवनरप दाखवाच असा ह� धरला. आपण ृो ह� आईविडलांं या �ेमळपणाने पुरवला. माझया अंगणाृ देवा, 
आपण कलपवककाची झाडे लावली. कौृुकाने खेळायला कामधेनपचे पाडे िदले. नक�ांं या फाशानी मी डाव 
खेळणार, चं् ाचा चचडप  करणार अशा�कारचा हा माझा ह� आपण कणमा� न लावृा आईसारखा पुरवला. जया 
अमकृाचा सचब िमळावा महणपन जग वाटेल ृे क� सहन करायला ृयार असृे तया अमकृाचा चार मिहने आपण 
माझयावर वष�व केला. पकथवीवर सऱया पाडपन ृासाृासाृ िचृामिण पेरलेृ. सवामी, अहो, आपण मला 
कक ृकक तय केले. माझे इृके लाड पुरिवले की जे िशव िकवा ��ा यानंी कानानंी ऐकलेसु�ा नसृील. मला जे 
दाखवले ृे तयांं या कानावरही नाही. उपिनषदानंासु�ा जया रपाची भेट नाही िकवा दशरनाची गो�च नाही 
अशा गु् गो�ीचे भाडंार आपण माझयापुढे उघडे केले. कलपादंीपासपन माझे जेवहढे जनम झाले ृे सगळे 
आजंया घडीपय�ृ मी धाडंोळपन पािहले पण िवनरप पािहले िकवा िवनरपांया गो�ी ऐकलया असे काही 
मला आढळले नाही. बुि� आिण अंृःकरण ्ा दोनहीचाही इसे काही उपयोग नाही. अंृःकरण याची कलपना 
कर शकृ नाही आिण बुि� यांं या अंगणाृसु�ा िशर शकृ नाही. अशा �ससृीृ हे िवनरप डोळयानंी पहावे 
्ाब�ल काय बोलाव?े ृे कुणी कधी ना ऐकले ना पािहले! पण ृे आपण मला दाखवले. िदवयदि� देमन 
दाखिवले. ृे अपपवर दशरन घेमन माझे हदय आनंदाने भरन गेले. मी कृपृ झालो, कक ृासर झालो. 

 
पण सागंप का आृा मनाृली आशा देवा? जीवाची ृळमळ होृे आहे की सखयाशी चार गो�ी जवळ 

बसपन बोलावया. ृुझया सहवासाृ रहावे, ृुला उराउरी भेटाव.े काय ृे महासुख! माझा जीव तया आनंदासाठी 
उतसुक झाला आहे, ृळमळृो आहे. देवा, तया सुखािशवाय मी जगप शकृ नाही रे! 

 
मला माहीृ आहे, भगवंृ ा, ृुमही उडवाउडवी करणार. नीट उ�र देणार नाही. माझी चे�ा करणार 

आिण मी मागृो ृे देणार नाही. महणाल की, काय बोलायचे, बसायचे, सहवास घयायचा ृो ्ा िवनरपाशीच 
साधपन घे. पण देवा, काय कर मी इसे? अहो, बोलाव ेमहटले ृर कोणतया ृोडाशी बोलप? दशिदशानंा असंखय 
मुखे पसरली आहेृ. मी आपलया कोणतया रपाला अिलगन देम? आपलया ्ा रपानंा काही िहशबे आहे 
काय? देवा, ्ा आपलया रपांया गुडघयापय�ृ ृरी माझे वर उंच केलेले हाृ पोचृील काय? बघा की! मी मग 
गळयाला िमठी कशी घालप? वाऱयाबरोबर धावप कसा? समु्ाला वढेपन घेम कसा? खवळलेलया समु्ाृ सुखाने 
जल�ीडा कर ृरी कसा? ्ा आपलया अपरंपार िवनरपाकडे पािहले की मनाृ भयाचे क�ोळच क�ोळ 
उठृ आहेृ. 

 
ृेवहा मी पाया पडृो देवा, आपलया, आपण हे आपले िवनरप आवरन घया. िवनरप पाहणयाचा 

माझा ह� आपण पुरवला आृा हाही ह� पुरवा. उतसुकृेने �वास करन िनरिनराळे देश पहाव ेआिण मग परृ 
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आपलया घरी िनवांृ  येमन रहावे ृशी मला ओढ लागली आहे. ृुझे ृे सोजवळ, मनोहर, चृुभुरजरप हाच 
माझया जीवाचा िवसावा आहे. ृो माझा ठेवा मला परृ �ा. 

 
मी ृे िवनरप घटकाभर पहायला मािगृले, पािहले. आृा माझी कृपृी झाली. 
 
मला पुनहा तया चृुभुरज सौमयरपाृ आपलयाला पहायचे आहे. माझे सगळे सुख केवळ तया मपृ�ंया 

दशरनाृ आहे. �ीकक षणा, जेवहा जेवहा पृ �ारकेला परृ जायला िनघायचास ृेवहा ृेवहा ृुझया िवरहांया 
कलपनेने जी दारण वयाकुळृा मनाृ दाटपन यायची ृीच आज माझया मनाला वयापपन रािहली आहे. ्ा 
िवनरपांया दशरनाने झालेला सगळा आनंद संपला आहे. आृा तया आमंया सुखिनधानांया भेटीची आ रृृा 
मा� आहे. देवा, ऐकाल ना हे माझे �शन? कराल ना एवढी कक पा? 
 

आमही योगाचा अभयास करावा आिण तया चृुभुरजरपाचा अनुभव घयावा, शासाचंा मागोवा घयावा आिण 
शवेटचा मु�ाम ्ा शामसुंदर मपृ�ंया दशरनांया िठकाणी वहावा, आमही ृीसरया�ा करावया आिण ्ा मपृ�ंया 
दशरनाने ृे पुणय फिलृ वहाव,े आमही यजयाग करावे आिण तया मपृ�ंया सहवासाचा लाभ आमहाला िमळावा, 
देवा, आमही जे जे दान पुणय कर तयाचे फळ ृुझया ्ा चृुभुरज सवरपाची �ापृी वहावी हेच असावे अशी 
आमहाला तया रपाची गोडी आहे. ृेवहा आृा उशीर न करृा ृुमंया दशरनाची कक पा करा आिण माझी ृळमळ 
शांृ  करा. देवा रे, आृा उशीर नको कर. 

 
जगाचे मनोगृ जाणणाऱया आिण सगळया जगाला जनम देणाऱया देवदेवनेरा, माझयावर �स� हो 

आिण तया आमंया िनतय पिरचयांया सवरपाृ �गट हो. 
 

अहो, कसा ा् संुदे ्र! 
 

देवा, ृुझा ृो कोमल सौमय िनळा रंग ही कमळे रंगवृो काय रे? का ्ा आकाशाला डपब देृो? तया तया िनळया 
रंगाची झळाळी ृर इं्नील मणयांया ृेजासारखी आहे. पाचेंया रतनाला सुगंध �ापृ वहावा िकवा �तयक 
आनंदाला भजुा फुटावया ृसा ृुझा हा मनोहर देह िदसृो. मदन संुदर आहे असे महणृाृ पण ृे सौदयर ृो 
ृुझया माडंीवर खेळलयामुळे तयाला �ापृ झाले आहे याृ संशय नाही. मसृकावर मुकुट ठेवृाच ृुझया 
मसृकामुळे मुकुटास शोभा आली आहे. वसालंकारानंी शोभा ृुला आणणयाऐवजी पृ धारण केलयामुळे तयानंाच 
शोभा आली आहे. आकाश मंडळाृ इं्धनुषय असावे आिण तयाने सावळया मेघाला आवरन धराव े तया�माणे 
वैजयंृी माळेने आपलयाला पायापय�ृ वढेले आहे. देवा, ृुझी ृी �ृापशाली गदा! वळे�संगी असुरावर िृचा 
�हार करन तयाचा नाश करृा पण मकतयपं या बदलयाृ तया अपराधयाला मोक देृा. काय ृे आपले दैदीपयमान 
च�! कसे आपलया हाृी शोभपन िदसृे! िकृी सौमय ृेजाने ृे ृळपृ असृे. 

 
सवामी, खरे सागंप का? ृे ृुझे कोमल, �सनगध, मनोहर, सावळे रप पहायला माझे डोळे अधीर झाले 

आहेृ. िवनरप पाहपन, ृो सोहळा भोगपन िनवालेले डोळे ृुझी �ीकक षणमप�ृ पहायला अिृशय आ पृर झाले 
आहेृ. तयानंा कक षणाचे ृे आवडृे रपडे पािहलयािशवाय दुसरे काहीच पहायला आवडेनासे झाले आहे. ृे रप 
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पहायला िमळाले नाही ृर या िवनरपाचीही काही महृी तया डोळयानंा वाटृ नाही. भोग आिण मोक ्ा 
दोनही िठकाणी आमहाला कक षणमपृ�इृके ि�य जगाृ काहीच नाही, ृेवहा महाराज हा अवाढवय पसारा अवरा 
आिण आमहाला ि�य आिण िचरपिरिचृ असे संुदर सौमयरप पुनहा धारण करा. 

 
अजुरनाचे हे बोलणे देवानंी ऐकले. ृे आ�यरचिकृ झाले आिण अजुरनाला महणाले, “काय 

अिवचारीपणा ृुझा हा पास�! ृुला महणाव ेृरी काय आृा? मी ृरी असा अिवचार कुठे पािहलेलाच नाही. 
कसा रे पृ? ृुला काय वस पृ िमळाली याची कलपना ृरी आहे काय? लाभाचा संृोष रािहला बाजपलाच आिण 
भय मानपन घेृोस आिण हे िवनरप मला नको असे महणृोस? िकृी एकक�ी आहेस पृ! 

 
आमही जेवहा वगेळेच �स� होृो ृेवहा भकृाला आमंया शिररापय�ृ सगळे देृो पण अरे जीवसु�ा 

वचेावा ही काय सामानय गो� आहे का? ृुझया ह�ासाठी माझया जीवाचे सामथयर एकवटपन ृुझयासाठी ्ा 
धयानाची रचना केली. कशी काय, कोण जाणे माझी ृुझयावर एवढी माया जडली की, आमची �स�ृा 
वडेीिपशी झाली आिण िृने ृुझयासाठी गौपयाची ही गुढी जगाृ उभी केली. अजपन भकृासंाठी मी माझा जीव 
गहाण ठेवला नवहृा ृोही मी ृुझयासाठी गहाण ठेवला. पृ हे जे रप पहाृोस हे मायेंया पिलकडचे आहे. 
अमय�द वस पृपेका अमय�द आहे. माझे कक षणािदक अवृार ्ा मपळ रपा पृनच �गट होृ असृाृ. हे सवरप 
केवळ जानृेजाने बनलेले आहे. िवनातमक आहे, अनंृ आहे. सगळयाचें आिदकारण आहे. साधने करन तया 
रपाचे दशरन होणे अशकय असलयाने अजुरना, आजपय�ृ तयाची वाृ� कुणांया कानी नाही, तयाचे दशरन 
कुणांया डोळयानंा नाही. 

 
अरे, वदे ्ा रपांया माग�ला लागले आिण मुके झाले. यज सवग�पय�ृ जामन माघारी आले. 

योगाभयासाचे क� पाहपन साधकानंी योगाभयास सोडला आिण अधययन सुर केले. ृरी तयानंा ्ा िवनरपाची 
भेट होईना. उ�म�कारे आचरलेली सतकम� धावृच िनघाली पण बहुृेकानंी सतयलोकापय�ृचाच प�ा 
गाठला. िवनरपाचे ऐनयर पाहपन ृपानी उ�पणाच सोडपन िदला. ृे रप कुठलया कुठेच अमय�द अंृरावर 
रािहले. अरे, ृुला अनायासे बसलया िठकाणी ्ा िवनरपाचे दशरन घडले ृे ृर मनुषय लोकाृ कुणालाच 
घडलेले नाही. हे परमभागय तया ��देवालाही िमळालेले नाही. जी धयानसंप�ी ृुला लाभली आहे ृी आजवर 
केवळ ृुला एक�ालाच लाभली आहे. 

 
्ा लाभाने पृ सवृःला धनय मानपन घे. तया िवनरपाचे भय मुळीच वाटपन घेम नको आिण यापेका 

अिधक काही चागंले असप शकेल हे कधीही मनाृ आणप नको. 
 
बाबारे, अमकृाने भरलेला समु् आपलया सवाधीन झाला ृर तयाृ मी बुडपन मकतयप पावने ्ा भीृीने 

कोणी तयाचा तयाग करील का? नाहीृर सोनयाचा डोगर िमळाला ृर एवढा मोठा कोणी वाहपन नयावा. मला 
नको असे महणपन कुणी टाकेल काय? िचृामिण सुदैवाने अंगावर घालायला िमळाला ृर ओझे होृे महणपन 
कुणी काढपन टाकील काय? कामधेनु घराृ आली ृर “कुणी पोसाव े िृला” महणपन कुणी हाकलपन देईल 
काय? 
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अजुरना, चं्  घरी आलयावर पृ उबारा करृोस. माझया घराबाहेर हो असे कुणी महणेल काय? पृ 
सावली पाडृोस, पलीकडे हो असे चं् ाला कुणी महणेल का? पण पृ मा� हे सगळे करृो आहेस. 

 
एवढे महाृेजाचे ऐनयर ृुझया हाृी अनायासे सहज आले असृा ृुझया मनाची अशी गडबड उडावी 

काय? अरे, पृ िकृी अडाणी! िकृी गावढंळ! ृुझयावर रागावप ृरी कसा! ृुला ृर काही कळृच नाही. काय 
महणावे ृुला? अंग सोडपन देमन चायेला अिलगन देृोस काय? माझे िवनरप हे खरे रप आहे हे ृुला कळृ 
नाही काय? ्ा िवनरपाचा तयाग करन क�ुक असे जे माझे चृुभुरज रप तयांयाब�ल �ेम धरृोस, तयांया 
दशरनासाठी अधीर होृोस, वयाकुळ होृोस ृुला महणावे ृरी काय रे! 

 
अजुरना, ृुला िकृी समजावपन सागंप, ्ा लहानशा सगुण रपाब�ल �ेम धर नकोस. अरे, असे कधीच 

कर नकोस. मनाला लावपन ठेवलेली ही सवय सोडपन दे. िवनरप भयंकर, अ�ाळ िव�ाळ आिण अवाढवय 
असले ृरी हेच उपासनेला योगय असा कक ृिन�यी हो. 

 
एखादा कक पण आपला ठेवा पुरन ठेवृो, देहाने इकडे िृकडे वावरृो पण तयाचे मन तया ठेवयापाशीच 

पुरलेले असृे. 
 
पखंही फुटलेले नाहीृ अशी अजाण िपले घर�ाृ ठेवपन पिकणी अंृराळाृ उडृ असृे. पण ृे 

केवळ देहाने! िृचा जीव तया घर�ाृच बाधंलेला रहाृो. 
 
नाहीृर गाय डोगरामधये च पृर असृे पण िृचे िच� आपलया शजेारंया खंु�ास वासराने बाधंपन 

घाृलेले असृे. 
 
्ा सगळया उदाहरणा�माणे अजुरना, पृ आपले �ेम तया िवनरपाशी जडवपन घर करन ठेव आिण मग 

बा्ातकारी चृुभुरज �ीमपृ�चे सुख खुशाल भोग पण मी ृुला पुनहा पुनहा सागंृो अजुरना, माझे बोलणे िवसर 
नको, ृुझा स�ाव ्ा िवनरपापासपन कणमा�ही दपर जाम देम नकोस बरं! पृ हे रप कधी पािहले नवहृेस ना 
महणपन ृुला भय वाटले रे! हे भय दपर धाडपन दे आिण ्ा िवनरपांया िठकाणी ृुझे �ेम रोवपन ठेव. ऐकलेस ना 
अजुरना? 

 
ृुझया महणणया�माणे आृा पपव�चे रप धारण करृो. ृुझया पिरचयांया रपदशरनाचे सुख आनंदाने 

भोग. नयाहाळपन पहा.” 
 
संजय महणाला, “देवांं या ृोडपन हे वाकय बाहेर पडृे न पडृे ृोच देवानी मनुषयरप धारण केले. देव 

मनुषय झाले. याृ काही नवल नाही पण तयांं या अजुरनावरंया �ेमाचा मा� नवलावच आहे. 
 
�ीकक षण हे साकाृ पर��! पण तयानंी अजुरनाने मािगृलयाबरोबर िवनरप दशरनाचा ठेवा तयांया हाृी 

िदला, पण आ�यर हे की ृे रप अजुरनाला आवडले नाही असे पािहलयाबरोबर देवानी िवनरप टाकले आिण 
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कक षणरप धारण केले. काय अपार भकृ�ेम आहे ्ा देवाचे! एखादी वस पृ घयावी आिण पसंृ नाही महणपन परृ 
करावी, अससल रतन हाृी घयाव ेआिण तयाृ दोष काढावा, मुलगी पहायला जाव ेआिण पसंृ नाही महणावे 
ृसेच अजुरनाने केले. देवानंी तयांया ह�ा�माणे रपे पालटपन �गट केली. िवनरपांया दशरनाचा चंद अजुरनाने 
घेृलयाबरोबर आपले सगुणरप देवानंी िवनरपाएवढे करन दाखिवले आिण नुसृे रपच दाखिवले असे नाही 
ृर वर शलेका उपदेश केला! �ेमाची केवहढी सोरवी ही! सोनयाची लगड मोडपन दािगना करावा. हौसे�माणे 
झाला नाही महणपन मोडपन पुनहा लगड करावी तया�माणे िशषयांया �ेमापोटी कक षणतव होृे. तयाचे िवनरप केले 
आिण ृे पास�ला पसंृ पडले नाही महणपन िवनरपतव टाकप न पुनहा कक षणतव अंगी आणले. इृकयापरीने 
िशषयाचा जाच सहन करणारे गुर इृर कोणतया देशाृ आहेृ कोण जाणे! पण इसे आमंया समोर मा� अपपवर 
गुरिशषयाची जोडी नादंृे आहे. वाहवा! आमंया डोळयानंी हे आमही पािहले! काय योग आहे पहा” असे महणपन 
संजय आनंदाने डोलप  लागला. 

 
संजय पुढे महणाला, “महाराज, पहा पहा हो िवनरप वयापपन जे िदवय योगृेज �गटले होृे ृे सगळे 

कक षणरपामधये देवानंी सामावपन घेृले. अलपज, अलप श�कृमान परृं� जीवाृील चैृनयाृ सवरज 
सवरश�कृमान सवृं� ईनर ृ�व जे �� तयाचा समावशे होृो, वककाकार लहानशा बीजाृ साठवला जाृो 
िकवा सवपनाृील �चडं िवसृार जागकृावससेंया पोटाृ साठवला जाृो तया�माणे �ीकक षणानंी आपला सगळा 
िवसृार चृुभुरज मानवाकक ृीृ आवरन घेृला. राजा, सपय�ंया ृेजाने सपयर िबबाृ �वशे करावा िकवा ढगाचंी 
संप�ी आकाशाृ िवरन जावी िकवा समु्ाची भरृी समु्ांया पोटाृ िजरावी तया�माणे िवनरप रपी 
वसाची घडी कक षणाकक ृींया रपाने िमटलेली होृी ृी अजुरनांया मागणी�माणे उलगडपन दाखवली. वसाची 
लाबंी, रंदी, पोृ िगऱहाईकाला आवडला नाही ृर तया वसाची पुनहा नेटकी घडी घालावी तया�माणे अजुरनाला 
िवनरप आवडले नाही असे पाहपन देवानंी ृे कक षणाकक ृीृ आवरन घेृले. िवनरप दशरनांया वळेी जयांया 
िवसृाराने सगळे जग वयापपन टाकले होृे तयानेच सौमय गोिजरवाणे रप घेृले. सोडकयाृ सागंप का महाराज, 
तया अनंृाने धाकटेपणाचा सवीकार केला. 

 
दोनही हाृ अजुरनांया खा�ंावर ठेवले आिण अतयंृ �ेमळपणाने तयांयाकडे पहाृ िवचारले, 

“भयालास काय रे पास�? नको िभम, बघ ना माझयाकडे. आहे ना मी ृुझा सखा पपव�सारखा? बघ ृरी 
माझयाकडे नीट. नाही आृा माझी भीृी वाटायची ृुला.” 

 
गुरकक पा झाली की, �पचंजान ओसरन जाृे आिण केवळ तया पर�� ृ�वाचे सफुरण काय ृे िश�क 

रहाृे. तया�माणे अजुरनाने देवाकडे पािहले. ृो िवनरप नाहीसे होमन िचरपिरिचृ �ीकक षणमपृ� िदसली. ृे 
भयदायक िवनरप कुठंया कुठेच िवरन गेलेले पािहलयावर अजुरनाचे मन �ससर, शांृ  झाले, जीवाृ जीव 
आला. एक मोठा सुसकारा टाकप न ृो महणाला, “सुटलो देवा. िवनरपाचा आडपडदा ृुझयामाझयामधये होृा 
ृो गेला आिण पृ मला पुनहा भेटलास. चान, चान झाले हो, �ीकक षणा!” 

 
एखादा मनुषय काळवाृाला िजकप न यावा िकवा तयाने महावाृाला मागे टाकावे िकवा साृ समु् पोहपन 

सुखरप पलीकडंया िकनाऱयावर पोचाव े अशा �कारचा संृोष पास�ंया िच�ाला झाला. िवनरपानंृर 
�ीकक षणाचे दशरन झालयानंृर पासर फारच आनंिदृ झाला. सपय�सृ झालयावर आकाशाृ ृारा उगवलेलया 
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िदसावया तया�माणे पकथवी िृंयावरील लोकासंिहृ अजुरनाला पुनहा िदसप लागली. तयाने पािहले कुरके� आहे 
ृेसेच आहे. दोन भागाृ िवभागपन गो� उभे आहे आिण दोनहीकडील वीर बाणाचें समुदाय एकमेकावंर सोडृ 
आहेृ. बाणांं या वष�वाखाली, जणप काही माडंवाखाली आपला रस आहे ृसाच उभा आहे आिण घोडे 
हाकणयांया जागी ृो ल�मीकांृ  बसलेला आहे. आपण खाली उभे आहो. परा�म हाच जयाचा खेळ आहे असा 
अजुरन महणाला, “जसे होृे ृसेच सगळे आहे. आृा मा� खास जगलो. नाहीृर काय अवससा झाली होृी! 
भयाने वयाकुळ झालेली बुि� जान सोडपन रानोमाळ धावृ होृी. मन अहंकारासिहृ देशोधडीस लागले होृे. 
इंि्ये िवषयाकडे धावनेाृ. वाचा �ाणास मुकली होृी. शिररांया गावाृ ही अशी सगळी दुदरशा झाली होृी. 
आृा मन, बुि�, अहंकार, इंि्ये, सगळी आपआपलया िठकाणी येमन ृाजीृवानी झाली. �ीकक षणा, तयानंा 
पुनजरनमच िमळाला.” 

 
मनाला अतयंृ आनंद वाटपन पुढे अजुरन देवाना महणाला, “जी, आपले हे मनुषयरप पुनहा द�ीस पडले 

आिण माझया जीवाृ जीव आला. देवराया, एखादे मपल चुकावे, तयाने आईसाठी आकांृ  करावा अिण आईने 
तयाला सृनपान देमन तयाची समजपृ घालपन तयाला शांृ  करावे ृशी माझी समजपृ आपण आपले हे पपव�चे 
रप दाखवपन घाृली आहे. तया िवनरपांया समु्ाृ लाटावर लाटा येृ होतया. मी कसाबसा हाृ मारीृ 
होृो. ृो आपलया कक षणमपृ�ंया दशरनाने ृीराला लागलो. आृा िनवांृ  झालो, िनभरय झालो. �ारकेनरा, मी 
महणजे एक सुकलेले झाडच झालो होृो. िवनरपांया �खर ृेजाृ होरपळृ होृो. आपण भेट िदली नाही 
ृर तया सुकृ चाललेलया झाडावर मेघाचंा वष�व केलाृ. मी ृहानेने पीिडृ झालो होृो, मला अमकृाचा 
िसधपच भेटला. मी जगेन की नाही असेच वाटप  लागले होृे पण देवा, मला आृा धीर आला. माझया हदयांया 
रंगणाृ आनंदांया वलेीची लावणी होृे आहे. सुखाची आिण माझी िमठी पडली आहे.” 

 
अजुरनाचे हे बोलणे देवांं या कानावर आले मा�! तयांया तया संुदर मुखावरचे हासय जरा िवषादांया 

चायेने कणभर झाकले गेले. अंृःकरण जरा वयिसृच झाले देवाचें! आपण उपदेश काय केला आिण तया �ाज 
िशषयांया मनाृ तयाचे रप िकृपृ उृरले याचा तयानंा अंदाज आला आिण सोडी िनराशा झाली. 

 
ृे महणाले, “पास�, काय रे हे? मी ृुला सािंगृले काय आिण पृ बोलृोस काय? अरे मनापासपन ्ा 

िवनरपावर �ेम ठेव आिण मग सगुणमपृ�ला नुसतया देहसामु�ीने भेट अशी मी ृुला िशकवण िदली ृी कणाृ 
िवसरलास काय? अिवचारी अजुरना, एवढा मोठा सोनयाचा पवरृ ृुझया हाृी िदला पण तयाचे ृुला काहीच 
मह�व वाटृ नाही काय? वस पृ हसृगृ झाली की लगेच िृचे मह�व नगणय वाटाव ेहा मनाचा भावच चुकीचा 
आहे. पास�, ृुला कशाची �ापृी झाली हे ृरी ृुला कळले आहे का? जे िवनातमक रपेडे आमही ृुझयाकडे 
माडंले ृे शभंमुहादेवानंी ृप केले ृरीही तयाला �ापृ झालेले नाही. अ�ागं योगाचे अपार क� करृाना हे योगी 
अहोरा� िशणृ असृाृ. पण तयानंा ्ा रपाची भेट होृ नाही. हे िवनरप आमहाला िदसेल काय ्ा 
धयासाचा काळ िनघपन जाृो. चाृक पकी जसे आकाशाकडे टक लावपन मेघाची वाट पहाृाृ ृसे देव आिण 
मानव आठही �हर ्ा िवनरपांया भेटीसाठी ृळमळृ असृाृ. हदयांया िनढळावर आशचेी अंजुळी 
जोडपन, उतकंठािनभरर होमन हे सुरनर वाटेल ृे क� करणयास ृयार असृाृ. पण िवनरपाचे दशरन ्ापैकी 
कुणालाही सवपनाृसु�ा होृ नाही. 

 



 
अनु�मिणका 

असे हे दुलरभ दशरन ृुला सुखाने िवनासायास घडले आहे. बरोबरच आहे, ृुला कशी तयाची िकमृ 
कळेल? ृपसया केलीस? की योगाचे क� सहन केलेस? अनायासे अमोल वस पृ �ापृ झाली की असे 
घडायचेच. सामानयांं या बाबृीृ ृर हा िनयमच! पण मी आशा धरली होृी की पृ ्ा िनयमास अपवाद 
ठरशील, आपलयाला काय अपपवर लाभ झाला हे ृुला कळेल. पण बाबा, पृ माझी िनराशा केलीस रे. 

 
सुभटा, धयानाृ घे की, ्ा िवनरपापय�ृ पोचणयास मागर सापडृच नाही. सहा शासे आिण वदे मागर 

न सापडलयाने िनराश होमन मागे िफरृाृ. ृपांया िनरिनराळया �कारानंा ृर माझया ्ा िवनरपापय�ृ 
येमन पोचणयाचे सामथयरच नाही. पृ जया िवसृारासिहृ ृे रप पािहलेस ृो िवसृार िनरिनराळी दाने देमन वा 
यज करनही िदसृ नाही. 

 
अजुरना, ृुझया मु्ेवरील भाव मला कळले. दान, यज, ृप, शासे, वदे यानंा सव�ना जे अगमय ृे 

िवनरपदशरन ृुला कोणतया अिधकारांया बळावर झाले असे ृुला वाटृे ना? सागंृो तयाचे उ�र. 
 
या सवर साधनांं यापेका 
 

“भकक्” 
 
हे साधन माझया ्ा िवनरपापय�ृ आणपन पोचवृे. भ�कृ येमन िृने जर िच�ाला वरले ृर मी 

हाृाृ सापडलोच असे समज आिण महणपन अजुरना, ृुझया भ�कृबळामुळे मी ृुला ्ा देवदुलरभ िवनरपाृ 
भेटलो. 

 
पण ृी भ�कृ कशी असावी सागंप का? अरे, ृी अननय असली पािहजे. पावसांया धारा जशा एकदा 

आकाशा पृन सुटलया की सेट पकथवीला येमन भेटृाृ, पकथवीिशवाय तया धारानंा अनय गृीच नसृे ृशी भ�कृ 
असावी. 

 
आपले सगळे पाणी घेमन गंगा अननयपणे समु्ाचा शोध घेृ समु्ापय�ृ पोचृे आिण िृसे पोचली की 

िृंया पाणयाचे लोटंया लोट तया समु्ाृ �वशे करीृ रहाृाृ. तया�माणे तया भकृाचे �ेम सवर भावांं या 
समुदायासह माझयामधये �वशे करृे आिण मीच होमन रहाृे. कीराबधीमधयेही कीर, ृीरालाही कीरच, असा 
समभाव जसा असृो ृसा तया भकृाला माझयापासपन मंुगीपय�ृ सवर चराचरामंधये माझयािशवाय दुसरे कोणी 
आहे असे वाटृच नाही. 

 
अजुरना, ्ा एव�ा �चडं अठरा अकौिहणीवीर समुदायाृ हे यु� केले, जये�ाचंा वध केला ृर पाप 

लागेल काय अशी शकंा ृरी कुणांया मनी, मुखी आली काय? पृ माझा भकृ! ृुला हा िववके लगेच सुचला 
ना? आिण हे घडृे कारण भकृा, चराचरामधये मी आहे याची अंधुक का होईना जाणीव असृेच. पृ माझा 
ि�यृम भकृ महणपन हे िवनरप ृुला �तयक दाखवपन माझे सवरवयापकतव ृुला पटवपन िदले ऐवढेच. 
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पास�, सगळे चराचरच माझया भकृाचें उपासनेचे ससान असृे, हे सवर िवन भजनास योगय असे ृो 
समजृो. 

 
इंधनामधये अ�गन असृोच, ृो पेटला, �कट झाला की सो�ाच वळेाृ इंधन नाहीसे होृे आिण केवळ 

अ�गन हे सवरप उरृे. जोपय�ृ सपय�दय झाला नाही ृोवर आकाशभर अंधार असृो पण एकदा का सपय�दय 
झाला की सगळीकडे �काशच �काश होृो तया�माणेच माझया भकृाला माझा साकातकार झाला की तयाचे 
मीपण वगेळे उरृ नाही. अहंकार महणजे “मी आहे”! हे “मी आहेपण” गेले की �ैृ संपृे. मी आिण भकृ असा 
भेद उरृ नाही. केवळ मी िश�क रहाृो. ृो भकृ ऐकय भावाने माझयाशी एकरप होृो. ृुला वाटेल की असा 
ऐकय भाव झाला की, तयाचा वैिनक वयवहार संपृो की काय? पण ृसे होृ नाही. तयांया वा�ास आलेलया 
कम�चा ृो तयाग करृ नाही. बा्ृः तयाचा आयुषय�म बदलृ नाही. ृो िनतया�माणे कमर करीृच असृो 
पण आृा तयाची सवर कम� ृो माझयासाठी करृो. जगाृ माझयािशवाय दुसरे काही संुदर नाही असा तयाचा 
िन�य झालेला असृो. तयाला इहपर लोक केवळ मीच होमन रािहलेला असृो. जगणयाचे �योजन महणजे 
माझी �ापृी असे ृो समजृो. �ािणमा�ाकडे पहाृाना, तयांया दि�ला �ाणी न िदसृा मीच िदसृो. अशी 
तयाची दि� देवमयच होमन जाृे. ्ा सगळया िवनाृ ृो केवळ माझेच रप पहाृो. माझया अशा िवनरपाची 
भ�कृ करृो. तयाला खरेखुरे िवनरप दशरन असे होृे रे. तयाचे ससपल शरीर असो वा जावो ृो माझा भकृ 
माझया िवनरपाशी एकरप होमन रहाृो. 

 
अजुरना, िवनरप दशरनाचा खरा असर आृा ृुला कळला का रे? ृुला िदवयदि� देमन जे िवनरप 

दशरन घडिवले ृे या हे पृने की पृ ्ा माझया िवनातमक रपाची अननय भ�कृ करणारा िनवैर भकृ वहावास. पृ 
माझा भकृ महणपनच मी हे रप ृुला दाखवले खरे पण माझी इंचा अशी की ृुझया भ�कृचे ृेज अ�िृम 
झळाळपन उठाव े तयाृ रेसभरही उणीव राहप नये. ृुझया भ�कृला जानाची जोड िमळावी. माझे ृे मु�ल रप 
पािहले नाही ृर पृ माझी भ�कृ कशी करणार? महणपन ृुला हा ठेवा िदला. 

 
“अजुरना, आृा ्ा �काशमयृे पृन पृ पुनहा तया अंधाराृ मा� कधीही �वशे कर नकोस.” 
 
“सवर जग जयांया उदराृ साठवले आहे आिण महणपन दोिदल असलेलया तया �ीकक षणानंी 

करणरसपपणर वाणीने अजुरनाला बोध केला.” असे संजयाने राजा धकृराष्ाला सािंगृले. 
 
हा उपदेश ऐकप न ृो पाडुंकुमार अजुरन आनंदांया संप�ीने संप� झाला. �ीकक षणांया चरण सेवमेधये 

िनषणाृ असलेला अजुरन जगाृला खराखुरा एकमेव भकृ होृा. देवांं या दोनही मपृ� तयाने लकपपवरक 
नयाहाळपन पािहलया िवनरपापेका कक षणाकक ृीमधये तयाला जासृ लाभ आहे असे वाटले. पण या तयांया 
िवचारानंा देवानंी मान िदला नाही. वयापकाहपन एकदेशीरप चागंले हे अजुरनाचे महणणे देवानंी चुकीचे ठरिवले 
आिण िवनरपाचा खराखुरा असरही अजुरनाला समाजवपन सािंगृला. 

 
जगाृील अणुरेणपमधये भगवंृ ाला पाहणाऱया अननय भकृालाच फकृ िवनरप कसे िदसृे आिण ृे 

पािहलयाने वयवहाराृ असा भकृ कसा वागृो हेही देवानंी समजावपन सािंगृले पण ृरीही अजुरनाला काही 
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शकंा रािहलयाच! देवानंी उपप�ी सािंगृली पण दोनही रपामधये चागंले रप कोणृे याब�ल अजुरन अजपनही 
साशकं होृा. ृो मनाशी महणाला, “पुनहा एकदा शकंा देवानंा िवचारृोच. दोनही रपाृले वयापक रपच 
धयानास योगय कसे हे काही िनटसे धयानाृ आले नाही.” 

 
यापुढे आृा अजुरन मनाशी चागंला िवचार करन पुनहा देवानंा �शन करील ही कसा आहे. ृो मो�ा 

खुषीने आिण आदराने �शन िवचारणार आहे. 
 
िनवक�ीनासांं या पायांं या कक पेने मी, जानदेव सोपया अशा ओवीचंदामधये ृी कसा मजेने सागंणार आहे. 

�ोृे हो, आपण ृी ऐकावी. 
 
मी शु� भावनारप ओंजळीृ ही ओवयाचंी मोकळी फुले घेृली आहेृ आिण तया िवनरपांया 

चरणयुगुलावर मो�ा आनंदाने अपरण करृो आहे. िवनातमक भगवंृ ाने तयाचा सवीकार करावा. 
 

✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् बाेााा 

 

भकक््ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

अजुरन उवाच– 
 

एां स्््ुक्ा ा् भक्ासताां र्ुररास ा्त  
ा् िाप्ीेमव्क्ं ा्ेां का  ्ोगिा�माःत॥त१त॥ 

 
�ीभगवानुवाच– 

 
मय्ाााश् मनो ा् मां िनत््ुक्ा उरास ा्त  
�ि्ा रे्ोरा्ास ा् मा ्ुक््मा म्ाःत॥त२त॥ 
 
ा् ताीेमिनद�श्मव्क्ं र्ुररास ा्त  
सार्गमतित्ं ि कूकसथमिलं �ुांत॥त३त॥ 
 
संिन्म्ेि�्�ामं सार् समबुि्ःत  
ा् �ापनुाकन् मामाा सारभू्िह ा् े्ाःत॥त४त॥ 

 
कलाशोलिधक्ेस ा्ेामव्क्ासक्िा्सामत  
अव्क्ा िह गि्दुरःखं दाहाििेााप् ा्त॥त५त॥ 
 
ा् ्ु सा�िण कम�िण मि् संन्स् मतरेाःत  
अनन ा्नैा ्ोगान मां ध्ा्न् उरास ा्त॥त६त॥ 
 
ा्ेामहं समुि्� मृत्ुसंसाेसागेातत  
भाािम नििेातराथर मय्ााािश्िा्सामत॥त७त॥ 
 
मय ा्ा मन आधतसा मि् बुति िनााश्त  
िनािसे्िस मय ा्ा अ् ऊधार न संश्ःत॥त८त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
अथ िि� ंसमाधा्ंु न शकनोिे मि् कसथेमत  
अभ्ास्ोगान ््ो मािमचचाप्ंु धनंज्त॥त९त॥ 
 
अभ्ासालप्समथ�लिस मतकमररेमो भात  
मदथरमिर कम�िण कुारा िसििमाापस्िसत॥त१०त॥ 
 
अथै्दप्शक्ोलिस क्ुर म�ोगमाि�्ःत  
सारकमरफलत्ागं ््ः कु  ््ातमााात॥त११त॥ 

 
�ा्ो िह जानमभ्ासाजजानाि्ानं िािशे् ा्त  
ध्ानातकमरफलत्ागसत्ागाचचकन्ेनं्ेमत॥त१२त॥ 
 
अ�ापा सारभू्ानां मै्ः क ण एा ित  
िनमरमो िनेहंकाेः समदुःखसुखः ीमीत॥त१३त॥ 
 
सं्ुपः स््ं ्ोगी ््ातमा दूिना्ःत  
मय्वर्मनोबुिि्� मिक्ः स मा ि�्ःत॥त१४त॥ 
 
्समा�ोि�ज ा् लोको लोका�ोि�ज ा् ि ्ःत  
हे�मेरभ्ो�ागैमुरक्ो ्ः स ि मा ि�्ःत॥त१५त॥ 
 
अनराीः शुििदरी उदासीनो ग्व्थःत  
सा�ेंभरिेत्ागी ्ो मिक्ः स मा ि�्ःत॥त१६त॥ 
 
्ो न हे्ि् न �ािप न शोिि् न काडंःीि्त  
शुभाशुभरिेत्ागी भकक्मान्ः स मा ि�्ःत॥त१७त॥ 
 
समः श्ौ ि िम ा् ि ्था मानारमान्ोःत  
शी्ोेणसुखदुःखाेु समः स�िाावज्ःत॥त१८त॥ 
 
्ुर्तनदास्ुि्मिनी सं्ुपो ा्न का निित   
अिनका ्ः कसथेमि्भरकक्मानमा ि�्ो नेःत॥त१९त॥ 
 
ा् ्ु धम्�मृ्िमदं ्थोक्ं र्ुररास ा्त  
�ाधाना मतरेमा भक्ास ा्ऽ्ीा मा ि�्ाःत॥त२०त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “भ�कृयोगो नाम” �ादशोऽधयायः   १२   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
  



 
अनु�मिणका 

 
आृा भ�कृयोग या बारावया अधयायास सुरवाृ होृे आहे, 
 
पुषकळदा मनाृ यावयाचे की, नववा अधयाय राजिव�ाराजगु्योग या नावाने �िसधद असला ृरी 

तयाला अननयभ�कृयोग असेही नाव आहे. िशवाय भ�कृचे माहातमय सागंपनच देवानंी या अधयायाचा शवेटही 
केला आहे. दहावा िवभपिृयोग, अकरावा िवनरपदशरनयोग, ृर बारावा पुनहा भ�कृयोग का? 

 
या �माचे माहातमय िवनरपदशरनयोगाचा अधयाय िनरखपन पािहलयावर लकाृ येृे. 
 
अजुरनाला िवनरपदशरनाचा लाभ करन िदलयावर भगवंृ ानी तयाला असे महटले की, ्ा माझया 

सवरपांया दशरनाची �ा�पृ वदे, शास, दानी, ृपी, अ�ागं योगी ्ा कुणालाही झालेली नाही, होणारही नाही. 
फकृ भकृी िच�ाला वरृे ृेवहाच अशा भकृाला हे दशरन घडृे. 

 
आृा िवचार असा येृो की, परमभागयाने पास�ला देवाचे सखयतव िमळाले आिण ृे अपपवर दशरन झाले. 

आपण सामानय माणसे आपलयाला देव कसा भेटेल? देव आपलयाशी कसा बोलेल? तयाचा सपशर आपलयाला 
कधी होईल? आपण ृर दानी, जानी, ृपी, योगाभयासी काहीच नाही. संसाराृ गुंृलेली, आ रृ, पण �पचं 
तयागाचे सामथयर अंगी नसलेली माणसे, अजपन पाश मागे ओढृ आहेृ, नाना �कारचे िवकार मनाृ सैमान 
घालृ आहेृ, �पचंा पृन अनेक संघषर, अनेक आवहाने येृ आहेृ, अशा आमंयासारखया अनिधकाऱयानंा देवाचे 
सगुण रपही िदसणे अशकय�ाय मग िवनरपाची गो�च बोलायला नको. मनाृ असे िनराशचेे िवचार येृाृ पण 
आपलयाला �काश दाखवृो आहे हा बारावा अधयाय! सामानयाृला सामानय �ापिंचकही कर शकेल अशी 
अनेक साधने देवानी या अधयायाृ िदली आहेृ. आपलयाला जमेल ृे घयावयाचे. पुनहा देवाचे आनासन धीर 
�ायला आहेच. देव महणृ आहेृ, “अरे मी दोनावर दोन भजुा ृुला भेटणयासाठीच धारण केलया आहेृ. पृ 
कधी भेटशील महणपन िनढळावर हाृ ठेवपन मी ृुझी वाट पहाृो आहे. सखया रे, पृ कोणतयाही माग�ने ये, मी 
ृुझयासाठी उभा आहे, अ�ौ�हर उभा आहे. ृुझयासारखया �ेमळाचंी माझया घरी वाण आहे. ृेवहा आृा िवचार 
करृ वळे घालवप नकोस. पामल उचल. ृुला आवडेल ृो रसृा घे आिण माझयाकडे ये, मला भेट. पृ चार 
पावले पुढे आलास की मी दहा पावले धावृ येृो. खरं सागंप का रे, मी ृुझया मागेपुढे, आृबाहेर आहेच पण पृ 
फकृ माझयाकडे बघ महणजे झाले.” 

 
देवानंी आणखी कक पाळपपण ृे काय करावे? बारावया अधयायाृ भकृासंाठी अनेक साधने सागंपन भगवंृ  

साबंले नाहीृ, तयानंी भकृाचें संपपणर जीवन अंृब�् कसे असावे याचा नकाशाच काढपन िदला आहे. भ�कृंया 
आंृिरक िवनाबरोबर बा् जीवनाृ साधकांया बाबृीृ कसे बदल होृाृ ृेही सागंपन ठेवले आहेृ. भ�कृचे 
ऐनयर आपलया डोळयापुढे साकाृ उभे केले आहे. 

 
अकरावया अधयायाृ देवानी अजुरनाचे �पचंभान नाहीसे करन िवनरप दाखिवले. ृर बारावया 

अधयायाृ साधकाने �पचंभान ठेवपन इंि्य�ारा येणारा �तयेक अनुभवच भगवंृ मय कसा करावा हे सागंपन 
वगेळया �कारचे िवनरपदशरनच घडिवले आहे. 



 
अनु�मिणका 

 
अजुरनाला िदलेली िदवय दि� शवेटी तयाला नकोशी झाली. देवाचे ृे उ�रप तयाला पहावनेा देखील 

या बारावया अधयायाृ परम दयाळप भगवंृ  चमरचकपमधये अशी िकमया करीृ आहेृ की भकृाला जगाृलया सवर 
पदास�ृ देवच िदसृो आिण हे दशरन िनतय सुखमयच असृे. 

 
देवच ऐकप  येृो, 
देवाचीच चव लागृे, 
देवाचाच गंध येृो, 
देवच िदसृो, 
देवाचाच सपशर होृो. 

 
सगळे जीवन भगवंृ मय होृे, अमकृमय होृे. 

 
असेच िवचार मंुबईस ऑपरेशन झालयावर येृ होृे. तया िवचारमंसनाृच एक िदवस ओळी आलया 

होतया. 
 

कृरा केााी हा �भुेा्ात  
अशीि दाई का्ात॥ 

 
तयावळेी आलेला हा िवचार पुढे जीवनाृ कायमचा उृरला असे महणणे नाही पण बीज पडले इृकेच. 
 
मग मनाृ येृे पावलापावलाला, नासों्ासाला  तया भगवंृ ाची समकिृ रािहली की, वगेळे 

िवनरपदशरन ृे काय आहे? भले संसार करीृ रहाव,े काय बाधक होणार आहे ृो. जयाचे सवर जीवनच �भपमय 
झाले तयाला कशाची भीिृ आहे? 

 
आिण महणपन या बारावया अधयायाचे अननयसाधारण माहातमय! 
 
या अधयायामधये योगमागर अतयंृ क�ाचा असलयाने ृो आचरणे िकृी कठीण आहे व भ�कृमाग�ृ क� 

नसपन सवर �वास सुखाचाच आहे याचे वणरन आहे. पण ्ा अधयायाची सुरवाृ मा� योगसुखांया सवर 
सोहळयांं या वणरनाने केली आहे. गीृेृील चवथया �ोकामधये योगमाग�ची क��दृा वणरन केली आहे. तयाचा 
पिरहार महणपन माउलीनी आधीच तयाृील सुखाचे वणरन करन घेृले आहे की काय असे वाटृे. 

 
सवृः जानदेवानंी गीृेृील अधयायाची जी संगृी लावली आहे तयानुसार ्ा अधयायाृील बारावया 

महणजे - 
 

�ा्ो िह जानमभ्ासाजजानादध्ानं िािशे् ा्त  



 
अनु�मिणका 

ध्ानातकमरफलत्ागसत्ागाचचाकन्ेनन्ेमत॥त१२त॥ 
 

या �ोकापय�ृ उपासनाकाडं व 
 

अ�ापा सारभू्ानां मै्ः क्ण एा ित  
िनमरमो िनेहंकाेः समदुःखसुखः ीमीत॥त१३त॥ 

 
या �ोकापासपन ृे पधंरावया अधयायांया अखेरीपय�ृ जानकाडं आले आहे. 

 
उपासनाकाडं व जानकाडं याृील दुवा महणपनही या अधयायास फार मह�व आहे. भ�कृमाग� लोकानंा 

ृर गीृेचा व जानेनरीचा बारावा अधयाय अतयंृ िजवहाळयाचा वाटृो. 
 
जानेनरीृील �तयेक ओवीच िस�मं� समजली जाृे. 
 
पण या अधयायाृील 

 
िाे्व्ाळा  िमठीत तिदधिल्ा नुठी ्ाकीत  
ा् ्ुिझ ा् गु्कृरादिपत तिनवाे हो्त॥ 

 
ही ओवी सप�चे िवष उृरिवणयासाठी उपयोगीही पडृे असे महटले जाृे. 

 
�सम माउली गुरकक पेचे माहातमय वणरन करीृ आहेृ, ृे महणृाृ, “गुरकक पादि� माृे, ृुझा 

जयजयकार असो. पृ शु�, उदार, करणामय महणपन �िसधद आहेस. पृ अखंड आनंदाची वकि� करणारी 
आहेस.” 

 
�ीरमण महष�ंया िनकटव�ृ िशषयाची गो� आहे. तया गकहससाची दपर बदली झाली. रमण महष�ंया 

िनतय दशरनाची तयानंा संवय झाली होृी. आृा ही गुरकक पादि� आपलयाला अंृरणार असे मनाृ येमन तयानंा 
फारच दुःख झाले. तयानंी �ीरमणाचें चायािच� घेृले व ृे बरोबर नयायचे ठरिवले. 

 
“हे मला बरोबर घेमन जाृ आहेृ” असे उदगार महष�नी काढले. तया गकहससानंा हे ऐकप न फारच 

आनंद झाला. तयानंी ृे चायािच� आपलया खोलीृ तया नवया गावी लावले, तयानंी आपलया अनुभव िलहपन 
ठेवला आहे की, तया चायािच�ाकडे पािहले की, �ीरमणांं या डोळयांृ पन कक पेचा वष�व होृ आहे व ृे 
आपलयाला सवर �संगा पृन संभाळपन नेृ आहेृ असे वाटे. चायािच�ाृलया डोळयाचें जर हे सामथयर ृर �तयक 
गुरकक पादि�ची श�कृ काय वण�ची? 

 
माउली महणृाृ, “िवषयरपी सप�ने दंश केला की, जी मपंच� येृे ृी दुसऱया कुठलया उपायाने 



 
अनु�मिणका 

उृरृ नाही. फकृ गुरकक पादि�ने उृरृे, आिण तया माणसांया अंगाृ िभनलेलया िवषाचा पिरहार होृो. आई 
गुरकक पे, �सादरसरपी लाटाचंी भरृी येमन जर पृ ृाप�याने पीिडृ असलेलया जीवाल भेटलीस ृर तयाला 
ृाप कसा पोळील? शोक कसा जाईल? ृुझया तया �सादरसाृ ृाप�य आिण शोक शमपन जाृील. ृुझे 
क कृरतवच ृसे आहे. हे सनेहाळ माृे, पृ आपलया भकृानंा योगसुखाचे सगळे सोहाळे दाखवृेस. “मी �� आहे” 
्ा जािणवनेे सवरपिस�ी वहावी ही तयाचंी हौस पृ पुरवृेस. तयानंा ृो अनुभव आणपन देृेस. योगांया जया जया 
भपिमकेवर ृे आरढ होृील तया तया भपिमकेवर पृ तयानंा अहोरा� संभाळीृ असृेस. आधार च�ावर असलेलया 
कंुडिलनींया माडंीवर पृ तयानंा कौृुकाने वाढवृेस. हदयकाशांया पाळणयाृ घालपन झोप यावी महणपन झोके 
देृेस. आतम�काशरप जयोृीनी तया साधकबाळानंा ओवाळृेस. मन आिण �ाण यांं या िनयमनाची खेळणी 
तयांं या हाृी देृेस, आतमसुखाची बाळलेणी तयांं या अंगावर घालृेस, तयानंा नटवृेस, सहस दलांृ ील 
अमकृाचे सृनय तयानंा पाजृेस, अनाहृाची अंगाई गीृे गाृेस आिण समािध बोधाने तयाचंी समजपृ घालपन 
सवसवरपाृ िनजवृेस. 

 
आई, पृ खरंच साधकाचंी माउली आहेस. सवर िव�ा ृुझया चरणाजवळ जनम घेृाृ. महणपन माये मी, 

ृुझा आ�य कधीही सोडणार नाही. हे सदगुरची कक पादि�, पृ जयाला आ�य देृेस ृो भागयवंृ  सगळया 
िव�ासक�ीचा ��देवच होृो. 

 
हे �ीमंृ अंबे, पृ आपलया अि�ृाचें सवर मनोरस पुरिवणारी कलपलृाच आहेस. मला “आृा �ंसाचे 

िनरपण कर” अशी आजा दे माय. 
 
माझयाकडपन नवरसाचें सागर भरन घे. उिचृ अशी भाषा मला सुचव महणजे ृे िनरपण केवळ रतनाचंी 

खाणच होईल. आई, तया िनरपणाृ भावास�चे पवरृ असृील असे कर. ्ा देशी भाषेंया भपमीृ सािहतय 
सोनयांया खाणी उघडकीस आण. िजकडे िृकडे िववकेवलेीची दाट लावणी कर. िस�ानृाची दाट झाडे 
असलेले िनरंृर बगीचे लाव आिण तया झाडानंा �शनो�र चच�ची संुदर फळे येम देृ. ना�सृकपणांया दऱया 
मोडपन टाक. िवृंडवादांया वाटा बुझवपन टाक. कुृक�ंया दु� सावजाचंा नाश करन टाक. �ीकक षण गुणवणरन 
करणयास मला सगळया �कारचे सामथयर दे. �ोतयानंा �वणांया राजयावर बसव. ्ा मराठींया नगरीमधये 
��िव�ेचा सुकाळ कर आिण ्ा जगामधये ��सुखाचीच देवघेव होईल असे घडवपन आण. 

 
आई हे सगळे करणयाचे क� मी ृुला नाही पडप  देणार ग. ृुझया �ेमांया पदराने मला पाघंरण घाल 

की, तया सामथय�ंया जोरावर मी हे सगळे िनम�ण करीन. उशीरदेखील लावणार नाही. फकृ ृुझी कक पादि� 
माझयावर असप दे. 

 
एकदा गुरदेव रानडे इंचिगरीहपन भामसाहेबमहाराजाचंा िनरोप घेमन िनघाले. रामभामनी नमसकार 

केला व गुरिवयोग अस् होमन कळवळपन महटले, “आपली कक पादि� असावी.” तयावर गंभीर होमन महाराज 
महणाले. “कक पा करन दि� ठेवा महणजे कक पादि� आहेच.” 

 
माउलीनी आपलया गुरदेवानंा ृशीच िवनंृी केली. तया िवनवणी�माणे गुरंनी कक पाद�ीने तयांं याकडे 
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पािहले आिण महटले, “जानदेवा, गीृासर सागंायला सुरवाृ करा. इृकी िवनवणी कशाला? 
 
गुरदेवाचंी ही आजा ऐकप न अतयंृ आनंदाने जानदेव महणाले, “जी, जी, आृा हा महा�सादच झाला 

माझयावर. मी लगेच िनरपण सुर करृो. अवधान �ाव ेमहाराज.”  
 
सवर वीराचंा सावरभौम राजा, चं् वशंाचा िवजयधवज असा पाडुंनकपाचा पु� अजुरन देवानंा महणाला, 

“ऐकाव ेमहाराज, आपण मला िवनरप दाखिवले. कधी न पािहलेले ृे रप बघपन मी फारच िभमन गेलो. माझे 
िच� साऱयावर राहीना. आमहाला ृर आपलया मनोहर चृुभुरज रपाची सवय तयामुळे माझया जीवाला तयाचेच 
दशरन ि�य वाटृ होृे पण आपण ृसे कर नको महटले. मला चृुभुरज रपांया चंदापासपन परावक� केले. आृा 
वयकृ आिण अवयकृ ही िनि�ृपणे ृुझीच दोन रपे. भ�कृने वयकृ रपाची आिण योगाने अवयकृ रपाची 
�ापृी होृे, या दोनही वाटा सेट ृुझया उंबऱयापय�ृ नेमन पोचिवणाऱया आहेृ, हेही मी जाणले. शभंर भारांया 
लगडी पृन वालभर सोने काढले ृर जो कस शभंर भाराचा ृोच कस वालभर सोनयाचा, या नयायाने ृुझे वयापक 
आिण एकदेशी ्ा दोनही रपाृ कमी जासृ योगयृेचा �शनच येृ नाही. दोनही सारखयाच ृोडीची. अमकृांया 
समु्ाृ सामथय�चे सोरपण ृेच सोरपण तया अमकृलहरी पृन घेृलेलया घोटभर अमकृाृ असणार. खरोखर 
सागंृो या सामयाची �ृीिृ मला आली आहे. ृरीसुधदा मला एक �शन आपलयाला िवचारायचा आहे. देवा, 
ृुमही िवनरप दाखवपन मला बजावले की, “हे वयापक रप खरे आिण कक षणमप�ृ ही तया मपळ रपाची चाया.” 
आपण मला हे जे सािंगृले ृे मनापासपन होृे की केवळ िवनोदाने बोलला? 

 
ृेवहा आृा मला पुनहा सप� समजावपन सागंा. माझया डोळयापुढे दोन �कारचे भकृ आहेृ. एक आहेृ 

जानमाग�ने जाणारे योगी आिण दुसरे जे केवळ ृुझयासाठी कमर करृाृ, जयानंी आपले सगळे मनोधमर भ�कृला 
िवकप न टाकले आहेृ असे साधे भकृ! जानी भकृ योगमाग�ने जाृाृ आिण �णवापलीकडे असलेलया वाचेमधये 
न सापडणाऱया व कशासारखेही नसलेलया अकर, अवयकृ, अिनद�शय अशा पर��ाची “मी �� आहे” ्ा 
भावाने उपासना करृाृ. भकृ आपले सगळे मनोधमर ृुला अपरण करृाृ, देव आिण भकृ हे �ैृ ठेवृ ठेवृ 
ृुला ृे िजवहारी बाधंपन ठेवृाृ आिण ृुझी उपासना करृाृ. देवा, एक ृुझयाशी एकरप होमन जाृाृ ृर 
एक वगेळे राहपन ृुझे सुख भोगृाृ. 

 
अनंृा, देवाशी एकरप करणाऱया, जोडपन देणाऱया ि�येला मी योग महणृो आहे. ृेवहा देवा, मला 

पुनहा सागंा ्ा दोनहीपैकी योग खराखुरा कुणी जाणला असे महणावयाचे? माझया शकंाना कंटाळप नका देवा. 
पण माझे मन तया िवशाल िवनरपाशी एकरप होृच नाही हो. पुनहा पुनहा ृे आपलया पायाशी येमन गुंृृे आहे 
आिण मनाृ शकंा येृाृ ृेवहा न रागवृा हे सागंाल काय? 

 
ृे जग�ंधु हसपन महणाले, “अजुरना, पृ खरच फार हुशार आहेस, �शन कसा िवचारावा हे ृुला फारच 

चागंले कळृे. ृुझया �शनाचा रोख माझया धयानाृ आला बरं का. हा �शन पृ ृुझयासमोर असणाऱया जानी आिण 
भकृ साधकांं याकडे पाहपन िवचारलेला नाहीस. मी कोणृा मागर सवीकार हा ृुझा खरा �शन आहे आिण ृोही 
फार िजवहाळयाचा आहे. अजुरना, आपली िकृी िदवसाचंी म�ैी आहे! मी ृुला आ पृन-बाहेरन चागंलया�कारे 
ओळखृो. ृुझया मनाची चाललेली घालमेल मला सप� जाणवृे आहे. ृुझया �कक ृीस जुळेल असे साधन मी 
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ृुला सागंृो. एकच का? साधने अनेक आहेृ. �सम ृुझी शकंा िनवारण करृो आिण मग अनेक साधनमागर 
ृुझयापुढे माडंपन ठेवृो. 

 
�सम हे नेहमी धयानाृ घयावयाचे की कोणतयाही माग�ने गेले ृरी मु�ामाचे िठकाण “मी” हे एकच 

आहे. वगेवगेळया माग�चे वाटसर माझयािशवाय कुठे जाणार? 
 
पण अजुरना, जानमाग�ने जाणारे साधक, “मी �� आहे” ्ा भावनेवर आरढ होमन जयाला अवयव 

नाहीृ व जयाचा नाश होृ नाही अशा ��ाला धरावयाचा �यतन करृाृ. ��ांया िठकाणी मन जाम शकृ 
नाही, बुि�ची दि� पोचप शकृ नाही आिण ृे गुणरिहृ, आकाररिहृ, अवयकृ, इंि्यानंा साधय होृ नाही. 
साधकाची उपासनेची साधने �सम इंि्ये, मग मन, नंृर बुि� व शवेटी अहंकार पण जानमाग�ृ याृलया 
एकाचाही उपयोग नाही. इंि्ये महणणार या ��ाला रंग, वास, चव, आकार, नाद जर काहीच नाही ृर आमही 
तयाची वाृ� कशी जाणावी? मन फार ृर िवचार करील पण िवचार शवेटी इंि्यजानावरच अवलंबपन! 
इंि्याकडपन काहीच बाृमी कळृ नाही ृर मन कंटाळपन बाजपला बसृे. बुि� हे ृर बोलपन चालपन िनणरय 
करणारे, िन�य करणारे हतयार. पण तया बुि�ने िनणरय कशाचा करावयाचा? इंि्ये िनमपट, मन गपप, मग बुि� 
पण हाृ टेकृे. रािहला अहंकार. तयाला देहा पृन, बुि� पृन येणारे संदेश कळृाृ व ृो तयांं याशी एकरप 
होम शकृो. पण इसे गाठ आहे शपनयाशी! शपनयाशी एकरप वहायचे महणजे या सव�नीच आपले अ�सृतव 
संपिवणे आहे. तयामुळे तया अभयासास ृी सवरजण एकवटपन िवरोध करृ राहृाृ. धयान करावे महटले ृर 
धयान कशाचे करावे हा �शन येृो. जे कुठेही सापडृ नाही, जयाला काहीच आकार नाही तयाचे धयान घडृ 
नाही, जे सवर िठकाणी, सवर काळी असृे तयाचे धयान िचृन करावे ृर िचृनच खजील होृे, ृे �� आहे 
महणावे ृर नाही आिण महणावे ृर आहे! तयांया �ापृीचे उपाय िनषफळ होृाृ. जे चळृ नाही, हालृ नाही, 
संपृ नाही, मळृ नाही अशा तया पर��ाला केवळ आपलया अंगंया बळावर फार क� सोसपन सवाधीन करन 
घेृाृ. पण असे योगी फार सोडे! 

 
पपजय परमहंस रामकक षणानंा िनगुरण धयानाचा मागर िशकिवणयांया हे पृने एक महातमा पचंवटीस पोचला. 

तयाचे नाव परमहंस ृोृापुरी. अस�त �ीजगदंबेचीच ृी योजना होृी. सवृः ृोृापुरीचा दोन िदवस 
दिकणेनरी रहाव े आिण पजंाबाृील आपलया मठाकडे जाव े असा िवचार होृा. घाटावर रामकक षण 
ईनरिचृनाृ ृनमय होमन बसले होृे. ृोृापुरीची दि� तयांं याकडे गेली व तयाचंी योगयृा जाणपन ृे 
रामकक षणानंा महणाले, “ पृ वदेांृ  साधनेला उ�म अिधकारी आहेस असे मला वाटृे. ृुझी वदेांृ  साधना 
करणयाची इंचा आहे काय”? ठाकुर महणाले, “मी करीन की करणार नाही हे मला काहीएक समजृ नाही. ृे 
सारे माझया आईला मािहृ आहे. िृने सािंगृले ृर करीन.” ृोृापुरी महणाले, “ृर मग जा. आपलया आईला 
िवचारन लवकर ये, कारण मला येसे फार िदवस राहणयास सवड नाही. 

 
�ी. रामकक षण यावर काही बोलले नाहीृ. ृे सेट जगदंबेंया मंिदराृ गेले. ृेसे भावािव� अवससेृ 

जगदंबेने सािंगृले, “जा वदेांृ  शीक. ृुला िशकिवणयासाठीच तया संनयाशाला आणले आहे.” 
 
मग ठाकुरानंी ृोृापुरींयाकडपन िविधपपवरक संनयास घेृला व तयांं याजवळ िनगुरण धयानाचा अभयास 
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सुर केला. पण धयानास बसले की ृी जगनमोिहनी समोर येमन उभी रहायची. ठाकुर तयागंटाना (ृोृापुरी) 
महणाले, “आई समोर येमन उभी रहाृे िनगुरण धयान लागृच नाही.” ृीन िदवस असा �कार चाललयावर 
ृोृापुरी रागावले. तयानंी िृसे पडलेला काचेचा एक ृुकडा घेृला आिण दोनही भवुयांं यामधये टोचले व 
ठाकुरानंा महणाले, “इसे धयान धर. पाहप कसे लागृ नाही” आिण तयानंृर कणाध�ृ ठाकुर समािधमगन झाले. 

 
पण ही अवससा फारच �िचत भकृाचंी होृे. ठाकुरांं या बाबृीृ सगुणभ�कृचा पपणरृ या साकातकार 

झालयावर नंृर ृोृापुरी दिकणेनरी पोचले व तयानंी ठाकुरानंा सगुणभ�कृंया �ागंणा पृन काढपन िनगुरणांया 
अमय�द आकाशाृ पाठवले. 

 
महणपनच देव अजुरनाला सागंृ आहेृ की जयाला कशाचेही आलंबन नाही अशी ही िनगुरण भ�कृ जानी 

पुरष साधावी असे महणृाृ पण ृी फारच सो�ानंा साधय होृे. 
 
योगयाचंी �ससिृ आणखी क�मय असृे. वैरागयाचा अ�गन �दीपृ करन िवषयाचंी सैनये जाळपन 

टाकावी लागृाृ. होरपळलेली इंि्ये धैय�ने आवरन धरावी लागृाृ. 
 
सुजाण अजुरना, िन�हांया पाशाृ घाृलेली ही इंि्ये अंृमुरख करणयासाठी बळजोरीने उलटी 

िफरवावयाची आिण हदयांया बदंीखानयाृ कोडायची. मग ृे योगी मपळबधंाचा िक�ा ृयार करृाृ. आशचेे 
बधं ृोडपन टाकृाृ, िभ�ेपणाचे कडे ढासळपन देृाृ आिण झोपेचा अंधार नाहीसा करन टाकृाृ. 
व�ा�गनंया जवाळानंी अपानधाृुची होळी करृाृ आिण रोगरपी मंुडकयानंी �ाणायामरपी ृोफाचंी पपजा 
करृाृ. मग इृकया क�मय �वासानंृर कंुडिलनीचा टचभा पाजळपन आधार च�ावर उभा रहाृो आिण 
��ारं�ापय�ृंया माग�वर �काश पडृो. वर जाृाना खालचा मागर अडसर घालपन बदं करणे जरर आहे 
महणपन नम �ारानंा संयमाचा अडसर घालपन मगच ृे योगी पुढंया �वासास िनघृाृ. आृा तयाचंा सुषुमना 
नाडीृ �वशे होृो. �ाणश�कृरपी चामंुडा देवीला संकलपरपी मचढे आिण मनरपी मिहषाचे मसृक ृे बळी 
देृाृ. इडािपगला यानंा एक� करन सुषुमनेमधये घालपन ृे अनाहृाचा गजर खुला करृाृ आिण 
सहसदलांृ ील चं् ामकृाचे ृळे िजकप न घेृाृ. सुषुमनानाडींया मधील कोरीव अशा िववररपी दादरावरन 
�्रं�ाचे िशखर �ापृ करन घेृाृ. आजाच�ा पृन मकाररपी िजनयाचा िबकट शवेट महणजे ॐकाराृील 
शवेटची मा�ा ृी ओलाडंपन मपधनय�काशाृ �वशे करृाृ आिण तयाला बगलेृ मारन ��ाशी ऐकय साधृाृ. 
आृा िमळालेली ृी सोहंिसि� िटकिवणयासाठी ृे योगी योगाचे अमय�द िक�े काबीज करन ठेवृाृ. 

 
सवरसवांया मोबदलयाृ तविरृ शपनय घेणारे हे योगी शवेटी येमन िमळृाृ मलाच! योगांया बळावर 

तयानंा आणखी काही िमळृे असे नाही. क� मा� अिृशय पदराृ पडृाृ. कारण या माग�ृ िवरोधही फार 
सहन करावा लागृो. 

 
सगुणभ�कृस डावलपन िनरालंब अवयकृ पण सवर भपृ ानंा िहृ�द अशा पर��ांया �ापृीची आस�कृ 

धरणाऱया योगयांं या माग�ृ, मोह, िवघने िनम�ण करृो. कधी इं्पद िमळवाव ेअशी इंचा उतप� करृो. कधी 
ऋि�िसि�पासपन उतप� होणारी सुखदुःखे मोकांया वाटेृ आडवी येृाृ. काम आिण �ोध हे तया योगयानंी 



 
अनु�मिणका 

िन�हाने दडपपन टाकलेले असृाृ. ृे कधीृरी एकदम खवळपन उठृाृ आिण अभयासाचा घाृ करृाृ. 
िनराकारांया धयानाृ अहोरा� शरीर झुंजवाव े लागृे. हा योगाभयास करणयासाठी एकांृ ाृ, वनाृ रहावे 
लागृे. ृहानेने ृहान पयावी, भकेुने भपक खामन टाकावी अशी अवससा होृे. वारा रा�ंिदवस मोजावा लागृो. 
वारा मोजणे महणजे काय सागंृो अजुरना. मनाृ सोडी चलिबचल झाली की नासाची गृी जोराने होृ नाही ना 
याची अहोरा� दकृा घयावी लागृे. 

 
योगयानंा जा�ण हेच िनजणे, इंि्यदमन हेच िवषयसेवन असे जगाव ेलागृे. वनांया एकांृ ाृ तयाला 

कोणीही िम� नसृो. कुणाशी बोलावसेे वाटले ृर झाडाझुडपाचंी म�ैी करावी लागृे. नेसायला संडी, 
पाघंरायला मन आिण रहायला पावसाचे घर अशी तयाचंी जगणयाची वयवससा असृे. अजुरना, अरे एखादी 
पिृ�ृा सृी जाृे ृेवहा िृला अ�गनमधये पृीचा देह ृरी सोबृ करृो. पण योगयाचंा हा अ�गन�वशे 
भतय�वाचपनच सृीने अ�गन�वशे करावा ृसा असृो. यो�ा लढृ असृो सवामीकाय�साठी नाही ृर 
कुलाचारसाठी पण ्ा योगयाचंी मकतयपशी िनतय नवी लढाई चालप  असृे. तया लढाईला िनिम� ना सवामीकाय�चे 
ना कुलाचाराचे! योगाचे दुःख मकतयपहपन ृी�ण आहे. कढृ िवषाचे घोट िपणे शकय आहे का? डोगर िगळायचा 
ठरवला ृर मुख फाटलयािशवाय राहील का? इृका हा योग क�मय आहे. 

 
वीरा अजुरना, हा योगमागर सोपा नवहे, अतयंृ िबकट आहे. जे ्ा वाटेने िनघृाृ तयानंी अपार क� 

सोसणयाची मनाची ृयारी ठेवावी लागृे. तयांं या वा�ाला ृे दुःखभोग येृाृच. दाृ नसलेलया माणसाने 
लोखंडाचे चणे खाणयाचा �यतन करावा आिण मग पोट भरणे बाजपसच राहपन �ाण जाणयाची वळे यावी ृसे 
घडृे. समु्ाृ बाहुबलाने परृीर गाठणे िकवा आकाशाृ आपलया पायानंी चालणे हे जसे अशकय आहे ृसेच 
देहधारी जीवास योगमाग�ने ���ापृी करन घेणे अिृशय कठीण आहे. यु�ांया गद�ृ िशरलयावर अंगावर 
वार न पडृा शौयर गाजवपन सपयरमंडळाचा भेद करन कसे जाृा येईल? ृेवहा घाव घेणयाची ृयारी ठेवपनच 
यु�ाृ पडाव े ृसे हे अमय�द क� सहन करणयाची िस�ृा करनच मग योगमाग�स लागाव.े पागंळयाने 
वायुबरोबर सपध� कर नये आिण जयाचा देहामधये जीव गुंृला असेल तयाने योगमाग�कडे चुकप नही जाम नये. 
्ा माग�ृ पडले की आकाशाशी झोबी करणाऱया योगयानंा अमय�द वयसा सोसावया लागृाृ हे धयानाृ असप 
�ाव.े 

 
भ�कृमाग�स लागणाऱयानंा हे क� पडृ नाहीृ. िकबहुना माझे भकृ ृे क� आहेृ असे मानृ नाहीृ, 

तयानंा ृे क� असे जाणवृ नाहीृ. योगयानंी सवृःंया सामथय�वरच वाटचाल सुर केलेली असृे पण भकृाने 
सवरच भार माझयावर सोपवलेला असृो तयामुळे समजा क� पडप  लागले ृर तया भकृांया क�ाचा पिरहार 
मला धावृ येमन करावा लागृो. 

 
जग�ासपुरींया राजाचा िनतयनेम होृा की �ीजग�ासाचा �साद आलयावरच मग भोजन करावयाचे. 

देवभकृ राजा �सादास नेहमीच फार मान देृ असे. 
 
पण एकदा असे घडले की जग�ासाचा पुजारी �सादाचे ृाट घेमन आला. राजा सोग�ा खेळणयाृ 

गकर  होृा. तयाने अनवधानाने �सादांया ृाटास डावया हाृाने सपशर करन तयाचा सवीकार केला. 



 
अनु�मिणका 

 
पुजाऱयाला �सादाचा हा अपमान सहन झाला नाही. दुसरे िदवशी राजाला �साद आलाच नाही. 

�साद नाही महणपन भोजन नाही. राजा प�ाृाृाने जळप लागला. शवेटी तयाने िनध�र केला की “�सादाचा 
अपमान करणारा अवयव अनावशयक आहे.” 

 
सोग�ा खेळणारा उजवा हाृ ृोडणयासाठी राजाने एक यु�कृ योजली. मंंयाला सािंगृले की 

“िखडकी पृन हाृ आृ घालपन एक �ाणहीन शरीर मला रोज रा�ी भीृी दाखवृे आहे.” मं�ी महणाला, 
“महाराजानंी िनध�सृ झोपाव.े मी बदंोबसृ करृो.” 

 
मंंयाने राजांया शयनगकहांया िखडकी पृन लोबणारा हाृ एका घावाृ ृोडला व ृो सवसस झोपला. 

दुसरे िदवशी पहाृो ृो तयाला कळपन चुकले की आपण महाराजाचंाच हाृ ृोडला. तयाला अिृशय खेद 
झाला, पण राजा आनंदाृ होृा. रोजंया�माणे पुजारी �सादाचे ृाट घेमन येृाना पािहलयाबरोबर राजा 
धावृच ृाट घेणयासाठी पुढे गेला आिण हाृ पुढे करृो ृो दोनही हाृ आहेृ.! जग�ासाने उजवा हाृ 
पपव�पेकाही सुंदर करन िदला होृा. 
 

ृुटलेला हाृ जग�ासांया द�ांृ ानुसार पुजाऱयाने देवांया शेृ ाृ पुरला आिण तया शेृ ाृ येणाऱया 
भाृाचा नैव�े जग�ासास दाखिवला जाम लागला. असे भकृाचे �भ�ेुम आिण �भपचे भकृ�ेम! 

 
देव पुढे महणाले, “अजुरना, मी माझया भकृाला पावलोपावली संभाळृो आिण महणपन तयाला पदोपदी 

सुखाची �ापृी होृे. योगी इंि्याचें दमन करृा करृा सकप न जाृाृ ृर माझे भकृ इंि्यासिहृ आपले िच� 
माझयामधये घालपन ठेवृाृ आिण माझी उपासना सुखमय असलयाने उपासना करृाना रा� आिण िदवस असं 
काही महणृच नाहीृ. संधयाकाळंया वळेी सपयर असृिगरींया काठावर आला की तयांयाबरोबर तयाची 
िकरणेही ृेसे येमन तयांयाबरोबरच बुडृाृ तया�माणे ्ा भकृाचें मन इंि्यासिहृ माझया मागे मागे येृे. 
पावसाळयाृ नदीला जसा भरभरन वरचेवर पपर येृो ृशी �धदा िनतय नवी आिण वाढृी असृे. गंगानदी 
समु्ाला जामन िमळृे आिण मागपन अिनवार पपर येृ राहाृो आिण समु्ाला िमळृच रहाृो तया�माणे ्ा 
भकृाचंा �ेमभाव मला येमन िमळृो आिण वाढृच रहाृो. 

 
अजुरना, ृुला खरे सागंप का, हे माझे लाडके भकृ खरेखुरे योगीच आहेृ. फकृ ृे योगया�माणे 

इंि्याचें दमन न करृा तयानंा वगेळे वळण लावपन देृाृ तयामुळे ृी इंि्ये आनंदाने तयाचंी ृाबेदारी 
पतकरृाृ. वण��म धम��माणे जी जी कम� जनमानुसार तयांं या वा�ाला येृाृ ृी ृी कम� तया कम��न्यानंा ृे 
सुखाने कर देृाृ. िविधिनषेध कोणृा हे ृे शासास िवचारन घेृाृ. िविधपपवरक आचरण करृाृ आिण िनषेध 
गाळपन टाकृाृ. मग ्ा कम�चरणापासपन िनम�ण होणारे फळ ृे पपणरृ या मला अपरण करन टाकृाृ आिण 
तयामुळे फळ िनषफळ होृे! फळाचे भोग देणयाचे सामथयर नाहीसेच होृे. अजुरना, कमरफलतयाग केलयाने तया 
दि�ने पािहले ृर कमर करन अक �ृ झालयाने ृेच खरे सनयासी होृ. 

 
कोणकोणतया कम�चे फळ मला अपरण करावे, कोणकोणतया कम�चे फळ सवृःसाठी राखपन ठेवावे 



 
अनु�मिणका 

्ाचा ृे िवचारदेखील करीृ नाहीृ. तयाचें काियक, वािचक, मानिसक हे सवर भाग केवळ माझयाकडे धावृ 
येृाृ. अनय जागा तयानंा मािहृच नसृे. 

 
एकदा एका मुमुकपने गुरंना �शन केला “�भो, मी कोणृी साधना कर?” 
 
गुरदेव महणाले, “ पृ खपप जोराने पळृ जा. पळणयांया आधी मनाचा पपणर प�ा िन�य कर की मी 

भगवंृ ासाठी पळृो आहे बसस. ृुला एवढी साधना पुरे.” 
 
िशषयाने िवचारले, “महाराज, बसपन करणयाजोगी काही साधना नाही का?” गुर महणाले, “आहे ना. 

बसपन रहा आिण मनाचा िन�य कर की मी भगवंृ ासाठी बसलो आहे.” 
 
िशषयाने पुनहा िवचारले, “काही जप नको कर?” 
 
गुरंनी महटले, “अरे कुठलयाही नामाचा जप कर ना. फकृ मनाृ महण की मी जप देवासाठी करृो 

आहे.” 
 
िशषय महणाला, “महणजे याचा असर ि�येला काहीच मह�व नाही. भाव हीच साधना आहे महणायची.” 

 

गुरदेवानंी उ�र िदले., “भयैया, ि�येलिह मह�व आहेच. ि�येने भाव िनम�ण होृो. भावा पृन ि�या 
घडृे यासाठी दि� ल�यावर हवी. मग ृुमही जी ि�या करृा ृी साधनाच होृे. ल�य वयव�ससृ रािहले की 
आपोआप साधना वयव�ससृ होृे आिण भगवंृ ावर ल�य रािहले की ृी सव�ना सवर� सवरदा िमळणे शकय 
होृे.” 

 
्ा गो�ीृील गुर�माणे भगवंृ  सागंृ आहेृ की, “जयानंी माझया िठकाणी असा भाव �ससर केला, 

माझी िनरंृर उपासना केली, ृे धयानांया िमषाने माझे रहाणयाचे िठकाण होृाृ. ऐिहक भोग व पारि�क मोक 
या बापु�ा दोनही कुळाचंा तयाग करन तया भकृानंी फकृ माझयाशीच �ेमाची देवघेव केलेली असृे आिण 
अननय भ�कृने तयानंी जीव, शरीर, मन सगळे काही आनंदाने मला िवकप न टाकलेले असृे. अशा भकृाचें मी 
काय काय करृो महणपन सागंप? अरे, सवरच काही करृो आिण याृ आ�यर ृे काय? आईंया पोटी आलेलया 
बाळाचा आईला िकृी कळवळा आहे ही काय �शन िवचारणयासारखी गो� आहे का? अजुरना, काय सागंप? आई 
तया बाळाचा जसा �ेमाने ृे बाळ जसे असेल ृसा सवीकार करृे ृसा मी तया भकृाचंा ृे जसे असृील ृसेंया 
ृसे सवीकारृो, पदराृ घेृो, किळकाळाचासु�ा तयांं यासाठी पराभव करृो. 

 
�लहादाचा िकृी �कारे चळ झाला ृुला मािहृ आहे ना अजुरना? तयांयावर शस�हार केले, तयाला 

समु्ाृ बुडिवले, िवष पाजले, शवेटी अ�गनमधये फेकले. िहरणयकशयपपने आ�यरचिकृ होमन �लहादाला 
िवचारले, “ृुला भय वाटृ नाही का?” 
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�लहाद महणाला, 
 
“ेामनाम जर्ां कु्ो भ्तं तसार्ारशमनैक भाेजमत  
रश् ्ा् मम गा् संिनधौत तरााको ल िर सिलला् ा्धुनात॥त(िवषणु पुराण) 
 

बाबा, अहो रामनाम जपृो तयाला कसले भय आहे? सवर ृाप शमन करणारे ृे औषध आहे. माझया गा�ांं या 
जवळंया अ�गनचे आ�ाच पाणी पाणी होृे आहे पहा.” 

 
अजुरना, माझया िनससीम भकृाचे मी असे संरकण करृो. 
 
एरवी ृरी माझया भकृानंी संसाराची िचृा का करावी सागं. समस�ची सी काय कोरा� मागपन आपला 

िनव�ह चालवृे? हे भकृ माझी ि�य पतनी आहेृ. तयाचें कुठलेही काम करृाना मला संकोच वाटृ नाही. 
 
अजुरना, आधी मी तयांं या साधनेची नीट वयवससा लावृो. जनममकतयपं या लाटामंधये हे सगळे जग 

गटागंळया खाृ आहे हे पाहपन माझया पोटाृ कळवळले. िवचार आला की माझे भकृही या भविसधपला िभमन 
जाृील, हा समु्च ृसा �लयकारी आहे. मग सगुणमपृ�चा मेळावा करन मी तया भकृांं या गावाला आलो. 
धावृच आलो. सहसनामांया नावा स� केलया. जयाला जी नाव आवडेल ृी तयाने घयावी असे केले आिण ्ा 
घोर संसारा पृन माझया भकृानंा ृारन नेणारा नावाडी झालो. 

 
मी अंृब�् पिर�हरिहृ झालेले सडे भकृ असृाृ तयानंा धयानरपी कासेला लावृो. संसारी 

भकृानंा नामरपी नावेृ  बसिवृो. काहींया पोटाला सागंड बाधंृो आिण तयानंा मोकांया िकनाऱयावर आणृो. 
पण एकदा माझे भकृ झाले की मग मानवच काय पण पशुप�यानंाही वैकंुठींया राजयावर बसिवृो. पास�, अरे 
माझया भकृानंा कसलीही िचृा नसावी. मी तयाचंा सदा उ�ारकृ� आहे. जयावळेी तयानंी आपली िच�वकि� 
माझयाकडे लावली, तयावळेीच तया भकृानंी मला आपलया चंदाृ घाृले. 

 
अजुरना, पृ ृर भकृ�े�च आहेस. ृुझया �शनाचे उ�र असे की, 

 
“्ू भकक्माग�ना जााास रण ा् िान्रािा समेण ठाानूि” 

 
बुि�चा िन�य कर आिण मन माझया िठकाणी वृनदार कर. मन अखंड माझया सवरपाृ रमलेले असप दे. 
तयाला िृसपन हलप  देम नकोस. मन आिण बुि� यानंी माझया िठकाणी �ेमाने �वशे केला की पृ माझयाजवळ 
येमन पोचशील. मन व बुि� यानंी माझया िठकाणी घर केले की, मी पृपण उरेल काय? 

 
अरे �म असा की, बुि� िन�य करृे की देवासारखे उिचृ �ापृवय जगाृ काही नाही. मग मन, 

बुि�चा िन�य मानय करन, तया िन�याचा हाृ धरन चालप  लागृे. पदराने िदवा घालवला की ृेज जाृे, सपयर 
मावळला की �काश संपृो, �ाण गेलयाबरोबर इंि्ये तयांयाबरोबर िनघपन जाृाृ तया�माणे बुि� आिण मन 



 
अनु�मिणका 

ईनर भेटीसाठी तयांया घराची वाट चालप  लागलयाबरोबर अहंकारही तयांया मागोमाग जाृो. महणपन मी ृुला 
सागंृो की, हे वाकय अनयसा होणार नाही. ृुझे मन माझयाजवळ असले की मग पृ इृर काय ि�या करृोस 
याचा िवचार करणयाची जररी नाही. 

 
सुशील नावांया �ा�णास दोन मुलगे होृे. वडील मुलाचे नाव होृे सुवक� व धाक�ाचे होृे वक�. 

दोघे गुणसंप� आिण िव�ािवभपिषृ होृे. जनमा�मींया िदवशी दोघे �याग के�ी पोचले. वणेी माधवांया 
देवळाृ मोठा उतसव भजनकी रृन चालप  होृे. दोघे चालृ िनघाले असृाना जोराची वकि� सुर झाली. दोघे 
रसृा चुकले. सुवक� पोचला वशेयागकहाृ आिण वक� पोचला माधवजींया मंिदराृ. वशेयागकहाृ पोचलेला सुवक� 
शिरराने गाणे बजावणे, नकतय यांं या मफैलीृ होृा ृरी मनाने मंिदराृील पपजा, आरृी, भजनकी रृन याृ दंग 
होृा. वक� मंिदराृ असला ृरी मनाने तया वशेयागकहाृील मफैलीृ रंगलेला! सकाळी दोघे भेटले आिण 
रा�ीचा वक�ांृ  एकमेकासं िवचारणार ृोच वरन वीज कोसळली आिण दोघे मकतयपमुखी पडले. सुवक�ाला 
िवषणुदपृानंी आिण वक�ाला यमदपृानंी पकडले. सुवक� घाबरन महणाला, “अहो ृुमही हे काय करृा! आमही 
कालपय�ृ शु�ाचरणी होृो. मी मा� कालची रा� वशेयागकहाृ काढली आिण माझया ्ा धाक�ा भावाने 
माधवजींया मंिदराृ काढली. तयाने पुणयाचरण केले आिण मी पापाचरण केले! यमदपृानंी नयायचेच ृर मला 
नेले पािहजे. वक�ाला का? ृुमची काही ृरी चपक होृे आहे.” 

 
सगळे दपृ हसपन महणाले, “बाबा, आमही कधी चपक करीृ नाही. पृ शिरराने वशेयागकहाृ असलास ृरी 

मनाने मंदीराृ होृास आिण वक� शिरराने मंिदराृ असला ृरी मनाने तया वशेयागकहाृ रमला होृा. िजकडे मन 
िृकडे मनुषय असृो. आमही मनाचा िहशोब करन पापाचरण व पुणयाचरण ठरवणार.” 

 
सुवक� महणाला, “मी भावािशवाय वैकंुठास येणार नाही. िजकडे ृो िृकडे मी,” 
 
मग दपृानंी सुवक�ाकडपन वक�ास आपलया वा�ाृील पुणयाशं देम िदला व मग दोघानंा वैकंुठास नेले. 
 
महणपन भगवंृ ानी भकृाने आपले मन िनरंृर भगव�जनाृ, धयानाृ घालपन ठेवणयाचा अजुरनाला 

उपदेश केला. 
 
पण अजुरनांया चेहऱयावर उलहास िदसेना. तयाला अखंड िचृनाचा मागर फार कठीण वाटप  लागला. 

संसाराृील लाखो समसयानंा ृोड देृा देृा देवाचे िचृन अ�ौ�हर कसे करावयाचे ृे तयाला कळेना. मन 
इृके िन�यांया सवाधीन होईल याचा तयाला भरवसा वाटेना. 

 
अजुरनांया मनाृील िवचार देवानंा ृातकाळ कळृ होृे. ृे महणाले, “अजुरना, आपले िच� 

वासनारिहृ करन माझया हाृी देम शकृ नसशील ृर मग असे करावे की, ्ा आठ �हरापैंकी सोडेकेसे 
िनिमष ृुझे िच� माझयासाठी देृ जा. या सो�ाच वळेाृ तया िच�ाला एक वगेळा आनंद �ापृ होईल आिण 
ृेव�ा वळेेपुरृा तया मनाला िवषयाचा िवसर पडेल. तयाला तया वळेेपुरृी िवषयाची अरिच िनम�ण झाली की, 
शरतकाल संपला की, नदीला हळपहळप ओहोटी लागृे तया�माणे हळपहळप िच� �पचंा पृन िनघेल. पौ�णमा झाली 
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की चं् िबब कमी कमी होृ अमावासयेला जसे पपणरच नाहीसे होृे तया�माणे िच� भोगांृ पन िनघृा िनघृा आिण 
माझयामधये �वशे करृा करृा एक िदवस िवषयाचा पपणर तयाग करन माझयाशी एकरप होईल. अजुरना, हे 
एकदम घडणार नाही पण अभयासाने जमप लागेल. अभयासयोग जयाला महणृाृ ृो हाच. अभयासाने जमृ 
नाही असे जगाृ काही नाही. अभयासाने एकजण अंृराळ�वास करृाृ, ृर एकजण वया�, सपर यासारखे 
दु� �ाणी सवाधीन करन घेृाृ. अभयासाने िवष आहाराृ िजर शकृे, समु्ाृ वाट सापडृे. वदेाचंा अभयास 
करन काहीना ��ही आटोकयाृ आणलेले असृे. महणपन महणृो आठ �हरापैंकी सोडावळे माझयासाठी वगेळा 
काढ. तयावळेी िवषय सोडपन देमन केवळ माझेच िचृन कर. असा अभयास दढ झाला की, हळपहळप हे िचृन 
ृुझा इृर वळे वयापप लागेल. �पचंाृही ्ा िचृनाचे भान ृुला राहील आिण मग पृ िवनाक� मला येमन 
िमळशील.” 

 
देवानंा ृरीही अजुरनांया चेहऱयावर असवससृा िदसृ होृी. आ�ौ�हर ृर नाहीच पण �तयेक 

िदवसाचा सोडावळे अशा�कारे देवासाठी महणपन काढपन ठेवृा येईल का? आिण तया वळेाृ ृरी मन िवषय 
सोडणयास ृयार होईल का? असा �शन तयांया मनाृ येृ होृा. 

 
देव, महणाले, “अजुरना, हाही उपाय ृुला कठीण वाटृो का? शपर राजयकतय�ंया जीवनाृ तयाला 

सवृःंया खास मालकीचा वळे असणे कठीण आहे हे मी समजप शकृो. �जापालनाृ वा राजयरकणाृ कसपर 
होृाच कामा नये. उपासनेचा वळेही एखा�ा राजाने �जाकाय�स िदला ृर मी तयाचे हे कक तय आनंदाने मानय 
करीन. ृेवहा, ृुला दुसरा आणखी एक उपाय सागंृो. 

 
अभयास करणयाचे सामथयर ृुझया अंगी नाही असे ृुझे महणणे असले ृर अभयास राहप दे. पृ जसा आज 

वागृ असशील ृसाच वाग. इंि्ये कोडप  नको, भोग ृोडप  नको, आपलया जाृीचा अिभमानही सोडप  नको. 
कुलधम�चे पालन कर, िविधिनषेधाचें पालन कर महणजे ृुझा सुखाचा मागर मोकळा होईल. 

 
फकृ एकच पथय संभाळ. मनाने, वाणीने, देहाने जे जे कमर घडेल ृे ृे, “मी करृो” असे महणप 

नकोस. जो परमातमा ्ा जगाचे पालनपोषण करृो, िनयमन करृो, ृो कोणृी गो� पृ करावीस, कोणृी न 
करावीस हे जाणृो. कम�मधये काही अिधक उणे झाले ृरी तयाचा खेद वा संृोष मानप नकोस. जीवनाचा ओघ 
जसा येईल ृसा आतमसाृ करन घे. माळी िजकडे नेईल िृकडे पाणी िनमपटपणे जाृ असृे, तया�माणे पृ 
आपले जीवन कर. सवृःला पपणरपणे तया भगवंृ ांया सवाधीन करन टाक. आडवाट आहे की राजमागर आहे, 
याची वाटाघाट रस कधी करृ असृो का? सारसी नेृो िृकडे ृो िनमपटपणाने जाृ असृो. महणपन �वकि� वा 
िनवकि� असे ओझे वकि�वर न ठेवृा ृुझी िच�वकि� अखंड माझे समरण कर दे. जे जे कमर जसे जसे घडेल ृसे 
ृसे सोडे िकवा जासृ न महणृा माझया िठकाणी िनवांृ पणाने अपरण करन टाक. 

 
अजुरना, अशा उ�म भावनेने जगलयावर देहतयाग झाला की, पृ सायुजयमु�कृरप माझया घरी सुखाने 

येशील. 
 
आृा अजुरना, ृुला जर हेही करृा येृ नसेल ृर पाडुंकुमरा, पृ मी पुढे सागंृो ृशी साधना कर. 
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कम�ंया आधी आिण शवेटी आिण बुि�ंया पाठीपोटी मला बाधंणे ृुला अवघड वाटृ असेल ृर जया जया वळेी 
जे जे कमर घडेल तयाचे फळ िजसलया िृसेच टाकप न दे. वकक िकवा वलेी आलेली फळे जशी लोटपन देृाृ 
तया�माणे कम� िस� झाली की ृे फळ सोडपन दे. देवाला अपरण करावे िकवा देवाचंा िवचार पृ मनाृ ठेवावास 
असेसु�ा मी महणृ नाही. सगळे शपनयाृ जाम दे. खडकावर झालेली वक�ी जशी िनषफल होृे िकवा आगीृ 
पेरलेले बीज जसे उगवृ नाही, सवपन जसे �तयकाृ उृरृ नाही ृशी कम�ची गिृ समज. ृे सगळेच िनषफळ 
समज. आपली सवृःची मुलगी िकृी सुंदर असली ृरी बापाला जशी िृंयाब�ल अिभलाषा उतप� होृ नाही 
तया�माणे अशषे कमरफलाब�ल पृ िनरासकृ हो. अ�गनची जवाळा जशी आकाशाृ लोपपन जाृे तया�माणे ृुझया 
एकप णएक ि�या शपनयामधये जाम देृ. अजुरना, ृुझया चेहऱयावरचा आनंद मला सागंृो आहे की, हा मागर ृुला 
आवडला. आहे ना सोपा अजुरना? जमेल ना ृुला? सोडा �यतन कर की ृो ृुला जमेलच बघ. 

 
पण ृो ृुला सोपा वाटला ृरी सामानय मा� समजप नकोस. अरे, हा ृर योगामधये पिहलया आसनावर 

बसणारा योग आहे, कारण साधकाचा हे पृ जी मोक�ापृी ृी ्ा योगाने सहज साधय होृे. 
 
साधक कमर करीृ जाृो. फलतयाग ृातकाळ करीृ जाृो. फलतयाग झाला की भोगायला कमरच 

उरृ नाही. वळेपचे झाड एकदा वयायले की जसे पुनहा वीृ नाही ृसे ृे कमर पुनहा अंकुरृ नाही, िृसलया िृसेच 
संपपन जाृे, शिरराृ राहपनच कमर करीृ असृानाच ्ा शिररांया येरझारा पृन जीवाची सुटका होृे. 
जनममकतयपं या फेऱयावर िचरा पडृो. 

 
िकरीटी अजुरना, अभयासांया पावलानंी चालृ जानापय�ृ पोचाव.े जानांया जोरावर धयानाची भेट 

घयावी. धयानाला आिलगन पडले की, सवर भाव िृसे लीन होृाृ आिण सवर कम� दपरंया दपर राहृाृ. कमर 
दुरावले की, मगच फलतयाग संभवृो आिण तयागामुळेच पर�� शांृ ी हसृगृ होृे. आृा शांृ ी हा शवेटचा 
टपपा आहे. शांृ ी िमळिवणयासाठी आृा मी सािंगृला हा �म आहे. ���ापृींया माग�ची सुरवाृ अभयास 
आिण शवेट शांृ ी हे धयानाृ असप दे. 

 
आृा ्ा �मापैकी अभयासापेका जान गहन, जानाहपन धयान िवशषे, धयानापेका कमरफलतयाग चागंला 

आिण तयागाहपनही शािंृसुखाचा अनुभव �े� अशा ्ा चढतया पायऱया आहेृ. 
 
या वाटेने सुखाने येृ येृ साधक शांृ ीचा मधय गाठृो आिण तयाचे अंृब�् सवरप पालटृे. 
 
अजुरना, काय सागंप ृुला तया भकृाचे मन! ृो सवर �ािणमा�ासारखे मानृो. ृो आपणच िवन होमन 

रहाृो तयामुळे तयांया मनाृील भेदभाव न� होमन जाृाृ. तयांया लेखी कुणाचा �ेष करावा हा भावच उरृ 
नाही. चैृनयाला जसा आपपरभाव नाही ृसा तया भकृांया मनाृ हा माझा, हा परका हा िवचारच येृ नाही. 
उ�माला आधार �ावा, अधमाचा अवहेर करावा हे पकथवी जाणृच नाही, राजांया शिरराचे चलनवलन करावे 
आिण रंकाला दपर लोटाव ेअसे ृो कक पाळप �ाण कधीच करीृ नाही. गायीची कृषा शमवावी आिण वाघाला िवष 
होमन माराव ेहे पाणी कधीच “करावे” असे महणृ नाही. तया�माणे तया माझया भकृाचे कुणाशीही वैर असृ 
नाही. ृर जगाृील य�यावत जीवाशंी, वककवलेीशी, दगडमाृीशी तयाची म�ैी असृे. आिण ही म�ैी नुसृी 
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म�ैी असृ नाही तया तया कणी तया तया वस पृशी ृो एकरप होमन म�ैी करृो. ृो कक पेची जनमभपमी असृो. 
एखा�ा मेघासारखा ृो कक पेचा वष�व करीृ असृो. अजुरना, घरंयानंा उजेड करावा आिण परकयानंा अंधार 
पाडावा असे िदवा करृ नाही. ृोडणयासाठी आलेला लाकप डृो�ा आिण लावणी करणारा माळी या 
दोघावंरही वकक अखेरपय�ृ सारखीच सावली करीृ असृो. लावणाऱयाला, पाळणाऱयाला आिण गाळणाऱयाला 
मस सारखाच गोड असृो. अजुरना, हा माझा भकृ तया�माणे �ेषरिहृ असलयाने राव आिण रंक या दोघानंाही 
चिं्का सारखीच मधुर असृे, ृसा श�प, िम�, हा भावच नसलयाने सव�शी �ेमाने वागृो. सवर �ाणयाशंी 
समभावाने करणापपणर व �ेमपपणर असृो. 

 
अजुरना, सव�शीच म�ैी असलयाने “मी” आिण “ पृ” ही भाषा तयांयाजवळ असृ नाही. हे “माझे” असे 

ृो कशालाही महणृ नाही. माझे ही भावना संपलयामुळे “ृुझे” ही भाषाही खंुटली आिण सुख आिण दुःख 
जाणणे हा वयापार रािहलाच नाही. कुणी अपराध केलयाची जाणीवच नसलयामुळे कमा हा जसा आंिगकभाव 
पकथवीजवळ असृो ृसा तयाचा भाव आंिगक असृो आिण महणपन संृोष तयांया माडंीवर िनरंृर खेळृ असृो. 
हा संृोष कुठलयाही बा् उपचारावर अवलंबपन असृ नाही. समु्ाची भरृी जशी पजरनयवक�ीवर अवलंबपन 
नसृे, ृो सवरकाळ पपणरच भरलेला असृो तया�माणे हा माझा भकृ संृोषाने भरलेलाच असृो. अंृःकरणाला 
शपस घालपन तयाने आवरन धरलेले असृे. तयाचा िन�य प�ा असृो. तयामुळे जीव आिण परमातमा हे दोघे 
तयांया हदयामधये एका गादीवर बसपन शोभृ असृाृ. 

 
ऐकयरपी ऐनय�ने संप� होमन जो आपले मन आिण बुि� माझया िठकाणी सवरकाळ अपरण करृो ृो 

माझा फार लाडका भकृ आहे. आृ आिण बाहेर योगाने शु� होमन मनाृ माझे अतयंृ �ेम धरन जो आपले 
जीवन जगृो ृो माझया दि�ने माझा खरा भकृ आहे. ृोच भकृ, ृोच योगी आिण ृोच मुकृ! अजुरना, फार 
काय सागंप? ृो व�भा आिण मी तयाचा कांृ ! इृके माझे तया भकृावर �ेम असृे. 

 
अजुरना, माझया भकृाचे आणखी एक लकण ृुला सागंपन ठेवृो. ्ा उनमृ जगामुळे तयाला खेद होृ 

नाही आिण तयांयापासपन जगाला �ास पोचृ नाही. 
 
नागमहाशयाचंी गो� आहे, ृे जणपकाय दयेची मपृ� होृे. तयांं या घरासमोर ृलाव होृा. पुषकळदा 

कोळी तया ृलावाृ मासे पकडृ. नागमहाशय ृे मासे खरेदी करृ आिण परृ ृळयाृ सोडपन देृ. 
 
एकदा तयांं या बागेृ एक साप आला. तयांं या पतनीने हाका मारन सािंगृले, “काळा साप आहे 

बागेृ, लवकर काठी आणा.” नागमहाशय आले. पण मोकळया हाृाने. ृे पतनीला महणाले, “जंगलाृला साप 
काय कुणाला डसृो का? अहो, मनाचा सापच डंख मारन माणसाचा घाृ करृो.” 

 
तयानंी मग हाृ जोडपन सापाला महटले, “�भो, आपलयाला पाहपन लोकानंा फार भीृी वाटृे आहे 

आपण कक पा करन परृ जंगलाृ जाव.े” आिण खरोखरच ृो साप नागमहाशयांं या मागे-मागे बाहेर पडला 
आिण जंगलाृ िनघपन गेला. 
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देव महणृ आहेृ की, “माझा खरा भकृ असा असृो. तया भकृाला बसणयासाठी मी माझे अंृःकरण 
पसरृो. समु्ाृील जीवानंा समु्ांया लाटाचें भय कसले? आिण समु्ाला तया जीवाचंा कुठे कंटाळा येृो? 
शिररास जसा अवयवाचंा कंटाळा येृ नाही ृसा भकृाला जगाचा कंटाळा येृ नाही. सवर जीवामंधये आपणच 
आहो असे तयाने पपणरृ या जाणले असलयाने हे सगळे जग तयाला सवदेहाइृके िनकटवृ� वाटृे. आिण महणपन 
सवर अवससांृ ही तयाला भेदभाव उरृ नाही. सुखदुःखािद �ं�ापासपन मुकृ झालेला, भय आिण उ�ेग ्ानंी 
रिहृ असलेला आिण माझया िठकाणी अननयभाव ठेवणारा हा भकृ मला िकृी ि�य आहे महणपन सागंप! तयाचा 
मला मोह पडृो आिण ृो माझया �ेमाखाृर जगृो. आतमानंदाने ृो कृपृ असृो. तयांया रपाने सव�चा शवेट 
असलेले ��च जनमाला आलेले असृे. आिण �्�ससृीरपी सीचा ृो ि�य पृी होृो. 

 
अजुरना, ृो भकृ मला िजवाइृका ि�य होृो हेही सोडकेच वणरन झाले. �ेमळ भकृांं या गो�ी मला 

भरुळ पाडृाृ. तया गो�ी बोलपन दाखवप नयेृ खऱया पण अजुरना, ृुझी माझयावरची ��ा ्ा न बोलणयांया 
गो�ी माझयाकडपन बोलवृे आहे. आिण महणपन मी झटकन पिृपतनी �ेमाची उपमा िदली. एरवी या �ेमाला 
उपमा नाही. 

 
अजुरना, ृे असप दे, पण झाले काय की आधी या �ेमळांं या कसा, तयाृ आवडीमुळे अवसान दुपपट 

झाले. तयाृ आिण चच� करणयासाठी ृुझयासारखया �ेमळ भकृ भेटला मग तया गो�ीला काही मोजमाप काही 
आहे का? पाडंप सुृा, ्ा माझया ि�य भकृांं या कसा सागंणयासाठी ृुझयासारखा ि�य भकृ आिण �ोृा 
िमळाला आणखी काय हव?े हा मो�ा आनंदाचा सुखसंवाद झाला रे” असे महणृ महणृ देव डोलप  लागले. 

 
तयाच आनंदाृ भकृांं या आठवणी काढीृ ृे अजुरनाला महणाले, “पाडंवा, हे माझे भकृ कुठलीही 

आशा, इंचा, आकाकंा न धरृा जगृाृ बघ, ृे असृाृ तया पिरसराृ सुखाचा एकसारखा उतकषर होृ 
रहाृो. तयांं याशी उपमेला जगाृील कुठलीही वस पृ िटकृ नाही. ृे उदार आहेृ. काशीके�ही उदार आहे, 
मोक, �दान करृे पण तया गावी शरीर �ाव ेलागृे. मग तया काशीके�ाची उपमा संृानंा कशी �ावी? संृानंा 
ृर मोबदलयाची अपेकाच नाही. 

 
स�नांं यामुळे दोष नाहीसे होृाृ. िहमालयही दोषपिरमाजरन करृो पण िृसे जीिवृाची हानी होृे. 

मग ्ा स�नानंा िहमालयाची उपमा कशी �ावी? 
 
गंगेचे पाणी अतयंृ पिव� आहे. पाप आिण ृाप दोनही तया पाणयाृ बुडी मारली की, जाृाृ पण 

बुडणयाचे भय आहे. गंगेसारखीच ्ा स�नांं या जानाची खोली असृे पण साधक तयाृ बुडपन जाृ नाहीृ. न 
मरृा साधकाला ्ा संृांं या संगृीृ रोकडा मोक िमळृो. ्ा संृांं या संगृीने गंगा पाृकयाचें पाप कालन 
करणयास समसर होृे, मग ्ा संृांं या संगृीृ िनतय रहाणारे िकृी पिव� होृ असृील? हे संृ शुिचतवाने 
ृीस�चे आ�यससान होृाृ आिण साधकांया मनाृील अजानािदक मळ देशोधडीस लावृाृ. 

 
अजुरना, अरे ृो भकृ आृबाहेर िनमरळ, सुय�सारखा ृेजसवी आिण पायाळप माणसासारखा ��रपी 

गुपृ धन पहाणारा असृो. आकाश जसे सगळीकडे भरन राहपनही वस पृपासपन अिलपृ असृे ृसा ृो मनाने 
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वयापक आिण उदास असृो. संसारांया वयसेपासपन मनांया ्ा अिलपृृेमुळे सुटलेला असृो. जसा काही 
वयाधांया हा पृन िनसटलेला पकीच. 

 
एक बाई आपलया माहेरन आलया आिण आपलया यजमानास महणालया, “ऐकलेृ काय? माझा भाम 

अगदी िवरकृ झाला आहे. पुढंया िदवाळीला ृो दीका घेमन साधप होणार आहे. तयाने यंदापासपनच ृयारी सुर 
केली आहे. ृो आपलया पैशा अडकयाची नीटनेटकी वयवससा लावणयाृ गकर  आहे. ृी वयवससा झाली की, 
पुढंया िदवाळीला दीका. काय िवलकण िवर�कृ आहे की नाही? 

 
यजमान हसप लागले. साहिजकच बाईंना राग आला. तया महणालया, “हसायला काय झाल? ही काय 

हसणयासारखी गो� आहे?” 
 
यजमान महणाले, “अग, हसप नको ृर काय कर, तयाग असा होृो काय? तयागाची िृसी पुढची 

िदवाळी आिण चालप  कणाला संप�ीची वयवससा! वाहवा, वाहवा! अग तयाग ृर ृातकाळ झाला पािहजे.” 
 
बाई फुरंगटपन महणालया, “ृुमही जर एवढे जानी अहा ृर दाखवा की काही ृरी करन” 
 
एवढे शबद कानावर पडलयाबरोबर ृे गकहसस महणाले, “चान! कामच झाले की, माझे. मी ृर या ृुझया 

संमृीचीच वाट पहाृ होृो.” 
 
तयानंी ृातकाळ वषे उृरला, धोृर अंगावर घेृले आिण उंबरठा ओलाडंला. बाईंना वाटले की, 

जाृाृ कुठे, येृील संधयाकाळी िनमपटपणे! पण ृो खरा िवरकृ पुरष काही परृ येणयासाठी बाहेर पडला 
नवहृा. ृर ्ा भकृाचंी िवर�कृ अशी आहे असे देव सागंृ आहेृ. 

 
ृे पुढे महणाले, “पास�, ्ा पुरषाला सृृ सुखाची �ापृी होृ असृे. मेलेलया माणसाला जशी ल�ा 

वाटृ नाही ृसा ृो माझा भकृ दुःख जाणृच नाही. जयामधये इंधन नाही असा अ�गन जसा हलके हलके 
आपला आपण िवझपन जाृो तया�माणे अमुक एक काम मी करीन, अमुक कामाचा आरंभ करीन, अशी 
अहंकारवकि� तया भकृांया िठकाणी उरलेलीच नसृे. तयांया सवर वकि� शांृ  झालेलया असृाृ आिण ्ा 
शांृ ीमुळे तयाचे नाव मोकांया बाजपला िलिहलेले असृे. 

 
अजुरना, तयाची �ससृी इृकी असृे की, “मी �� आहे” या भावानेच ृो िनरंृर भरलेला असृो. 

�ैृांया पलीकडंया ृीरावर िनघपन ृो पर��ाशी एकरपच होमन जाृो. 
 
पण इृके झाले ृरी भ�कृसुखासाठी ृो सवृःला पुनहा दोन िठकाणी िवभागपन ृो सवृःंया िठकाणी 

सेवाधमर बाणपन घेृो. अ�ैृिस�ी झालेली असली ृरी भ�कृ कशी करावी हे लोकानंा कळावे महणपन ृो 
आपलया एका भागाला देव असे नाव देृो, दुसऱयाला भकृ असे महणृो आिण भ�कृची उ�म प�ृ लोकानंा 
घालपन देृो. अजुरना, अरे असा योगीभकृ मला वडे लावृो, ृो आमचे िनजधयान होृो, ृो भेटेल ृेवहाच 
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माझया मनाचे समाधान होृे. पाडंवा, ्ा अशा अननय भकृासंाठीच मी सगुणरप घेृो. तयांं याचसाठी माझे 
लीलाचिर� असृे. ृो मला इृका आवडृो की, मी तयावरन माझा जीव आिण �ाण ओवाळपन टाकृो. 

 
अजुरना, तयाची िनःसीम िन�ा माझया धयानी येृे महणपन हे नाृे जडृे. आतम लाभािशवाय तया भकृाला 

दुसरे काहीही गोमटे वाटृ नाही. िकृीही उ�मो�म भोग तयापुढे आले ृरी तयाला तयाचा मोह पडृ नाही. 
तयापासपन तयाला संृोष होृ नाही. ृो तया भोगािवषयी काळजी पण करृ नाही. जे खरेखुरे आपले आहे ृे 
कलपानृीही कुठे जाृ नाही अशी तयाची ��ा असृे. बरे जे नाहीसे झाले तयाचा ृो शोकही करृ नाही. तयाला 
आृा कशाची आकाकंाही उरलेली नसृे. जयांया पलीकडे काहीच िमळवावयाचे उरृ नाही ृे पर�� ृो 
सवृः होमनच रहाृो. मग ृो आकाकंा ृरी कशाची धरणार? रा� आिण िदवस हे दोनही �कार सपय�ंया 
िठकाणी घडृच नाहीृ तया�माणे सुख आिण दुःख याचंा पिरणाम तयांयावर होृच नाही. असा अखंड 
बोधरप असपन जो िनतय माझया सगुणरपाचे भजन करृो तयांयासारखा लाडका सोयराच माझा कोणी नाही. 
अगदी ृुझी शपस घेमन सागंृो. 

 
अजुरना, सुख आिण दुःख यांं या िठकाणी जसा तयांया मनाृ समभाव �ससर झालेला असृो ृसाच 

मान आिण अपमान यािवषयी तयांया िच�ाृ समतवच असृे. ृो मानासाठी आशा धरन असृ नाही िकवा 
अपमानाचे दुःख मानृ नाही. 

 
िृनही ऋ पृमधये आकाशाला जसा काही िवकार होृ नाही तया�माणे शीृ आिण उषण याचंा तयांया 

मनावर काही पिरणाम होृ नाही. दिकण िदशा िकवा उ�र िदशा कुठपनही वारा येवो मेर पवरृ जसा मधयसस व 
�ससर असृो ृसा सुखदुःखामधये ृो अचल असृो. 

 
सगळया जगाला पाणी जसे सेवयच असृे तया�माणे ्ा माझया भकृाला सगळे लोक ि�य मानृाृ 

आिण तयाची काकंा करृाृ. 
 
मना पृन आिण बाहेरनही ृो जगाचा संग सोडपन जीवसवरपाचा ��सवरपाृ �वशे करन एकाकी 

असृो. 
 
आृा जगाचा संग तयाने सोडला आहे. ्ाची सप� खपण अशी िदसृे की, कुणी तयाची िनदा केली ृरी 

ृो उदास, िख� होृ नाही. कुणी सृुृी केली ृरी आनंद मानृ नाही. िनदा आिण सृुृी ृो दोनही 
आपलयाकडे घेृ नाही. आकाशाृ कधी िवजा चमकृाृ, कधी काळेकिभ� ढग येृाृ, कधी वावटळ 
िभरिभरृे, कधी सपयर अ�गनचा वष�व करृ असृो, कधी संडगार वकि� चालप  असृे ृर कधी इं्धनुषय डौलाने 
उभे असृे पण तया आकाशाला ्ा कुठलयाही बऱयावाईट घटनेचा लेप लागृ नाही. ृसा िनदा आिण सृुृी 
यामुळे होणाऱया दुःखद वा सुखद भावनेचा तयांया मनाला सपशर होृ नाही. ्ा दोनहीला सारखाच मान देमन 
ृो माझा �ाणसखा िनल�पवक�ीने जनामधये आिण वनामधये वावरृ असृो. ृो उनमनी अवससा अखंड भोगृ 
असृो आिण खरे िकवा खोटे न बोलृा आपोआप सहज मौनी होृो. 
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जयावळेेला जे िमळेल तयामुळे ृो संृोष मानृ नाही. नाही िमळाले ृर िख� होृ नाही. पामस पडला 
नाही महणपन समु् आटृ नाही. ृो पिरपपणर असृो तयामुळे बा् लाभ, हानी तयांया िहशोबाृ नसृे. ृो 
आतमानंदामधये िनमगन असृो. 

 
वायपला जया�माणे कुठेही एके िठकाणी िबऱहाड नाही तया�माणे ृो कुठेही आ�य घेमन कायम रहाृ 

नाही. सगळया आकाशाृच वायपचे वसिृससान असृे. अजुरना, “हे सगळे िवन माझे घर आहे, हे सगळे चराचर 
मीच आहे” अशी तयाची दढभावना झालेली असृे आिण अशा जानी भिमके पृन ृो माझी भ�कृ करीृ असृो. 

 
अजुरना, जया िवनरपाची पृ धासृी घेृली होृीस, जे पहायला नको असे महणृ होृास ृे िवनरप 

माझा भकृ अशा �कारे कणाकणास पहाृो, आनंिदृ होृो आिण हसृ खेळृ माझयाकडे येमन मला िमठी 
मारृो आिण माझयाृ िमसळपन जाृो. 

 
पास�, अशा भकृाला मी माझया माथयावर मुकुट करृो याृ काय आ�यर आहे? उ�म भकृापुढे मी 

मसृक लविवृो याृ काय िवशषे आहे? पण पास�, तयांया चरणोदकालाही िृनही लोकांृ  मान असृो. 
 
अजुरना, शकंराची माझया िठकाणी िकृी भ�कृ आहे बघ. तयानंी माझया चरणोदकापासपन िनघालेली 

गंगा आपलया मसृकावर धारण केली आिण भ�कृ कशी करावी हे सगळया जगाला दाखवपन िदले. ��ावस पृचा 
आदर कसा करावा, हे िशकणयासाठी �ीसदािशवानाच गुर करावयास हव.े पण हे बोलणे मी वाढवीृ नाही, 
कारण शकंराची सृुृी करणयाृ मी माझीच सृुृी करृो असे होईल. यासाठी ्ाब�ल मी आणखी जासृ 
काही बोलृ नाही. पण सोडकयाृ सागंृो की, मी तया भकृाला िशरावर वाहृो. 

 
अजुरना, मोक हा चवसा पुरषासर आहे. हा माझा भकृ भ�कृमाग�ने जाृा जाृा हा मोक हाृाृ घेमन 

जगाला वाटृ जाृो. ृो सवृः कैवलयाचा अिधकारी आहे. मोक कुणाला �ावा, कुणाला न �ावा हे ठरिवणयाची 
योगयृा तयांया िठकाणी आहे. पण पाणी जसे सहज खोलगट भागाकडे जामन �ससर होृे ृसा ृो सहज न� 
असृो. अिधकार आिण न�ृा ही दोनही माझया भकृांया िठकाणी नादंृाना पाहपन मला िकृी आनंद होृो 
तयाचे वणरन कसे कर? आमहाला ृो इृका आदरणीय आहे की, मी तयाला नमसकार करृो. तयाला आमंया 
िशरावरच मुकुट करृो आिण तयाचे पाय हदयाशी धरृो. माझया वाणीला तया भकृांया गुणाचंी लेणी चढवृो, 
कानाला तयांं या कीृ�ची भपषणे करृो. तयाला पहावा या इंचेनेच मला अचकलुा चकप येृाृ रे. माझया 
हाृाृील लीला कमळाने मी तयाचंी पपजा करृो. अजुरना, तयानंा नीट आिलगन देृा यावे महणपनच मला 
दोनहीवर आणखी दोन भजुा आहेृ. तयांं या सहवासाचे सुख िमळाव ेमहणपनच मी अवयकृ असपनही देह धारण 
करृो. िकबहुना तयामुळे मला हे देह धरणे आवडृे. पाडंवा, तया सहवास सुखाला कशाचीही उपमा देृा येृ 
नाही. 

 
अरे, तयांं याशी माझी म�ैी आहे याृ काहीच आ�यर नाही. पण जे लोक तया माझया भकृचिर�ाचे 

वणरन करृाृ, ृी चिर�े ऐकृाृ ृेही मला �ाणापेका ि�य आहेृ. भ�कृची ही अवससा जयानंी �ापृ करन 
घेृली ृे मला िकृी आवडृाृ, मी तयानंा िशरावर कसे धारण करृो, तयांं यावर िकृी �ेम करृो हे ृुझया 
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धयानी आले ना? 
 
मी ृुला हा भ�कृयोग सा�ंृ  सािंगृला आहे. हा सागंृाना देखील मला आनंद होृो आहे. तया पृन पृ 

मनापासपन ऐकृ होृास आिण मला कळृ होृे की, ऐकृाना ृुला आनंद होृो आहे. पृ जया ��ेने आिण 
आदराने हा योग ऐकलास तया ��ेने जे जे ऐकृील तयांं या मनाृ ृो �ससर होईल. िचृनाने तयाचा िवसृार 
होईल आिण मग तयांं या हा पृन जासृ जासृ अनु�ान होम लागेल. मनाची �ससृी मी जसे आृा िनरपण केले 
ृशी असली की, उ�म मशागृ केलेलया जिमनीृ पेरणी करावी ृसे घडृे आिण �ापृ करन घेणयाचे सवर�े� 
िठकाण मी आहे अशी तयाचंी पपणर खा�ी पटृे आिण मला सवरसव मागपन माझयावर �ेम करृाृ. 

 
अजुरना, असे हे माझे सवर परमभकृ ृेच योगी असे मी समजृो. तयाचंीच मला अखंड उतकंठा आहे. 
 
सखया अजुरना, ृुझया �शनाचे उ�र ृुझया मनासारखे सप� िमळाले का? पृ सोपा सुखदायक मागर 

िवचारलास, माझया सगुण रपाब�ल ृुला �ेम आहे, अपरंपार िन�ा आहे हे जाणपन मी ृुझया ्ा िन�ायुकृ 
�ेमाला जुळेल असा हा योगमागरच सािंगृला आहे. आृा कुणाचा �ेष न करृा वा�ास आलेले कमर अिलपृ 
बुि�ने करृ माझया ्ा सगुण धयानांया िचृनाृ रहाणे ृुला काय किठण आहे? पण �जावंृ ा, हे वगेळया 
सवरपाृले िवनरपदशरनच आहे हे मा� कधीही िवसर नको. 

 
भिवषयकाळ ृुला �तयक दाखवलाच आहे. तयाला पृ भय�द मानलेस पण खरा भकृ जे �ापृ होईल ृे 

िनभरयृेने सवीकारृो आिण ृेसेही माझयावरील नजर ढळप देृ नाही. हे धयानी आले का? असा भकृ पृ हो. 
 
अजुरना, असे भकृ माझे ृीसरके�, परमपिव� ससान आहे. अशा भकृाचें चिर� गाणारे देखील माझे 

परमि�य सखे आहेृ. तया �ेमळ भकृाचंी कसा गाणारे ृे आमची परमदेवृा आहेृ असे आमही मानृो. तया 
भकृाचें मी धयान करृो. ृोच आमचे देवृाचरन आहे. तयांं यािशवाय आणखी काही उ�म आहे असे मला वाटृ 
नाही. तयाचे मला वयसन आहे ृे आमचे सवरसव िनधान आहे. िकबहुना ृे भेटृाृ ृेवहाच मला समाधान िमळृे 
ृे भकृ महणजे माझे बिह�र �ाणच आहेृ असे समज आणखी काय सागंप? 

 
“राजा, आपलया भकृाचंा आनंद असलेला ृो जगाचे मपळ कारण परमातमा अजुरनाला असा बोध करन 

साबंला”, असे धकृराष्ाला सागंपन संजयही गिहवरन सृबध झाला. दोनही �कारंया ्ा िवनरपदशरनाने कृपृ 
झालेला संजय रणभपमीवर िदसणाऱया �ीकक षणांया सगुण मपृ�ंया धयानाृ ृ�ीन होमन गेला. 

 
तया मपृ�कडे वरचेवर पहाृ आनंिदृ होृ संजय धकृराष्ाला महणाला, “महाराज, काय हो हा 

�ीकक षण परमातमा! काय तयाचे िनमरळ सवरप! कसे तयाचे लोकावंर कक पा करणारे पपणरतव! कसा ृो शरणागृानंा 
शरण जाणयास एकमेव ससान आहे. राजा, धमररकक महणपन तयाची कीृ� उजजवल आहे. तयाचे क कृरतव अगाध 
आहे. ृो वैषमयभावरिहृ आहे. अृुल बळाने �बळ असपन तया बळींया बधंनाृ कसा सहज कौृुकाने नादंृो 
आहे हो.” 
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देवानंा सहायय करावे हा तयाचा सवभाव आहे, �ैलोकयाचे संगोपन करावे ही तयाची लीला आहे, 
शरणागृाचंा �िृपाळ करावा हा तयाचा खेळ आहे. ृो भकृवतसल, �ेमळानंा सहज वश होणारा, कलािनधी 
आिण तया मपळ सवरपाकडे घेमन जाणारा सोपा पपलच आहे. ृो भकृाचंा सावरभौम राजा आिण वैकंुठीचा 
�ीकक षण परमातमा भ�कृयोग सागंृो आहे आिण परमभागयाचा ृो अजुरन जीवाचे कान करन ऐकृो आहे. 
“आृा भगवंृ  आणखी काय सागंृाृ ृे ऐकप  या”. असे संजय धकृराष्ाला महणाला. “�ोृेहो, रसाने भरलेली 
ृी कसा आपलयापय�ृ मराठी भाषेंया माधयमा पृन आणली जाईल. आपण कक पा करन ृी ऐकावी अशी मी 
आपले लेकर जानदेव �ासरना करृो आहे. 

 
�ोृेहो, आमचे सवामी िनवकि�देव यानंी मला, “या जानदेवाला संृाचंी सेवा करावी” असे िशकवले 

आहे. ृेवहा सेवा सवीकारावी महाराज.” 
 

✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् ा्ेााा 

 

ीा्ीा्जिाभाग्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

इदं शेीें कौन ा्् ीा्िमत्िभधी् ा्त  
ए्�ो ााि� ्ं �ाहुः ीा्ज इि् ि्ि�दःत॥त१त॥ 
 
ीा्जं िािर मा ंिािि सारीा ा्ेु भाे्त  
ीा्ीा्ज्ोज�नं ्�जजानं म्ं ममत॥त२त॥ 
 
्तीा्ं ्� ्ादकि ्ि�कािे ््ा ्त   
स ि ्ो ्त�भााा ्तसमासान मा �ृणुत॥त३त॥ 
 
ऋिेिभबरहुधा गी्ं चनदोिभवािाधैः रृथक   
ब�सू्रदैाैा हा्ुमििवािनिा्ैःत॥त४त॥ 
 
महाभू्ान्हंकाेो बुििेव्क्माा ित  
इकन�्ािण दशकंै ि र�तिान�ी्गोिेाःत॥त५त॥ 
 
इचचा �ाेः सुखं दुःखं संघा्ाा्ना धृि्ःत  
ए्तीा्ं समासान सिाकाेमुदाह्मत॥त६त॥ 
 
अमािनतामदंिभतामतहसा ीाकन्ेाजरामत  
आिा्�रासनं शौिं सथा्रमातमिािन�हःत॥त७त॥ 
 
इंि�्ाथ�ेु ाैेाग्मनहंकाे एा ित  
जनममृत्ुजेाव्ािधदुःखदोेानुदशरनमत॥त८त॥ 
 
असकक्ेनिभेा�ः रु्दाेगृहािदेुत  
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िनत्ं ि समिि�तािमपािनपोररि�ेुत॥त९त॥ 
 
मि् िानन््ोगान भकक्ेव्िभिािेणीत  
िािाक्दाशसािातामेि्जरनसंसिदत॥त१०त॥ 
 
अध्ातमजानिनत्तां ्�ाजानाथरदशरनमत  
ए्जजानिमि् �ोक्मजानं ्द्ो ल न्थात॥त११त॥ 
 
जा् ं्�त�ाी्ािम ्जजातााल मृ्मशनु ा्त  
अनािदमतरें �म� न स��ासदुच् ा्त॥त१२त॥ 
 
सार्ःरािणरादं ्तसार्ोल िीिशेोमुखमत  
सार्ः�ुि्मँोका  सारमााृत् ि्�ि्त॥त१३त॥ 
 
सा�कन�्गुणाभासं सा�कन�्िाावज्मत  
असक्ं सारभू�ाै िनगुरणं गुणभोक्ृ ित॥त१४त॥ 
 
बिहेन्ा भू्ानामिें िेमाा ित  
सूीमताा�दिाजा्ं दूेसथं िाकन्का  ि ्तत॥त१५त॥ 
 
अिाभक्ं ि भू ा्ेु िाभक्िमा ि कसथ्म   
भू्भ्ृर ि ्जजा्ं �िसेणु �भिाेणु ित॥त१६त॥ 
 
ज्ोि्ेामिर ्जज्ोि्स्मसः रेमुच् ा्त  
जानं ह् ंजानगम्ं हिद सारस् िधि�्म ॥त१७त॥ 
 
इि् ीा्ं ्था जानं जा् िोक्ं समास्ःत  
मिक् ए्ि�जा् मिााा्ोरर� ा्त॥त१८त॥ 
 
�कृत् रु ें िैा िाध�नादी उभाािरत  
िाकाेांा गुणााैंा िािि �कृि्संभााात॥त१९त॥ 
 
का्रकाेणक्ृरताा हा्ुः �कृि््च् ा्त  
रु ेः सुखदुःखानां भोक्ृताा हा्ु च् ा्त॥त२०त॥ 
 
रु ेः �कृि्सथो िह भुड;क ा् �कृि्जानगुणाात  
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काेणं गुणस�ोलस् सदस�ोिनजनमसुत॥त२१त॥ 
 
उर�पानुमन्ा ि भ्� भोक्ा महानेःत  
रेमातमाि् िाप्ुक्ो दाहालकसमनरु ेः रेःत॥त२२त॥ 
 
् एां ााि� रु ें �कृत् ि गुणैः सहत  
सारथा ा र्मानोलिर न स भू्ोल िभजा् ा्त॥त२३त॥ 
 
ध्ानानातमिन रश्कन् का ििदातमानमातमनात  
अन ा् साखं ा्न ्ोगान कमर्ोगान िार ाेत॥त२४त॥ 
 
अन ा् तााामजानन्ः �ुताान ा्भ् उरास ा्त  
ा्ल िर िाि््ेनत ा्ा मृत्ुं �ुि्रेा्णाःत॥त२५त॥ 

 
्ाातसंजा् ा् तकिितस�ां सथााेज�ममत  
ीा्ीा्जसं्ोगा�ि�िि भे्ेरभत॥त२६त॥ 
 
समं सा�ेु भू ा्ेु ि्�न्ं रेमानेमत  
िानश्तसािानश्न्ं ्ः रश्ि् स रश्ि्त॥त२७त॥ 
 
समं रश्कनह सार् समाकसथ्मीनेमत  
न िहनसत्ातमनातमानं ््ो ्ाि् रेां गि्मतत॥त२८त॥ 
 
�कृत्ाै ि कम�िण ि�्माणािन सारशःत  
्ः रश्ि् ्थातमानमक्�ें स रश्ि्त॥त२९त॥ 
 
्दा भू्रृथगभाामाकसथमनुरश्ि्त  
्् एा ि िास्ाें �म� संर� ा् ्दात॥त३०त॥ 
 
अनािदतााि�गुरणताातरेमातमा्मव््ःत  
शेीेसथो ल िर कौन ा्् न केोि् न िलप् ा्त॥त३१त॥ 
 
्था सारग्ं सौीम्ादाकाशं नोरिलप् ा्त  
सार्ााकसथ्ो दाहा ्थातमा नोरिलप् ा्त॥त३२त॥ 
 
्था �काश्त ा्कः कृतसनं लोकिममं ेिाःत  
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ीा्ं ीा्ी ्था कृतसनं �काश्ि् भाे्त॥त३३त॥ 
 
ीा्ीा्ज्ो ाेामनाें जानिीुेात  
भू्�कृि्मोीं ि ा् िादु्�कन् ा् रेमत॥त३४त॥ 

 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “के�के�जिवभागयोगो नाम” �योदशोऽ धयायः   १२   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
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ृेरावया अधयायाचे नाव �कक िृपुरषयोग असे आहे. �कक िृ कशाला महणावे, पुरष कशाला महणाव,े या 

परसपराचंा एकमेकाशी कसा व काय संबधं आहे याचे सप�म िववचेन या अधयायांया उ�राध�ृ येृे. पपव�ध�मधये 
 

“दाह महणजा ीा् 
्ा, दाहाला जाणणाेा ्ो ीा्ज” 

 
असे सप�मय िवधान केले आहे. 

 
के� व के�ज याना वगेवगेळे जाणणे महणजे जान असे महटले आहे. 
 
पुढे के�ासंबधंी नाना मृे असपन तयाचें एकमेकाशी कसे पटृ नाही याचे वणरन येृे. या मृाचंा परामषर 

घेृाना 
 

 १. जीववादी  २. �कक िृवादी  ३. संकलपवादी 

 ४. सवभाववादी  ५. काळवादी  

 
या सव�ची मृे सप� करन दाखिवली आहेृ व के�ाचे खरे सवरप काय हे भगवंृ ानंी सािंगृले आहे. 
 
च�ीस ृ�वाचंा मेळावा महणजे के� असे देवानंी महटले आहे. गुणाचंा िवचार पुढे कर असे महणपन ्ा 

के�ामधये पापपुणय िपकृे असे सािंगृले आहे. या च�ा पृन सुटणयाचा मागर महणजे जान आिण जान झाले की, 
तया पुरषाचे व रृन कसे कसे होृे तयाचे देवानी वणरन केले आहे. 

 
जानी पुरषाची एकंदर अठरा लकणे सािंगृली आहेृ. यांया उलट अजानी पुरषांया खुणाही ृे 

िदगद�शृ करृाृ. अजान दपर होृ चालले, जानांया खुणा उमटप  लागलया की, मग पुढे काय करावयाचे, काय 
जाणावयाचे ृे सागंृाृ. जाणावयास योग वस पृ एक पर��च. ृेवहा आिदरिहृ पर��ाचे शबदाृ जेवहढे वणरन 
करृा येईल ृेवहढे देव करीृ आहेृ. 

 
नंृर मग �कक िृपुरष िवभाग हा िवषय येृो. 
 
�कक िृपुरष िवभाग सागंपन झालयावरचा संजयाचा अिभ�ाय संजयांया शबदांृ च सािंगृला पािहजे. 

संजय महणृो आहे, - 
 

ऐसा हा जी आघाात  
�ीकृेणे ््ा राडंाात  

उगाणा िदधला जीाात तजीाािि्ात॥त११४४त॥ 
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ा्े कलशीिो ा्ेीत  

िेििाजा ज्ारेीत  
आरणरे ््ा �ीहेीत तिदधले ्ैसेत॥त११४५त॥ 
“तकबहूना िदधले सारसा दााे” ॥ 

 
असा हा अधयाय. 
 
आृा हे पिहले जे पाच मृवाद वणरन केले आहेृ ृे आपण फकृ समजपन घयावयाचे इृकेच. 

जानदेवानंी तया मृभेदाचें इृके सुंदर वणरन केले आहे की, िव�ानाचंी सभा भरली आहे, मो�ा आवशेाने जो 
ृो आपले महणणे माडंृ आहे, आपलयाच मृाचा आ�ह धरन दुसरा िकृी चुकृो आहे हे सागंृाना तयाचे मृ 
कसे उपहासाने फेटाळपन लावृो आहे ृो सवर देखावा जानदेवानंी मो�ा कौशलयाने आपलयापुढे उभा केला 
आहे. पण तयावळेी अबोध �ेकक व अनिधकारी �ोृे एवढीच आपली भपिमका रहाृे. 

 
पण जानाची लकणे सुर झाली की, मा� ृो िवषय काळजास जामन िभडृो. ही लकणे जया �माणाृ 

आपलया अंगी असृील, येम लागृील तया �माणाृ आपण जानी असा उलटा िस�ांृ  मनाृ येृो आिण 
�तयेक लकणाबरोबर �खर आतमिनरीकण सुर होृे. कधी कधी ृर हे लकण आपलया अंगी ्ा जनमी ृरी 
बाणणयाची शकयृा नाही अशी खा�ी वाटप  लागृे. 

 
होमेपासी िकवा बाराकारासंबधंीचे पुसृक हाृाृ घेृले की, तयाृील लकणे वाचृा वाचृा हा �तयेक 

रोग आपलयाला झाला आहे असे वाटप  लागृे. अजानी जीवाची लकणे वाचृाना ृशी अवससा होृे. अिृशय 
दुःख होृे. ्ा अवगुणांं या िवळखया पृन आपण कसे काय बाहेर पडणार असा िवचार मनाृ येृो. 

 
पण बारावया अधयायाृ देवानंी आनासन िदले आहे की, “ पृ जसा असशील ृसांया ृसा मी ृुझा 

सवीकार करृो. माझा भकृ हो महणजे झाले.” 
 
�ीगुरदेव रानडे महणृ, “आपलया अंगंया गुणावगुणाचंी काळजी कर नये. क�ाने नेम करीृ रहावे. 

आपोआप वकि� बदलृे.” ृेवहा साधकांया दि�ने बारावया अधयायानंृर ृेरावया अधयायाृील जानी पुरषांया 
लकणाचें मामलीचे िववचेन सहजच ओघाने आले आहे. 

 
“आपण िन�ेने, िन�हाने वाट चालायची.” मामली महणृाृ, “आतमरप महणजेच गणेश, हा गणेश 

सवर िव�ाचें आ�यससान आहे. हा गणेश माझया दि�ने �ीगुरचरण आहेृ. तया गणेशाचे समरण व पदवदंन 
करृो. 

 
सदगुर समरण केले की, शबदसकि� सवाधीन होृे. अवघे सारसवृ िजवहेवर येृे. वक कृतव आपलया 

गोडपणाने अमकृाला महणृे, “पलीकडे सर” अकराचंी सेवा नवरस करृाृ. ्ा रसपपणर अकरांं या मागे भाव 
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अवृरृो. अस�ंया चटा धयानाृ येृाृ. ृ�वांृ �वामधील सामय व भेद आपलया हाृी येृाृ. �ीगुरंचे पाय 
जेवहा आपलया हदयाृ येमन �ससर होृाृ ृेवहा जानाला शबदापासपन ृे अस�पय�ृ सवर भागय �ापृ होृे. 

 
मी जानदेव गुरचरणानंा नमसकार करृो आिण िववचेन पुढे चालप  करृो. 
 
�म्देवाचा िपृा व ल�मीपृी �ीकक षण असे महणाले, “अजुरना, ृुला भकृी कर असे मी सािंगृले. 

आृा भ�कृचे साधन महणजे हा देह आहे.” जप, धयान, योग कुठलीही साधना करावयाची ठरिवली ृरी शरीर, 
मन, बु�ी ही सवर जीवातमयांया सवाधीन असली पािहजेृ. पुषकळदा असा अनुभव येृा की, शरीर, मन व बु�ी 
यांं यामधये संघषरच असृो. बुि�चा िन�य मन मानृ नाही आिण मनाचा आदेश शरीर जुमानृ नाही. 

 
सृारीचे उदाहरण घेृले ृर धयानाृ येृे की, ृारा उ�म झळझळीृ असलया पािहजेृ. खंु�ाचें 

ृाण, पीळ वयव�ससृ हवेृ , पडदे जागंयाजागी ठाकठीक बाधंलेले हव,े भोपळयाची अवससा, दाडंीची अवससा 
उ�म असली पािहजे. सृारीची जवारी उतकक � असली पािहजे हा सगळा सरंजाम जमला आिण नखी नीट 
बाधंलेली नाही असे झाले ृरी मेळ साधृ नाही. आृा हे सगळे नुसृे साधन आहे. सृारी पृन मधुर बोल 
काढावयाचे हे तया सृािरयाचे वगेळेच कसब आहे. नुसृे उ�म हतयार वा नुसृा कसबी सृािरया उपयोगी 
पडृ नाही. हतयार उ�म व वाजवणारा उ�म भेटले की, गानसमाधी अवृीणर होृे. तया�माणे हा जीवातमा ्ा 
देहांया सृारी पृन मधुर बोल काढीृ ृ�ीन वहावयाचा असेल ृर देह सुसंसकक ृ असला पािहजे. जीवातमयांया 
सुराबरोबर देहाची सृार झंकारली पािहजे. ृेवहा देव �सम तया हतयाराचे वणरन आिण तयावर साधकांया 
िचृनामुळे सप� होृ जाणारे संसकार समजावपन देृ आहेृ. गवसणी पृन सृार िनघाली की, लगेच िरयाझ 
चालप  आहे की नाही आिण वादक काय योगयृेचा कलाकार आहे हे जसे धयानाृ येृे ृसेच इसे सािंगृले जाृ 
आहे. 

 
देव महणृ आहेृ, “अजुरना, ऐक रे. भ�कृचे साधन असणाऱया ्ा देहाचे माहातमय ृुला सागंृो. ्ा 

देहाला के� महणावयाचे आिण ृे अशासाठी की लागवडीस आणलेलया जिमनीसारखे ्ा देहाृ पापपुणयाचे 
पीक येृे. 

 
या के�ाला जाणणारा ृो के�ज आिण अशा सवर के�ाचें संगोपन करणारा जो के�ज ृो मी हे समजपन घे. 
 
के� कोणृे आिण के�ज कोणृा हे यसासर जाणणे याला जान महणावयाचे. हे जान झाले की, तया 

के�ाचे रप पालटृे. जिमनीृ येणाऱया िपकांया भरघोसपणावर जसे शेृ कऱयाचे कौशलय िदसृे ृसेच हे 
आहे, पण ृो िवषय नंृर समजावपन सागंृो. 

 
के� या नावाने मी ृुला हे शरीर असे सािंगृले तयाचा सवर अिभ�ाय उलगडपन सागंणयापपव� के� का 

महणावयाचे? तयाची िन�मृी कशी होृे? कुठे होृे? कोणकोणतया िवकारामुंळे याची वाढ होृे? हे मोजके 
साडेृीन हाृाचे आहे का याचा आणखी िवसृार आहे? हे बरड माळ आहे की, िपकाम चागंली जमीन आहे? 
्ाची मालकी कुणाकडे आहे? हे सवर भाव ृुला सागंृो. तयाब�ल असणारे मृभेद दाखवृो. पास� 
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अवधानपपवरक ऐक. 
 
या के�ाब�ल �ुिृ सारखी बडबड करृ असृाृ. याब�ल ृकर  वाटाघाट करीृ असृो. यािवषयी 

बोलृा बोलृा दशरनानंी हाृ टेकले पण वदे, ृकर , दशरने याचें मृभेद अजपन िमटलेले नाहीृ. शासाचे 
एकमेकाशी असणारे नाृे या वादामुळेच ृुटृे आिण यांया एक िन�यासाठी जगाृ वादिववाद चालृाृ. 
एकाचे �िृपादन दुसऱयांया �िृपादनाशी जमृ नाही. एकाचा असर दुसऱयांया अस�शी जुळृ नाही. या िभ� 
िभ� �िृपादनामुळे बडबडीला मा� बळ आले आहे. हे के� कोणाचे हे कळृच नाही. 

 
पण माझाच िनणरय बरोबर हा �तयेकाचा ह� असलयाने तया ह�ांया बळाने घरोघर काथयाकप ट मा� 

चालप  असृो. ना�सृकानंा ृोड देणयासाठी वदेानंा मोठे बडं उभारले पण ृे पाहपन पाखंडी लोकानंी वगेळीच 
बडबड सुर केली. ृे वदेानंा महणप लागले ृुमही आधी िनमपरळच अहा. ृुमचे हे सगळे वागजाळ खोटे आहे. ृुमही 
ृे खोटे नाही असे महणणार असाल ृर हा पहा पैजेचा िवडा समोर ठेवला आहे, ृो उचला आिण आपले महणणे 
िस� करन दाखवा. 

 
वदेोकृ कम�ची िनदा करृा करृा पाखा�ंाृील जैन अंगावरचे केस उपटप  लागृाृ. आिण िदगंबर 

होमन िवृंडवाद घालृ रहाृाृ. वदे मानृ नाहीृ. चच� केलयावर मा� तयानंा ृाळयावर याव ेलागृे. 
 
मकतयपं या ृडाखयाृ सापडपन हे शरीर फुकट जाईल महणपन योगी िनघृाृ. मकतयपला िभमन वनाृ 

जामन रहाृाृ. यमिनयमाचें मेळावे जमवृाृ आिण के�ाचा िनणरय करणयाचा �यतन करृाृ. या के�ांया 
अिभमानाने के� िनणरयांया आड हे कैलासाचे राजय येईल असे वाटपन शकंरानंी कैलासाचा तयाग केला आहे व 
समशानाृ वास केला आहे. इसे राहपन ृरी आपण ्ा के�ाचा िनणरय कर शकप  असे तयानंा वाटले. के�िनणरय 
करणयांया �िृजेंया योगाने शकंरानंा सवरसंगपिरतयाग करावा लागला. काम हा के�िनणरयांया आड येणारा 
लाचंखाम आहे हे जाणपन तयाला जाळपन टाकाव ेलागृे. हे सवर करनही के�ाचा िनणरय करृा आला नाही. 

 
��देवाने आपलया चारी मुखाचें सामथयर एकवटले, के�ाचे सवरप सागंणयाचा �यतन केला पण के�ाचा 

िनणरय तयाला मुळीच कळला नाही. �तयेकाचे मृ आिण यु�कृवाद वगेवगेळा होृा व आहे. 
 
जीववादी महणृाृ, “हे ससळ संपपणरपणे जीवांया मालकीचे आहे. �ाण हे तयाचे कप ळ आहे. �ाणांया 

घरी तयाचे चार भाम अपान, वयान, उदान, समान हे सवृः राबणार आहेृ. मनासारखा चपल कारभारी आहे. 
तया �ाणाजवळ इंि्यरपी बलैाचा समुदाय आहे. ृो �ाण रा� आिण िदवस न महणृा अहोरा� राबृो आिण 
िवषयरपी शेृ ाृ चागंली मेहनृ करृो. आृा ्ा ृयार झालेलया शेृ ाृ क रृवय करणयाची संधी दवडपन 
अनयायाचे बी पेरन कुकमररपी आटोकाट मेहनृ केली ृर पेरलेलया बीजांया अनेकपट पापाचें पीक येृे. 
जीव कोटी जनम अनेक दुःखे भोगृो. िवधीची योगय वाफ साधपन स�त�यारपी बीज पेरले ृर शृजनम सुखे 
भोगृो असे हे के� आहे.” 
 

�वकि�वादी लगेच उठपन महणृाृ, “अहो ्ा जीववादी लोकानंा काही कळृ नाही. ृे सागंृाृ ृे 
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काही बरोबर नाही. हे के� जीवाचेच आहे असे मुळीच महणप नका. ्ा शेृ ाचे काय ृे सगळे आमहाला िवचारा. 
आमही उलगडपन सागंृो की सगळे. अहो, जीव हा आगंृुक वाटसर ्ा के�ामधये वसृीस आला आहे. �ाण हा 
्ा के�ाचा बलुृेदार आहे आिण महणपन ृो रा�ंिदवस जागृो, के�ाचे संरकण करृो, साखंयशास िजचे वणरन 
करृाृ तया �कक ृीचे हे वृन आहे. िहंयाजवळ शेृ की चालिवणयाचा सवर बारदाना आहे. महणपन ही सवृःच 
शेृ  िपकिवृे. कुळाला देृ नाही. या जगाृ के� वाहणयाचे कामी मुखय खटपट करणारे, स�व, रज, ृम हे 
िृनही गुण िहंया पोटी उतप� झाले आहेृ. रजोगुण हे शेृ  पेरृो, स�वगुण रकण करृो आिण ृमोगुण कापणी 
करृो. मह��वाचे खळे ृयार करन एक�ा काळ नावांया पोळाकडपन ृो मळणी करृो. ृेवहा ृेसे सप�म 
सक�ीची चागंली रास ृयार होृे, पुनहा पेरणी करणयासाठी बीजाचंा सं�ह ृयार होृा. हे च� असेच चालप  
रहाृे आिण या�माणे �कक िृ ्ा के�ाचा उपभोग घेृे. 

 
संकलपवादी लगेच पुढे होमन महणृाृ, “काय बोलृा हे? आमहाला या ृुमंया बोलणयाचे फारच 

दुःख होृे. हे ृुमचे सगळे जान अगदी अिलकडचे आहे. अहो, पर�� सवरपांया िठकाणी ृुमंया ्ा 
�कक ृीची वाृ� आहे कुठे? 

 
्ा के�ाचा खराखुरा वक�ांृ  काय आहे हे आमही सागंृो. िनमपटपणाने ऐका. शपनय जे �� तया ��रपी 

शययागकहाृ पपणर लीन अवससेंया गादीवर या बलवान संकलपाने िन्ा केली होृी. ृो संकलप कसा कोण जाणे 
एकाएकी जागा झाला. ृो जबर उ�ोग करणारा असलयाने तयाने इंचा केलयाबरोबर ि�भवुनाएवढा ठेवा 
तयाला �ापृ झाला. तयाने जोड िदलयाबरोबर तया िनराकारा पृन ि�भवुनाएवढी िवशाल बाग वयकृ दशसे आली. 
�सम ही पचंमहाभपृ े अशीच इकडेिृकडे िनरपयोगी अशा अवससेृ पडपन होृी. ्ा आिदसंकलपाने ृी 
पचंमहाभपृ ाचंी पडजमीन मशागृ करन लागवडीस आणली. �सम सवदेज, जारज, अंडज, उि�ज अशा 
िन�मृींया चार ह�ी पककया केलया. यानंृर आधी वगेवगेळया पचंमहाभपृ ांं या योगाने पचंातमक िम�णाची 
शरीरे ृयार केली. शेृ ांं या दोनही बाजपस कमर आिण अकमर ्ाचें दगडी बाधं घाृले आिण ृी िनकस जमीन 
सुपीक केली. तया संकलपाने कोणालाही कळणार नाही असे जनममकतयपचे भयुार ्ा जिमनीृ येणयाजाणयासाठी 
ृयार करन ठेवले. मग तया िन�मृीृील �तयेकाबरोबर तयाचे आयुषय आहे ृोवर ऐकय साधणयाचे कौशलयाचे 
काम तया संकलपाने केले. ृो तया �तयेकाचा अहंकार झाला आिण तयाने भेदबुि� पृन चराचराची लावणी केली. 
या�माणे िनराकारा पृन ्ा संकलपाची डहाळी खाली येमन ्ा �पचंाचा िवसृार होृो. 

 
संकलपवा�ांं या ृोडपन ही मुकृाफळे बाहेर पडृाृ न पडृाृ ृोच सवभाववादी तयाचंा उपहास करीृ 

महणाले, “ृुमही ृर चागंलेच िवचारवंृ  िदसृा!” 
 
पर��रपी संकलपाची लीन अवससा जर मानायची ृर �कक िृवादी लोकाचंी �कक ृीच मानावी की, पण 

ृे राहप दे. ृुमचे महणणे काही बरोबर नाही. ृुमही या के�ाचा िनणरय करणयांया भानगडीृ पडपच नका. आमही 
सगळे समजावपन सागंृो. अहो, हे सगळे सवभावृःच ृसे आहे. आकाशाृील मेघामंधये पाणी कोणी भरले, ्ा 
पोकळीृ ृाऱयाचें समुदाय कुणी धारण केले, गगनाचे चृ कुणी उभारले, कधी िन कसे उभे केले, वाऱयाने 
सवरकाळ िहडृ असावे हे कुणाचे मृ आहे, कुणाची आजा आहे. शिररावर केसाचंी लावणी कोण करृे, समु् 
कोण भरृो, पावसांया धारा कोण िनम�ण करृो? कोणी काही करृ नाही. हे के� सवभावृःच असे आहे. 
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कोणी घडवृ नाही, कोणी मोडृ नाही. ृे कोणाचे वृन नाही आिण काही नाही. जो याला जपेल तयाला 
तयाचा उपभोग िमळृो एरवी नाही इृकेच.” 

 
हे सवभाववादी लोकाचें महणणे काळवादी लोकानंा मुळीच आवडले नाही. ृे रागावपन महणाले, 

“वाहवा, काय पण माडंणी. अहो ृुमचे महणणे खरे मानावयाचे मग एकटा काळच ्ा के�ाचा उपभोग घेृो 
तयाचे सप�ीकरण कसे करावयाचे? मकतयुरपी रागीट िसहाची ही दरी आहे. महाकलपांया पलीकडे एकदम 
झडप घालपन ृो सतयलोकरपी ह�ीचे समुदाय लोळवृो ृे? हा काळरपी िसह सवग�ंया अरणयाृ िशरन 
िनतय नव ेलोकपाल आिण िदगगज नाहीसे करृो की. यांया नुसतया अंगंया वाऱयाने जीवमकग िनज�व होमन 
जनम-मकतयपं या ग �ृमधये �मृ रहाृाृ. अहो, ्ाचा पजंा ृरी केवहढा आहे बघा! सवर आकारमा� पदासर तयाने 
सहज आपलया नखयामंधये कवळपन घेृले आहेृ. पण हे सगळे ृुमहाला सागंपन काय उपयोग आहे? ृुमहा 
सवमृािभमानी लोकाचंा दुरा�हच िवलकण आहे. ृुमंया वयसर बडबडीला कोण पुरे पडणार आहे? ृुमहाला 
काळाची स�ा पटली ृरीसुधदा ृुमही आपलया मृाचा अिभमान धरन बसणार हे आमहाला माहीृच आहे पण 
लकाृ ठेवा की, ्ा के�ावर फकृ काळाचीच स�ा चालृे, मग ृे ृुमही माना िकवा मानप नका.” 

 
अजुरना, या�माणे या के�ासंबधंाने अनेक वाद आहेृ. नेिमषारणयामधये ऋषीनी यािवषयी पुषकळ 

वादिववाद केला, चच� केली असे पुराणाचे साकीभपृ  आधार आहेृ. या के�ासंबधंी अनु�ुप इतयादी चंदाृ 
पुषकळ कावयरचना झाली आहे. तयाचा गवरही केला जाृ आहे. वदेाचे बकहतसामसप� जानदि�ने पिव� पण 
तयालाही हे के� महणजे काय याचा िनणरय करृा आला नाही. आणखी पुषकळ यु�कृयुकृ महाकवीनी आपली 
बुि�म�ा ्ा कामाृ खचर केली पण उपयोग झाला नाही. हे के� केवहढे आहे, हे न�ी कोणांया मालकीचे 
आहे, याचा काही िनणरय कुणाला करृा आला नाही. 

 
ही सवर मृे ृुझया कानावर असावी महणपन सािंगृली. आंधळयानंी ह�ींया आकाराचा िनणरय करावा, 

ृसा �कार इसे झाला. जयांया हाृास ह�ीचे पोट लागले ृो महणे ह�ी िभृीसारखा. पाय लागले ृो महणे 
खाबंासारखा. कान लागले ृो महणे सुपासारखा आिण जयांया हाृी शपेपट आले ृो महणे अहो काय सागंृा 
काही ृरी? ह�ी ृर आहे दोरीसारखा. ृर सोड हाृी आलेला आंधळा मनुषय महणाला अहो ह�ी ृर 
अजगरासारखा! 

 
्ा सगळया आंधळयानंा ह�ीचे पपणर रप जसे कधी कळलेच नाही, तयांं या हाृी आलेलया अवयवाचेच 

एकागंी जान तयानंा झाले. आपलेच महणणे बरोबर असा आ�ह जसे ृे आंधळे धरृाृ, तया�माणे इसे घडले 
आहे. तयानंा के�ाचे पपणर जान झालेले नाही. 

 
अजुरना, हे के� कसे आहे, काय आहे हे मी ृुला सा�ंृ  सागंृो ऐक. हा देह महणजेच हे के� च�ीस 

ृ�वाचें बनलेले आहे. ही च�ीस ृ�व े जेवहा एके िठकाणी िमळृाृ ृेवहा तया समपहास के� असे नाव िदले 
जाृे. आृ ृुला च�ीस ृ�व ेसागंृो– 

 

 ५ रंि महाभू ा् 
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 १ अहंकाे 

 १ बुिी 

 १ अव्क् महणजा िनेाकाे �कृि् 

 १० दहा इंि� ा् (५ जानेिद ा्, ५ कम�ि� ा्) 

 १ मन 

 १० दहा िाे्ांिा माळााा 

 १ सुख 

 १ दुःख 

 १ �ाे 

 १ िा्ना 

 १ धृि् 

 १ संघा् 

 १ इचचा 

 
३६ या�माणे ही च�ीस ृ�व ेहोृाृ. आृा �सम महाभपृ े कोण, िवषय कोणृे, इंि्ये कोणृी, कशी हे 

िनरिनराळे एकेक सागंृो. 
 
पकथवी, आप, ृेज, वायप, आकाश ही पाच महाभपृ े आहेृ. ्ा पाचाचंी गाठ पडली की देहाचा आकार 

वयकृ होृो. अहंकार जशी काही तयाचंा मेळ होणयाचीच वाट पहाृ असृो. जागकृी आली की सवपन लपृे, 
अमावसयेचा चं्  गुपृ असृो, लहान बालकामधये ृारणय गुपृ असृे, कळीमधये सुवास लपपन असृो, 
का�ामंधये अ�गन अवयकृ असृो तया�माणे �कक ृींया पोटाृ लपपन गुपृ असलेला अहंकार देहाकक िृ ृयार 
झालयाबरोबर िृचा ृाबा घेमन ृी वयापपन टाकृो. हाडांृ  गुपृ असलेला जवर जसा कुपथयाची वाट पहाृ 
असृो आिण कुपथय झालयाबरोबर शरीर वयापपन टाकृो ृसा हा अहंकार पचंभौिृक मेळावा झालयाबरोबर तया 
घराचा ृाबा घेृो, आिण तया देहाला चहपंकडे नाचवृो. ्ा अहंकाराचे असे आ�यर आहे की, ृो अजानी 
जीवांं या फारसा वाटेला जाृ नाही. सजानी जीवांं या गळयाला मा� िमठी घालृो आिण तयानंा आपलया 
लहरी�माणे िहडवृो, नाना संकटाृ घालृो. 

 
पचंमहाभपृ े, अहंकार आिण मग बुि�. अजुरना, बुि�, आतमा आिण अहंकार यांं यामधील जागेृ रहाृे. 

जान ्ा पदास�चे बुि�, हे उतपि�ससान आहे. ृी स�वगुणाची वकि� आहे. आृा िृचे कायर काय असे पािहले 
ृर िदसृे की, कामांया जोरावर वकि�सह इंि्ये िवषयाचें समुदाय लुटपन आणृाृ. तया लुटीमधये उ�म, 
मधयम, अधम सवर पदास�चा समावशे असृो. सामानयृः इंि्ये िनवड करीृ नाहीृ. आृ आलेलया िम� 
लुटीचा िहशोब बुि� पहाृे. िृला हा िहशोब जीवापुढे माडंावा लागृो. इंि्यानंी आणलेली वस पृ, िनरखपन-
पारखपन हे पाप, हे पुणय, हे सुख, हे दुःख हे मिलन, हे चोख अशी योगय िनवड ृी करृे आिण जीवापुढे ठेवृे. 
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िन�, उ�म, लहान, सोर ्ाब�लचा बुि�चा िनवाडा जीव मानय करृो. िकबहुना असे महणावे की असा 
िनवाडा करणयाचे जीवाचे साधन महणजे बुि�! अजुरना, हे जे पदास�िवषयी िन�य करणारे ृ�व तयाला बुि� 
महणावयाचे हे धयानी घे. 

 
आृा ृुला अवयकृाचे लकण सागंृो, अजुरना, साृवया अधयायाृ साखंयमृाचे िववचेन करृाना परा 

आिण अपरा अशी दोन �कारची �कक िृ ृुला सािंगृली होृी. तयाृील परा महणजे जीव दशा नामक परा�कक िृ 
ृीच इसे अवयकृ या नावाने सागंृो आहे. ही परा �कक िृ जीवरपाने वयकृ होृे, आिण ससपल धमर टाकप न हे 
जीव पुनहा िृंया िठकाणीच लीन होृाृ. रा� संपली की ृारा आकाशाृ लोपपन जाृाृ. रा� झाली की 
�ाणयांं या ि�या साबंृाृ. देह गेला की देहािदक उपािध केलेलया कम�ंया पोटाृ लीन होृाृ. बीजांया 
लहानशा आकाराृ समसृ वककपण साठवले जाृे िकवा वसपण ृं पृरपाने रहाृे ृसे ससपळ धमर सोडपन 
पचंमहाभपृ े आिण तयांं यापासपन िनम�ण झालेले �ािणसमुदाय ्ा परा �कक ृीृ लीन होृाृ. लोपपन जाृाृ 
लपपन रहाृाृ. ्ा परा �कक ृीलाच अवयकृ असे दुसरे नाव आहे. 

 
आृा इंि्यभेद सागंृो. कान, नाक, डोळे, तवचा आिण िजवहा ही पाच जानचि्ये आहेृ. ्ा पाच 

जानचि्यांया माफर ृ बुि� सुखदुःखाची वाटाघाट करृे. 
 
“वाचा, हाृ, पाय, उपसस आिण गुद” ही पाच कम�ि्ये आहेृ असे मोकाचे सवामी �ीकक षण अजुरनाला 

महणाले, “या शिररांृ  �ाणाची सी जी ि�याश�कृ ृी या पाच �ारानंी शिररांया आृ बाहेर येरझारा करृे.” 
ही दहािह इंि्ये िकवा “करणे” मी ृुला सािंगृली. आृा मन महणजे काय आिण तयाचे सवरप काय हे 
समजावपन सागंृो. अजुरना हे धयानाृ ठेव की मन ही वगेळी वस पृ नाही. दहा वायपंनी शिरराृील दहा जागाचंा 
आ�य केला पण वायपचे चाचंलय आ�यरिहृ रािहले महणपन तयान रजोगुणाचा आधार शोधला. ्ा चाचंलयाला 
मन हे नाव आहे. ृी एक कलपना आहे, तया कलपनेंया संगृीनेच ��ाला जीवदशा आली आहे. हे मन इंि्ये 
आिण बुि� यांं या मधलया जागेृ रजोगुणांया खा�ंावर चचंलपणाने ृरळृ असृे. आकाशाचा नीिलमा िकवा 
मकगजळांया लाटा जशा केवळ आभासातमक असृाृ तया�माणे ्ा मनाचे अ�सृतव आभासातमक आहे. पण 
शु�शोिणृाचा मेळ झाला की पचंमहाभपृ े एक� येृाृ, वायुृ�व दहा िठकाणी िवभागले जाृे, आिण तया 
वायपचे चाचंलय बुि�ंया बाहेर पण अहंकारांया उरावर बळकट होमन बसृे आिण बुि�चे दार झाकप न टाकृे. 
ृे �वक�ी उतप� करृे, कामाला सामथयर देृे, अहंकाराला िडवचपन उठवृ रहाृे, इंचा वाढवृे, आशलेा 
चढवृे आिण भयाची पाठराखण करृे. तयांयामुळेच �ैृाची उतप�ी होृे. अिव�ा तयांया जोरावर बलवान 
होृे. ृे चाचंलय िकवा मनच जीवाला इंि्याृ ढकलपन देृे. संकलपाने सकि�ची रचना करृे, िवकलपाने ृी 
रचना मोडपन टाकृे. मनोरसांया उृरंडी रचृे, उृरृे ृे �ानृीचे कोठार आहे. ृे वायुृ�वाचा आृला गाभा 
आहे.” भगवंृ ानंी मनाचे हे असे वणरन केले. 

 
गुरदेव रानडे महणृ “नेमासाठी जागा िनव�ृ असावी. वायु हे पकथवीचे मन आहे, ृो आपलया 

िठकाणीही असलेलया वायुशकृीृ आणखी चाचंलय िनम�ण करृो.” भामसाहेब महाराज नेमाला बसृ तया 
जागा पाहपन तया सवर िनव�ृ आहेृ हे तयानंी जाणले. जिमनीृ ख�ा काढपन तयाृ उपकरणे टाकप नही महाराज 
कधी कधी नेमास बसृ व नेम इृकया एका� िच�ाने चालावयाचा की तया उपरणयाखाली एकदा एक नाग 
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वटेोळे घालपन सवसस बसलेला आढळला. 
 
देव पुढे महणाले, “अजुरना, आृा िवषयाचें �कार ऐक. शबद, सपशर, रप, रस, गंध हे पाच जाने�न्याचें 

पाच िवषय आहेृ. िहरवा चारा पाहपन जसा पशु भाबंावपन धावृ सुटृो ृसा ्ा पाच �ारानंी ही जानचि्ये 
आपआपले िवषय लुटणयासाठी बाहेर पडृाृ. लपट आृ आणृ असृाृ. सवरवण�चा उ�ार, हाृाने घेणयाची, 
टाकणयाची ि�या, पायाने चालणयाची ि�या, व मलमप�ाचा तयाग हे पाच कम�ि्याचें पाच िवषय आहेृ. तया 
िवषयाचंा पहाड बाधंपन ि�येचा वयवहार चालप  असृो. अजुरना, या�माणे ्ा देहाृ असे दहा िवषय असृाृ. 

 
आृा इंचा महणजे काय हे सागंृो. अजुरना, मागे भोगलेलया गो�ीची आठवण होमन िकवा दुसऱयांया 

ृोडपन अगदी उडी मारन कानाने उतसुकृेने ऐकलेलया गो�ीमुळे, वकि� चेृवली जाृे तयाचे नाव इंचा. 
इंि्याचंी आिण िवषयाचंी भेट झालयाबरोबर कामाचा हाृ धरन इंचा झपा�ाने उठृे. ्ा इंचेला इ�ािन� 
काही कळृ नाही. ृी बुि�ला �म पाडृे, वडे लावृे, आिण मन तया इंचेंया ृावडीृ सापडपन सैरावैरा 
धावृे. इंि्ये जेसे �वशे कर नये िृसे ृोड घालृाृ. तया वक�ीची मनाला आिण बुि�ला आवड उतप� होृे 
आिण मग िवषयाची अपार गोडी लागृे. ्ा वकि�लाच इंचा महणावयाचे. 

 
इंचा उतप� झाली आिण इंि्यानंा हवसेे िवषय �ापृ झाले नाहीृ की मग जी वकि� उठृे तयाला �ेष 

महणावे. 
 
अजुरना, आृा सुखाची वयाखया करावयाची. जीवाला जे �ापृ झाले की इृर सगळयाचा िवसर पडृो. 

तयाला सुख महणावयाचे. ृे मनाला, वाचेला, देहाला शपस घालपन सृबध करन सोडृे. देहाची समकिृ मोडृ 
मोडृ आणृे. जे �ापृ झाले की �ाण पागंळा होृो. साि�वकवकि� दुपपट होृे, सवर इंि्यवकि�ना हदयांया 
एकांृ ामधये सुषुपृीची गाढ झोप ृे लावृे. फार काय पास� सागंप, जीवाला आतमयाची भेट झालयावर जे होृे ृे 
“सुख” महणावयाचे. 

 
आृा दुःखाची वयाखया सोपी आहे. अशी अवससा �ापृ न होृा जगणे याचे नाव दुःख. मनोरस 

रचलयाने ृे सुख �ापृ होृ नाही. मनाने मनोरस करणयाचे सोडले की सुख आहेच. मन �ससर असले ृर सुख, 
अ�ससर झाले की दुःख, हे धयानाृ ठेवायचे. सोडकयाृ मनाची चचंलृा सुखदुःखाला कारणीभपृ  आहे. 

 
असंग आिण साकीभपृ  अशी जी चैृनयाची स�ा देहामधये चालृे िृला चेृना महणावयाचे. ही चेृना 

पायांया नखापासपन डोकयांया केसापय�ृ खडखिडृ जागी असृे. जागकिृ, सवपन, सुषु�पृ या ृीनही 
अवससामधये ृी पालटृ नाही. ृी ्ा जड शिरराला आतमसंगिृ, सजीवतव आणृे. जडालाचे ृनदशा आणृे 
महणपन िृला चेृना महणावयाचे. पण ृी मुळाृ आतमसंगिृ आहे. ही चेृना जड व चेृन पदास�ृ सारखीच 
वावरृ असृे हे मी ृुला खोटे सागंृ नाही. राजाला आपले ह�ी घोडे, सैनय िकृी आहे ृे ृपशीलवार माहीृ 
नसृे. पण तयाची नुसृी आजा झाली की ्ा सैनयांया झपा�ाने हालचाली होृाृ आिण परच� िजकले 
जाृे. चं्  पपणर ृेजाने आकाशाृ उगवला की समु्ाला भरृी येृे. लोहचुबंक आपलया साि�धयाने लोखंडाची 
हालचाल करिवृे. सपय�ची संगृी िमळाली की, जग आपआपली कामे कर लागृे. िपलांया ृोडाचा सपशर न 
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होृाच कासवी नुसतया दि�ने तयाचे भरणपोषण करृे. तया�माणे तया चेृनेला आपण काय काय कायर घडिवृो 
हे मािहृच नसले ृरी िृने जडामधये �वशे केला की िनरिनराळी काय� सुर होृाृ. शिरराची ृर हालचाल 
सुर होृेच पण मन आिण बुि� यानंा ृी चेृनाच टवटवी आणृे. �कक ृींया वनामधये जशी काही चेृना ही 
माधवीच आहे, वसंृ आहे. 

 
आृा धैयर कशाला महणावयाचे? जया पाच महाभपृ ानंी एक� येमन ृयार केलेलया शिरराृ ृी 

सवभावृःच एकमेकाचें श�प असलेली भपृ े सलोखयाने जया वकि�ंया जोरावर रहाृाृ तयाला अजुरना, मी धकिृ 
िकवा धैयर महणृो. एरवी पाणी पकथवीचा नाश करृे, पाणयाचे शोषण ृेज करृे, ृेज आिण वायप याचंी कायमची 
झंुज चालृे आिण वायपला आकाश सहज िगळपन टाकृे. ृे आकाश शिरराृ �वशे करनही कोणतयाही वळेी 
कशाचीही एकरप न होृा अलग रहाृे. 

 
ही पाच महाभपृ े बाहेर एकमेकाचा नाश करणयासाठी टपलेली असृाृ, पण ्ा देहामधये ऐकयभावाने 

रहाृाृ, एकमेकास सा्कारी होृाृ. वैराची भाषा सोडपन देृाृ. एक� राहपन एकजण दुसऱयाचे पोषण 
करृो. शिररांया बाहेर तयाचें एकमेकाशी पटृ नाही पण शरीराृ मा� म�ैीने राहपन ृी पाची महाभपृ े कायर 
करृाृ. हे जया धैय�ंया जोरावर घडृे तयाला मी धकिृ असे महणृो. 

 
वर सािंगृलेलया पसृीृ ृ�वाचंा जो मेळावा तयास संघाृ हे च�ीसावे ृ�व महणावयाचे. मी ृुला ही 

च�ीस ृ�वे वगेवगेळी करन दाखवली. या सवर ृ�वाचें िमळपन झालेले हे शरीर तयाला के� असे नाव आहे. 
चाके, धुरा, चृ वगैरे रसागें िमळपन रस होृो. तया�माणे शिररांया खालंया वरंया अवयवानंा िमळपन देह हे 
नाव आहे. ह�ी, घोडे, पायदळ, रस या सव�ंया समुदायास सेना महटले जाृे. अकराचें पुजें एक� झाले की 
वाकय ृयार होृे, ढगांं या समुदायास अ� महटले जाृे, नाना �कारंया सवर जीवानंा िमळपन जग ही संजा �ापृ 
होृे. पास�, ्ा च�ीस ृ�वांं या समुदायास िनरिनराळी नाव ेिदली जाृाृ. कुणी देह महणृाृ, कुणी शरीर 
महणृाृ, आमही तयालाच इसे पापपुणयाचे पीक येृे महणपन “के�” महणृो. ससावरापासपन ृे पर�म�ांया 
अिलकडंया टपपयापय�ृ जे जे काही आहे तयाला के� हेच नाव आहे. ृे उतप� होृे आिण नाहीसे होृे. 

 
गुण आिण कमर यांं या संगृीृ पडलयावर देव, मनुषय, सप�िद योनी अशा वगेवगेळया �कारंया 

के�ाचंी रचना तया दोहो�माणे वगेवगेळी होृे. गुण व कमर याचंी चच� पुढे कर या. 
 
के�ाचे सिवसृर रप मी ृुला आृा सािंगृलेच आहे. आृा जानाचे रप सागंृो. कोणी ्ा जानासाठी 

मप�धनरआकाशाचा लय करृाृ महणजे आकाश िगळृाृ. सवग�ला आडमागर समजपन डावलपन जाृाृ. िस�ीची 
आशा धरृ नाही, ऋ�ीची आकाकंा बाळगृ नाही, योगाचे क� ृुंच मानृाृ कोणी ृपरपी डोगरी िक�े 
ओलाडंपन जाृाृ. कोणी को�वधी यज करृाृ, कमररपी वलेीची उलसापालस करन कमरतयाग करृाृ. 
िकतयेक अंृब�् संग सोडपन भजन माग�स लागृाृ आिण सुषुमना भयुाराृ िशरृाृ. या जानाची मुनीनरानंा 
इृकी ृहान लागृे की, ृे वदेरपी वककाचे पान आिण पान तयांयासाठी शोधृाृ. काहीजण गुरसेवनेे 
आपलयाला हे जान �ापृ होईल असे समजपन जनमभर गुरसेवा करृाृ आिण जनम ओवाळपन टाकृाृ. 
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या जानाचा �काश पडला की, अजान दपर होृे. जीव व �म� याचें ऐकय होृे. ृे जान इंि्याचंी �ारे 
बदं करृे. �वक�ीचे पाय मोडृे आिण मनाचे दैनय घालवपन देृे. अशी �ससृी या जानांया �ापृीने होृे. हे जान 
उनम�पणाचा ठाविठकाणा उर देृ नाही, संसार उनमळपन टाकृे. संकलपरपी िचखल धुवपन टाकृे. 
महामोहाचा �ास करन टाकृे. आपपर अशी भाषाच उर देृ नाही. अनावर जेय जे परबम� ृे वटेाळपन घेृे. 
तया जानांया �काशाने बुि�चे डोळे उघडृाृ. जीव आनंदांया पोटावर लोळृो. पिव�पणाचा ठेवाच असलेले 
हे जान िवटाळलेलया मनाला चोख करृे. देह, बुि� वगैरे अनातम पदास�ंया साि�धयाने आतमयाला �माचा 
कयरोग लागलेला असृो ृो जानाचा सहवास िमळाला की बरा होृो. अजुरना, हे जान िनरपणाचा िवषय 
होणयासारखे नवहे. पण ृरीही तयाचा पिरणाम िनरपण करणयासारखा आहे. ृे जान डोळयाला िदसृ नाही. 
पण जानाचा �भाव पहाृा येृो. 

 
कारण हे जान झाले की तयांया खुणा शिररावरच उमटप  लागृाृ आिण तया जानी पुरषाची इंि्ये जया 

ि�या करृाृ तयावरन तया पुरषांया जानाची खोली कळृे. झाडे संुदर िदसप लागली की, वसंृऋ पृचे 
आगमन झाले असे आपलयाला कळृे, तया�माणेच बा् ि�यावरन जानी पुरषांया जानाची कलपना येृे. 

 
अरे बाबा, वककांया मपळाना पाृाळाृ पाणी सापडृे. ृे पाणी आपलया डोळयाना िदसृ नाही पण 

फा�ंाचा िवसृार पाहपन आपलयाला कळृे ना की मुळानंा पाणी सापडले? 
 
कोब टवटवीृ िदसला की जमीन ओली, मकदप आहे हे समजृेच ना? उ�म आचार पािहला की, तया 

कुळवंृ ांया कुळाचा सोरपणा कळृो ना? आदरािृथयांया लगबगीवरन पाहुणयावरचे �ेम वयकृ होृे ना? 
नुसृे दशरन झाले की तयामुळे झालेलया समाधानावरन पुणयपुरषाचे दशरन झाले हे समजृे ना? केळीृ कापपर 
उतप� झालयाचे सुवासावरन कळृे ना! जया�माणे िभगांया आृ ठेवलेला िदवा �काशाने समजृो. तया�माणे 
हदयामधये जान झाले की तयांया पदमु्ा देहावर उमटप  लागृाृ, देहांया ि�यावर उमटप  लागृाृ. 

 
अजुरना, आृा जानी पुरषांं या बा्ि�या ृुला वणरन करन सागंृो. तया ि�याचंा मागोवा घेृ 

आपलयाला तयांया मनापय�ृ पोहचायचे आहे. ृेवहा मी सागंृो आहे तयाकडे पृ लक दे, सागंृो ही िचनहे 
लकपपवरक ऐक. 

 
�सम असे िदसृे की, अमािनतव हा गुण तया जानी पुरषांया िठकाणी सहज भावाने भरन रहाृो. 

कोणतयाही बाबृीृ दुसऱयाची बरोबरी करणेसु�ा तयाला आवडृ नाही. मग वरचढपणा करणयाची ृर गो�च 
नको. आपलया िठकाणी मोठेपणा आहे ्ाची तयाला जाणीवसु�ा नसृे. आिण कुणी ृशी जाणीव करन 
िदलीच ृर तया संभािवृपणाचे तयाला ओझे वाटप  लागृे. 

 
अशी कसा आहे की, �ीभपदेव मुखोपाधयाय यानंी आपली एक लाख साठ हजाराची संपि� दान करन 

आपले वडील �ी. िवननास ृकर भपषण यांं या समकतयसर “िवननास फंड” ससापन केला. दरवष� िव�ान, 
सदाचारी वयकृीना �तयेकी प�ास रपये पाठिवले जाृे. िव�ानानंा कुठलीही ृोशीस पडप  नये अशी काळजी 
घेृली जाृ असे. ऑिफसमधलया एका कारकुनाने जयाना पुरसकार पाठिवला तयाचंी यादी केली आिण वर 
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शीषरक घाृले “यावष� जया अधयापकानंा व िव�ानानंा िवननासवकि� िदली गेली तयाचंी यादी. 
 
ही यादी गझेॅटमधये चापली जावयाची महणपन कमरचाऱयाने यादी भपदेवांं या समोर ठेवली. भपदेवानंी 

शीषरक पािहले आिण सोडे रागावपनच ृे महणाले, “अहो, हे ृुमही काय िलिहले आहे? असे िलहा यावष� जया 
जया अधयापकानंी व िव�ानानंी िवननासवकि� सवीकारणयाची कक पा केली तयाचंी नामावली.” 

 
देव महणाले, “अजुरना, असलेले गुण वणरन केले, मानास योगयच महणपन कुणी मान देम लागला, 

लोकानंी मान �ावा अशी योगयृा �कट झाली की, पारधयाने धरलेलया मकगासारखी तयाची ृडफड होृे. 
पोहणारा भोवऱयाृ सापडला की कधी या पृन सुटेन अशी तयाची ृळमळ होृे, ृसा मान घेणयाचा �संग आला 
की ृो गडबडपन जाृो. 

 
डी. िलट. ची पदवी घेणयांया �संगी �ीगुरदेव रान�ाचें ृसे झाले. ृे पदवी घेणयास उठले, समोर 

गेले आिण पदवी न घेृाच गडबडीने परृ आपलया खुच�वर जामन बसले. िव�ास�दशेृ  चनॅसेलरचे 
सुवणरपदक िमळालयावर ृे पदक लावपन फोटो काढावा अशी िम�ाचंी आ�हाची मागणी तयानंी फेटाळली. वर 
महणाले, “पदक लावपन फोटो काढायला मी काय बचदराचा बलै आहे?” 

 
एका फोटोृ सगळी मंडळी बसलेली आहेृ व गुरदेव उभे आहेृ. ृे महणावयचे, “हा फोटो मला सवर 

फोटोृ आवडृो.” 
 
जान असे सहज ि�ये पृन �कट होृे असे देव सागंृ आहेृ. ृे पुढे महणाले, “सनमानाची चाहपल 

लागली ृरी तयाला संकट�ाय वाटृे. ृो आपलयाकडे मोठेपणा येमच देृ नाही. आपली पपजयृा आपलया 
डोळयानंी आपण पाहपच नये, आपली की�ृ आपलया कानानंी ऐकप च नये, हा अमुक, ही आठवणदेखील लोकानंा 
राहप नये अशी तयाची इंचा असृे, खटपट असृे, सवृःचे मोठेपण कसकसे झाकृा येईल हे ृो पहाृ असृो. 
आिण हे झाकप न घेमन तयाचवळेी लोकावंर उपकार करृ असृो. 

 
मालपृाई गंमृीची गो� आहे. माझे आजेसासरे पपजय आबासाहेब सरकाराचें सवरच आचरण ऋिषृुलय 

होृे. माझे सासरे बाबासाहेब सरकार पदवीधर झालयाकणीच तयांं या हाृी राजयकारभार सोपवपन ृे 
�ीजगदंबेंया सेवसेाठी मोकळे झाले होृे. िदवस िनममा होईपय�ृ सवारी सोवळयाृ असायची. वा�ाृ 
खालंया मागंया चौकाृ ृे उभे होृे. एक नवयानेच नोकरीस ठेवलला नोकर दुधाचा ृाबंया घेमन घरी 
जाणयांया उ�ेशाने िनघाला होृा. सरकार पहाृ होृे की, नोकर, चोरी करन चालला आहे. नोकराने 
सवारीला ओळखले नाही. तयाला वषेावरन कुणी वय�कृ, आि�ृ मंडळीपैकी असेल असेच वाटले. अनु�ान 
संपले असेल आिण उभे असृील. आृा ृो पुढंया चौकांृ  येणार ृोच सरकारानंी तयाला हाक मारली आिण 
महटले, “हे बघ, पृ ्ा मागंया दाराने जा. पुढंया सोरलया दरवाजाृ पहारेकरी आहेृ. ृुला ृे धरृील.” 
असे हे जगावगेळे अमािनतव आिण तयाचबरोबर उदारपण! 

 
देव महणाले, “आपला मोठेपणा ृो पुरष इृका झाकप न घेृो की, तयाला सतकार करन घयावा, 
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मानसनमान घयावा असे वाटणे अशकय�ाय आहे. कुणी नुसृा नमसकार केला ृरी तयाला मरण�ाय दुःख होृे. 
ृो सवृः बकहसपृीसारखा िव�ान असृो. पण कदािचृ मिहमा वाढेल महणपन वरवर आवडीने वडे पाघंरृो. 
चाृुयर लपवृो, मह�व दवडृो आिण वडेच िमरवृो. लौिककाचा तयाला उबग असृो, शासाचंा वादिववाद 
करणयाचा तयाला कंटाळा असृो आिण काही न करृा सवसस रहाणयावर तयाचा भर असृो. जगाने आपली 
अवजा करावी, नाृलगानंी आपलया नादी लागप नये. अशी तयांया जीवाची इंचा असृे. जया कक ृीने न�ृा 
बाणेल, सवृःचा कमीपणा हेच भपषण होईल. अशाच गो�ी ृो बहुृाशंी करृो. 

 
एका गावामधये कुळशखेर आिण नंिबयार असे दोघे िव�ान होृे. कुळशखेर आपलया घरांया मागे 

असलेलया मंिदराृ पुराण सागंृ असे. नंिबयाराची गणना िव�ानांृ  होृी. पण कुळशखेरचे पुराण गावकऱयानंा 
जासृ आवडृ असे. अध�अिधक गाव रोज पुराण ऐकणयास जमावयाचा. बरेच िदवस हा �म चालला. एक 
िदवस नंिबयारंया मनाृ मतसर उतप� झाला. ृो मनाृ महणप लागला, “हाच कोण एवढा िव�ान? लोक 
तयांयाच पुराणाला काय महणपन गद� करृाृ. माझयाकडे का नाही येृ?” 

 
होृा होृा तया मतसराने चागंलेच उ�रप धारण केले. तया िदवशी नंिबयार खपप भकेुजपन घरी आला 

ृर पतनी घरी नाही. हे पािहलयाबरोबर ृो खवळला. मनाृ शकंा आली की, आपली पतनीही कुळशखेरांया 
�वचनास गेली की काय? ृो रागारागाने देवळाृ गेला. पतनी कुळशखेराचे रामायण �वचन ऐकणयाृ ृ�ीन 
झालेली पाहपन ृर तयांया रागाला सीमाच रािहली नाही. ृो मो�ाने ओरडपन कुळशखेरास महणाला, “मुख�, 
ृुला कसा कशी सागंायची हे ृरी मािहृ आहे का? पृ सागंणारा एक मपखर आिण हे ऐकणारे शृमपखर!” 

 
हे रागाचे बोलणे ऐकप ण कुळशखेर गपप रािहला. सवर �ोृेही सृबध झाले. नंिबयारची पतनी िबचारी 

उठपन मुका�ाने नंिबयारंया मागे चालप  लागली. कुळशखेराने पोसी गुंडाळली आिण ृोही देवळाबाहेर पडला. 
 
नंिबयार घरी आला पण इृका रागावलेला होृा की, पतनीने िकृीही िवनवणया केलया ृरी तयाने 

अ�ाला सपशरही केला नाही. उपाशीच िबचानयावर जामन पडला. आिण मग हळपहळप तयाचा राग कमी होम 
लागला आिण िवचार येम लागले. ृो मनाशी महणप लागला, “मी आज काय केले हे, कुळशखेर िव�ान आहे. 
तयाचे जीवन पिव� आहे. मी िवनाकारण आज तयाचा अपमान केला.” प�ाृापाने तयाचे मन वयाकुळ झाले. मग 
तयाने िन�य केला की, उठलयाबरोबर सकाळी जामन कुळशखेराचे पाय धरन कमा मागायची हा िन�य 
झालयावर तयाला सोडे बरे वाटले पण झोप येईना. अगदी पहाटे ृो उठला आिण शुिचभपरृ  होमन घराबाहेर 
पडला. तयाला वळचणीजवळ कोणीृरी काबंळे पाघंरण बसलेला मनुषय िदसला. नंिबयारने िवचारले, “कोण 
आहे ृे भाम”? 

 
ृो अजाृ मनुषय झटकन उठला आिण नंिबयारंया पायावर तयाने डोके ठेवले. पाय मागे घेृ 

नंिबयारने पुनहा िवचारले, “कोण बाबा पृ, काय झाले.? ृो होृा कुळशखेर! 
 
कुळशखेरने हाृ जोडपन महटले, “आपण मला दोष िदला याचा मला फार आनंद झाला. पण माझा 

अपराध काय हे मा� मला पुषकळ िवचार करनसु�ा कळृ नाही. माझया हा पृन काही अपराध न�ी झाला आहे 
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महणपन आपण रागावला. मी पापी आहे. दयाभाव ठेवपन माझयावर कक पा करा. माझा अपराध काय ृे मला सागंा. 
मी आृा पहाटे येमन आपलया कोणतया कामाृ वयतयय आणला हे मला मािहृ नाही पण माझया अपराधाची 
कमा करा. मला अपराध काय ृे सागंा आिण मग जा.” 

 
हे कुळशखेरचे बोलणे ऐकप न नंिबयारंया काळजाचे पाणी पाणी झाले. तयाने झटकन कुळशखेराचे पाय 

धरले आिण कमायाचना केली आिण कुळशखेरांया अमािनतवाचा गौरव केला. देव अशा अमािनतवाचे वणरन 
करीृ आहेृ. 

 
देव महणाले, “पास�, जयांया योगाने हा जीवंृ  आहे की नाही असे लोकानंा वाटाव े असा तयाचा 

आयुषय�म असृो, असावा अशी तयाची सारखी खटपट असृे. आपण इृकया बेृाने चालाव ेकी हा मनुषय 
चालृो आहे की वाऱयावर ृरंगृ आहे असा �म जगाला वहावा, असे तयाला वाटृे, माझया अ�स�वाचा लोप 
वहावा, नाव आिण रप हरवपन जाव.े कुणालाही माझी भीृी वाटप  नये, असे तयाचे नवस असृाृ ृो िनतय 
एकांृ ाृ जाृ असृो. एकांृ ाृ जाणे हेच तयांया दि�ने खरे जगणे असृे. वायपचे आिण तयाचे पटृे, 
आकाशाशी बोलणे तयाला आवडृे. झाडे तयाला �ाणि�य असृाृ, अजुरना असा एखादा पुरष जेवहा पृ 
पहाशील ृेवहा पृ खुशाल समज की ृो आिण जान एका शययेवर झोपृाृ. अमािनतव असे मी जयाला महणृो ृे 
अशा �कारचे असृे.” 

 
आृा अदंिभतवाचे वणरन करृो. 
 
एकदा एका देवदपृाने देवानंा �शन केला, “�भो, जगाृ दगडापेका कठीण वस पृ कोणृी आहे?” �भ ु

महणाले, “लोखंड, कारण ृे दगड फोडप  शकृे.” देवदपृ महणाला, “लोखंडापेका कठीण वस पृ कोणृी? देव 
महणाले, “अ�गन कारण अ�गन लोखंड िवृळवप शकृे.” 

 
देवदपृाने पुनहा िवचारले, “अ�गनपेका बलवान कोण?” देव महणाले, “पाणी. पाणी अ�गनला िवझवप 

शकृे.” देवदपृाने पुनहा �शन केला “�भो, पाणयावर माृ करणारी वस पृ कोणृी?” 
 
देव महणाले, “वारा, ृो पाणयाला इकडपन िृकडे ढकलप  शकृो. इृकेच काय पाणयाने उतप� झालेले 

मेघ तयाचंीही आकाशाृ दाणादाण करन टाकृो.” 
 
देवदपृाने पुनहा �शन केला, “देवा वाऱयापेका कोणृी वस पृ जासृ बलवान आहे?” 
 
देव महणाले, “हो, हो आहे ना, दयाळप हदय. ृे अंृःकरण उजवया हाृाने िदलेले दान डावया हाृाला 

कळप देृ नाही. सगळया जगाृ हे हदय सवर श�कृमान आहे” 
 
देव सागंृ आहेृ, “अजुरना, हा मनुषय आपण केलेले पुणयकमर कधीही सागंृ नाही. �ाण गेला ृरी 

�कट करीृ नाही. लोभी मनुषय धन पुरन ठेवृो आिण जीव गेला ृरी ृी जागा कुणाला कळप देृ नाही. 
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खो�ाळ गाय आलेला पानहा चोरृे. वशेया आपले वय उृार आहे हे कळप देृ नाही. �ीमंृ मनुषय अरणयाृ 
सापडला की आपली �ीमंृी लपवृो. कुलवधप आपले अवयव शालीनृेने झाकप न घेृे, शेृ करी बी पेरले की 
तयावर माृी पसरृो. तया�माणे अदंभी मनुषय आपण केलेले दानपुणय लपवपन ठेवृो. बा् वषे कुणांया 
डोळयाृ भरेल असा करृ नाही. लोकाचंी हाजंी हाजंी करृ नाही. आपण केलेला धमर वाचेंया धवजाला 
लावपन िमरवृ नाही. केलेला परोपकार सागंृ नाही. केलेलया अभयासाचा डौल िमरवृ नाही. भरभराट वहावी, 
ऐनयर िमळाव ेमहणपन केलेले पुणय िवकृ नाही. असा हा जानी पुरष आपण दंभ करीृ नाही आिण दुसऱयाचे 
चालप  देृ नाही. 

 
�ारका नदींया ृीरावर ृारापीठ नावाचे एक ससान आहे. एक स�न ृारादेवीचे दशरन घेणयासाठी 

आला होृा. तयाने नदीृ सनान केले व ृो नदींया िकनारी आ�नहक करणयासाठी बसला. वामकेपा नावाचे संृ 
नदीमधये सनान करीृ होृे. सनान करृाना तयानंी हसृ हसृ तया आ�नहक करणाऱया स�नांया अंगावर पाणी 
उडवणयास सुरवाृ केली. 

 
ृो स�न रागावपन महणाला, “ृुमही का आंधळे अहा की काय? मी आ�नहक करृो आहे हे िदसृ नाही 

ृुमहाला?” फार मोठा जमीनदार असलयाने तया स�नाला वामकेपांया व रृनाचा फारच राग आला होृा. 
 
आणखी जोराृ पाणी उडवृ वामकेपा महणाले, “बाबा रे पृ आ�नहक करृो आहेृ की कलक�यास मपर 

कंपनीृ बसपन जोडे खरेदी करृो आहेृ?” 
 
मग मा� जमीनीदाराचे डोळे उघडले. ृो तया महातमयांया पाया पडृ महणाला, “महाराज, आपले 

महणणे खरे आहे. खरंच िवचार करृ होृो की मपर कंपनीृ जोडे खरेदी करन मग घरी जाव.े” 
 
महातमा वामकेपा पुनहा एकदा हसले आिण महणाले, “अरे, देवांया कामाृ दंभ चालृ नाही.” एवढेच 

एक वाकय बोलपन वामकेपा ृारापीठला िनघपन गेले. 
 
देव पुढे सागंप लागले, “हे बघ पास�, तया माणसाकडे पािहले की ृो कक श दिर्ी िदसृो. अंगभोगाकडे 

पािहले ृर ृो अगदी कक पण वाटृो. पण धम�ंया कामी महणशील ृर आपलया जवळचे सवरसव देणयास ृो 
मागेपुढे पहाृ नाही.” 

 
जपानंया देवालयाृ एक मोठी घंटा बाधंणयाचा िवचार ठरला व िभकप मदृ मागणयासाठी बाहेर 

पडले. पुषकळ पैसे जमा झाले. घंटा ओृली गेली. पण मुशी पृन बाहेर काढलयाबरोबर भगंली! दोन ृीन वळेा 
असाच �कार झाला. देवालयाृील मुखय िभकपंनी सव�ना बोलावपन िवचारले, “ृुमही कुणी एखा�ा दानाचा 
िध�ार ृर केला नाही ना? घंटा अशी वरचेवर भगंृे आहे का बरे?” 

 
सवरजण िवचार कर लागले. शवेटी एक िभकप उठला आिण महणाला, “�भो, मी अपराधी आहे. एका 

�ीमान घरी मोठी र�म िमळाली. बाहेर येृ असृाना फाटके ृुटके कपडे घाृलेली एक मोलकरीण रसृा 
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झाडृ होृी. मला पहाृाच पदरांया शवेटास बाधंलेले एक लहानसे ृाबंयाचे नाणे सोडपन िृने माझयापुढे 
धरले व मला महणाली, “माझयाजवळ एवढेच आहे. देवांया घंटेसाठी कराल का याचा सवीकार?” मला हसप 
आले. या एव�ाशा नाणयाने घंटेंया रकमेृ का भर पडणार असे वाटपन मी िृला महटले, “बाई, रसृा सोड. 
ृुझे हे एवढेसे नाणे घेमन काय करायचे आहे? �भो, माझया हा पृन चपक झाली हे मला कळृे आहे आृा.” 

 
मुखय िभकप कळवळपन महणाले, “अरे बाकींयानी आपलया संप�ीपैकी काही अलपसवलप भागच िदला 

होृा. तया िबचारीने आपलयाजवळचे सवरसव देम केले होृे बाबा, पृ तया घरी पुनहा जा आिण िृंयाकडपन ृे 
नाणे मागपन आण. िृने ृे अजपन पदराृ बाधंपन जपले असेलच. ृे नाणे आण ृरच घंटा नीट िनघेल.” 

 
िभकपने मुका�ाने जामन ृे नाणे मागपन आणले. ृे नाणे घंटेंया रसाृ घाृले, घंटा मुशी पृन अखंड, 

उ�म िनघाली पण ृे नाणे िृंया डेऱयावर जसेंया ृसे चमकृ होृे. िवृळलेसु�ा नाही! 
 
देव अशा सवरसवदानांया गो�ी सागंृ आहेृ. ृे महणृाृ, “तयांया घरी पहाव ेृर सवरच वस पृंचा 

अभाव!” देह पहावा ृर आमचा सुदामदेव बरा पण दान देृाना कलपृरशी ृो पैजा िजकृो. 
 
पास�, सवधम�मधये सोर �संगी अतयंृ उदार आतमचच� करणयाृ अगदी हुषार पण इृर बाबृीृ वडेा 

असा हा पुरष असृो. केळीचे सोपट हलके पोकळ वाटृे पण तया केळीची फळे रसाने भरलेली असृाृ. 
मेघाचे शरीर हलके, इृके हलके की वारा तयानंा सहज उडवपन लावील. पण एकदा का तयानंी वकि� सुर केली 
की सगळे जग जलमय होमन जाृे. इृर सवर बाबृीृ ृो दिर्ी असला ृरी पपणरृ ेंया बाबृीृ ृो रेसभरही 
उणा नसृो. पपणर कृपृ असृो. हे असो अजुरना, अशा िचनहाचा उतकषर ृुला जया िठकाणी िदसेल तयांया 
हाृाला जान चढले आहे असे पृ समज. 

 
अजुरना, अदंभपण महणजे काय हे मी ृुला सािंगृले आृा अिहसेचे लकण ऐक. आपआपलया मृे 

पुषकळ लोकानंी अिहसेचे िववचेन केले आहे. पण ृी अिहसा अशी असृे की एखा�ा झाडांया फा�ंा ृोडावया 
आिण तया फा�ंानी तया झाडाला कंुपण करावे. भकेुची पीडा िनवारावी महणपन आपले हाृ ृोडपन िवकप न िनव�ह 
करावा िकवा देवाचे देमळ पाडपन तया दगडानंी देवळांया आवाराला कोट करावा. 

 
तया�माणे िहसा करन अिहसा साधावी असा िनणरय कमरकाडंाने केला. अवषरण पडले. सगळया 

जगाला पीडा उतप� झाली महणपन पजरनये�ी नाना याग करावे आिण तया इ�ींयावळेी पशुह�या करावी हा 
कुठला नयाय? अशाने अिहसेचे परृीर कसे िदसणार? िहसा पेरन अिहसा उगवले काय? पण ्ा याजीकाचे 
धािरष�च मोठे! तयाला ृसे घडले असे वाटृे. 

 
आयुव�दही तयाच �कारचा. एक जीव वाचिवणयासाठी दुसरा जीव घेणयास तयानंा काही वाटृ नाही. 

रोगी ृळमळृाना पहाृाृ, लोळृाना पहाृाृ आिण तयाची पीडा दपर वहावी महणपन िचिकतसा करृाृ. उपाय 
करृाृ. पण ृे उपाय कसे असृाृ? एका झाडाचे कंद खणपन काढृाृ. एक झाड मुळासकट, पानासकट 
उपटपन काढपन तयाचे रसायन ृयार करृाृ. काही झाडाचंी साल सोलपन काढृाृ ृर काही फळे देणयांया 
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बेृाृ असृाना काराचे सर देमन उकडृाृ. जया वककानंी कधीही कुणाशीही श�तुव केले नाही तयांया 
सव�गाला िचरे देमन तयाचंा चीक घेमन ृी झाडे कोरडी करन सोडृाृ. मग तयाचा मोहरा वळृो हालचाल 
करणाऱया �ाणयांं याकडे. 

 
मामलीचे साऱया जगावर अतयंृ �ेम आहे पण वककांं यािवषयी बोलृाना ृर तयांं या शबदानंा वगेळीच 

कोवळीक येृे. वककांं या अजाृश�तुवाब�ल तयांं या मनाृ सदा ओलावा असृो, कणव असृे. 
 
एक िचनी किवृा आहे. तयाचा असर असा-- 
 

िािहेीाे राणी आणा्ला गालो, 
रण दोेाला ाालीना नाजुक ााूा िदला हो्ा. 

मग ्साि मोकळा घेी आलो, 
आिण शाजाऱ्ाकडून राणी मागून आणला . 

 
किवृा लहानशीच पण मामलीची वककव�रीवरची माया सागंणारी! तयानंी असेच केले असृे असे आपलयाला 
वाटावयास लावणारी! 

 
जानदेव पुढे महणृाृ, महणृाृ, “ही िबचारी झाडे बळी जाृाृच पण आयुव�द �ाणयाचेंही बळी घेृो. 

तया �ाणयानंा पकडपन तयाचें िप� काढपन घेमन आयुव�द रोगानंी पीिडृ अशा लोकाचें रकण करृो. अजुरना, अरे 
रहाृी घरे, वाडे पाडपन तया सामानाने देवहारे देवळे बाधंावी, वयवहाराृ लोकानंा लुबाडपन फसवपन अ�च� 
घालावे, ृसा हा �कार आहे. डोकयास गुंडाळणयासाठी नेसलेले वस सोडायचे, घर मोडायचे आिण पुढे माडंव 
घालावयाचा, पाघंरणे जाळपन शकेोटी करन शकेृ बसायचे, ह�ीला आंघोळ घालायची ृसे ्ाचें व रृन 
असृे. बलै िवकप न टाकप न तया पैशाने गोठा बाधंावा काय? पोपट सोडपन देमन िपजरा ृयार करावा काय? पण 
आयुव�द ृे करृ असृो. एक जीव वाचिवणयासाठी दुसऱया जीवाची ह�या केली ृर तया वाचिवणयाला काय 
िकमृ आहे? 

 
काहीनी धमरमागर महणपन पाणी गाळपन घयायला सुरवाृ केली. तयानंा वाटृे आपण अिहसा पाळृो. पण 

पाणी गाळृाना िकृी जीव मेले? मग पाणी गाळणयाची ि�या महणजे िहसा महणावी की अिहसा महणावी? 
िहसेंया भयाने काही लोक अ� न िशजिवृा खाृाृ. तयानंा ृे अ� न पचलयाचे जीव वयाकुळ होृो. मग ही 
कसली अिहसा? मी ृर िृला िहसाच महणृो. 

 
सुमना अजुरना, कमरकाडंाचा िस�ानृ पािहला ृर अिहसेसाठी केलेली िहसा नयायय आहे असा असर 

िनघृो. 
 
आमही “अिहसा” हा शबद उ�ारला ृेवहाच बुि�ला अशी सफप ृ� झाली की, ्ा िवषयावरची वगेवगेळी 

मृे ृुला समजावपन िदली. आृा ही मृे कशी गाळावी महणपन ृुला बोलाव े हे अपिरहायर झाले. अिहसेब�ल 
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इृके सप�म िववचेन का याचा उलगडा ृुला वहावा महणपन हे सािंगृले. अजुरना, असे िदसृे की हा अिहसेचा 
िवषय िनघाला की, िहसेचेच वयाखयान होृ असृे. नाहीृर मी ्ा अिहसेंया िववचेनांया आडरानाृ कशाला 
िशरलो असृो? पण आपलया मृाचंा िनध�र करृाना �ापृ मृांृ रे िवचाराृ घेणे आवशयक असृे. िनरपण 
करणयाची ृी मानय रीृच आहे महणपन िहसेचा िवषय व मृांृ रे ृुझयासमोर माडंली आहेृ. 

 
आृा अिहसेब�लचे माझे मृ सागंृो, अिहसेचे लकण सागंृो. िच�ाृ अिहसा ठसली की बा् वयापार 

कसे घडृाृ आिण बा् वयापारावरन िच�ाृ जान �गट झाले आहे हे कसे कळृे ृे सागंृो. कसोटीचा दगड 
जसा सोनयाचा कस सागंृो तया�माणे अिहसेने वासृवय केलेलया शिररांया आचरणांया रीृीवरन तया 
शिरराृ अिहसा रहाृ आहे हे जाणले जाृे. 

 
भ�कृिवजयाृ अशी गो� आहे की गढमंडलचा राजा पीपाजी राजय कारभार सोडपन देमन रामानंदाचंा 

िशषय होमन तयांं या आजेवरन �ारकेला देवदशरनास गेला होृा. �ारकेहपन परृ येृाना वाटेृ तयाला एक 
भला मोठा वाघ भेटला. राणी बरोबर होृी वाघ पाहपन ृी घाबरन गेली. 

 
राजा महणाला, “राणी घाबरृेस कशाला? गुरदेवानंी सगळीकडे हिररप पहाणयाचा केलेला उपदेश 

िवसरलीस काय? मला ृर तयांया िठकाणी भगवंृ च िदसृो आहे.” 
 
राजा पुढे झाला. आपलया गळयाृील ृुळशीची माळ वाघांया गळयाृ घालपन ृो वाघाला महणाला, 

“मकगच्ा मी सागंृो तया कक षणमं�ाने मोठमोठे ऋिषमुनी ृरन गेले. पृ अिहसा पालन कर. �ाणी मारन खाम 
नकोस. ृुळशीप�े खामन हा जप करीृ रहा.” 

 
वाघ ृेसपन गेला. आठ िदवस राजांया आजे�माणे ृपाचरण करन तयाने देहतयाग केला. पुढंया 

जनमी ृो जुनागढला �िस� वैषणव नरसी मेहृा महणपन �िस� झाला. अिहसा मनाृ बाणली की आचरण 
बदलृे. तया आृलया जानाचा �काश असा बाहेर फाकृो व बा् जगावरही तयाचा �भाव पडृो. 

 
जान आिण मन याचंी भेट झालयाबरोबर अिहसेचे िच� बाहेर उमटृे ृे असे. 
 
अजुरना, तया माणसाचे साधे चालणे पािहलेस ृरीसु�ा ृुला वाटेल की मनुषय काही वगेळा आहे. 

बगळा माशावर दि� ठेवृो, लाटा न ओलाडंृा, तया न मोडृा, पाणयाचा आवाज न होम देृा जसा झपा�ाने 
पण जपपन पामल टाकृो ृसा ृो चालृो. भुगंा कमळावर पाय ठेवृाना केसर दुखावृील महणपन जसा 
हळुवारपणाने पाय ठेवृो ृसा पकथवीवरील परमाणुमधये लहानसहान जीव आहेृ तयानंा पीडा होईल महणपन ृो 
आपली पावले कारणयामधये लपवपन चालृो. जीवांं या खाली ृो आपला जीव अंसरृो. ृो जया रसतयाने जाृो 
ृो रसृाच कक पेने भरन जाृो. 

 
अजुरनमाली नावाचा एक मनुषय एका यकाची मनोभाव ेपपजा करीृ असे. एकदा पपजा करन उठला ृर 

सहा चोर आले. तयानंी तयाला धरन मारले, बाधंले, लपट केली आिण अजुरनमालींया पतनीस �ास देणयास 
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सुरवाृ केली. 
 
अजुरनमाली मो�ाने ओरडपन महणाला, “अरेरे! यका मी फुकट इृके िदवस ृुझी पपजा केली. हा 

सगळा �कार पहाृ पृ सवसस बसला आहेस काय? साबं ृुझी �िृमाच पार फेकप न देृो.” 
 
यक जसा काही जीवंृ  आहे असे ृो बोलृ होृा. यक या तयांया भावाने संृु� झाला. तयाने 

अजुरनमालींया देहाृ �वशे केला. तयाबरोबर तयाला अ�पृ  बळ आले, तयाने दोऱया ृोडलया, मपृ�ंया जवळ 
ठेवलेली लोखंडी गदा उचलली आिण तया सहाही चोरानंा तयाने मारन टाकले. मा� तया यकाचा आवशे तया 
शिररा पृन उृरेचना. ृो अजुरनमाली माणसे मारृच रािहला. रोज सहा माणसे ृो मारायचा. एक िदवस 
अजुरनमाली राजगकहाजवळ येमन पोचला. ृो आलयाची बाृमी सुदशरन शटे यानंा िमळाली. महावीरांया 
�वचनासाठी िनघालेले सुदशरन शटे महणाले, “मी पहाृृो मला काय काय करृा येईल ृे. ृो ृरी मनुषयच 
आहे.” लोक महणाले, “ृो रोज सहा माणसे मारृो. आज पाच मारली आहेृ. एखादे वळेी सहावा मनुषय 
आपणच वहावयाचे.” 

 
सुदशरन ृरीही अजुरनमालीसमोर जामन उभे रािहले. अजुरनमालीने तयांं यावर गदा उगारली. पण तया 

यकाला सुदशरनांं या अंगचे अिहसेचे सामथयर सहन झाले नाही. ृो पळपन गेला आिण अजुरनमाली गदेसिहृ 
जिमनीवर पडला. तयाला हाृ देृ शटे महणाले, “अजुरनमाली, मठ. माझयाकडे काय पहाृोस? चल, आपण 
दोघे ृीसरकाराचंी पिव� वाणी ऐकप या.” 

 
शटेजीनी हाृ धरन अजुरनमालीला उठवले आिण ृीस�कारांयासमोर नेले. अजुरनमाली तयानंा शरण 

गेला आिण दीिकृ झाला. “मा हृो” हा उपदेश तयाने िशरोधायर मानपन जनमभर ृसे आचरण केले. िजकडे हा 
अिहसा बाणपन घेृलेला जानी जाृो तया िदशवेर कक पेचा वष�व करृो. ृीस�कर िशषय सुदशरनानंी ृसे केले. 

 
देव महणाले, “अजुरना, तयांया चालणयाला मी बगळयाची आिण �मराची उपमा िदली खरी पण माझया 

मनाचे समाधान झाले नाही. आणखी सोडे वणरन करन सागंृो. हे बघ, माजंरी मो�ा �ेमाने आपली िपले 
ृोडाृ धरन इकडपन िृकडे नेृे. एरवी ृी�ण असलेले आपले दाृ ृी िपलाना टोचप देृ नाही. �ेमळ आई 
आपलया ृान्ाची वाट पहाृ असृे ृेवहा िृंया डोळयांृ  जगावगेळे हळुवारपण असृे. वारा घेणयासाठी 
कमळाचे फप ल हळपहळप हालवले ृर ृो वारा बुबुळानंा टोचृ नाही. या सगळयामधये असलेले मकदुपण आपलया 
पावलाृ आणपन ृो भपमीवर चालृो. ृे पाय जया वस पृंवर पडृील तयानंा सुखच वाटृ जाृे. लोक सुखीच होृ 
जाृाृ. चालृाना कक िमकीटक िदसले ृर ृो पुढे जाृ नाही. पाय चुकप न पडला ृर ्ा भीृीने मागे िफरृो. 
तयाला वाटृे ्ा लहानुलया जीवामधये जो माझा सवामी भगवंृ  झोपला आहे तयाची झोप मोडेल. तयांया 
सवससृेृ वयतयय येईल, याची काळजी वाटपन ृो कारणयाने दुसऱया माग�ने जाृो. कोणतयाही �ाणयाला 
दुखवृ नाही. अहो कृणामधेही जीव आहे ्ा जाणीवनेे ृो गवृही ृुडवृ नाही. मग �ाणयानंा �ास देृ नाही 
ही कुठली गो� आहे.” 

 
मालपृाई, मलकापुराृ रामप गुरव नावाचा पहारेकरी होृा. िवनेनराची पपजा करावयचा आिण गंध 



 
अनु�मिणका 

लावपन सकाळी पहाऱयावर हजर वहावयाचा. तयाची पिर�ससृी िबकट होृी पण काही िकृी मागर सुचिवले ृरी 
तयाला काही करावसेे वाटायचेच नाही. आमही महटले, “ृुला शळेी घेमन देृो पृ दरडावर िृला चरायला 
सोड. िृचे दपध ृुला, मुलाबाळानंा होईल.” तयावर ृो महणावयाचा, “ृे आिण कुणी करायच.ं” पहाऱयावर 
बसाव ेआिण ृासाचे टोल �ाव ेएवढेच काम तयाला पुरावयाचे. 

 
एकदा भाृाची पोृी अंबाबाईंया मंडृाृ पुढे रचली होृी. िचमणया यायंया पोतयावर चोची मारन 

भाृ खायंया फोल खाली पडायचे. एकदा मी देवाला जाणार महणपन देवघराची िक�ी घेमन ृो उभा होृा. मी 
महटले, “रामप, हे सगळे भाृ एकदा पे�ांृ पन भरन घेृले पािहजे. िचमणया पोृी फोडृाृ, भाृ खाृाृ, 
आपले नुकसान आिण अंबाबाईंया मंडपाृ कचरा.” 

 
ृो मला महणाला, “तया भाृांृ  िचमणयाचंाही वाटा असृोच की, खाईनाृ जरा.” 
 
एरवी वयवहाराृ िनबुर�, आळशी, रामप गुरव हे वाकय मला ऐकवृ होृा. महटलं, “रामप अरे पृ ृर 

आज माझा गुर झालास की! खरे आह ृुझं महणण.ं” 
 
संसाराृ पशुपकाचंाही ह� मानय करणे हे जानी पुरषाचे लकणे आहे असे देव सागंृ आहेृ. अिहसेचे 

ृे एक िचनह आहे असे तयाचें सागंणे आहे. आृा रामप गुरवांया मनाृ हा िवचार कसा आला असेल असे आजही 
वाटृे आिण िनरिनराळया �संगाृ तयांं या ्ा शबदाचंी आठवण होृे. 

 
अिहसा जयांया मनाृ बाणली आहे तया पुरषाचे चालणे वणरन करृाना देव महणृ आहेृ, “मंुगीला 

मेर पवरृ ओलाडंृा येृ नाही. िचलटाला समु् उ�ंघपन जाृा येृ नाही. तया�माणे कोणीही �ाणी भेटला की 
तयाला ओलाडंपन जाणे अशा अिहसापपणर पुरषाला शकय होृ नाही. तयाची चालणयाची प�ृच ृशी असृे. 

 
आृा तयांया बोलणयाचे वणरन करावयाचे ृर तयांया वाचेंया रपाने दयाच जगृ असृे. ृो जे जे 

बोलृो तयाचे फल कक पा हेच असृे. तयाचे नास महणजे सुकुमारपणा. तयाचे मुख �ेमाचे माहेरघर अिण दाृ 
महणृे मधुरपणाला फुटलेले अंकुरच वाटृाृ. तयांया वाणी पृन �ेम पाझरृ असृे आिण अकरे तया �ेमांया 
मागे धावृ असृाृ. ृो आधी कक पा करृो आिण मग आशीव�दाचे शबद उ�ारृो. ृसे महटले ृर ृो जासृ 
बोलृच नाही. बोलाव ेअसे मनाृ आले की, ृो �सम िवचार करृो की, हा शबद कुणाला खुपेल काय? एखादा 
शबद जासृ गेला ृर कुणांया वम� लागेल काय? कोणांया मनाृ शकंा येईल की काय? काही लोक बोलृ 
आहेृ, िवषय माडंृ आहेृ ृर ृो िवषय आपलया बोलणयाने मोडणार ृर नाही? आपलया शबदाने कुणी िभमन 
जाईल, दचकप न उठेल, बोलणे ऐकप ण उपेका करील असे अनेक �कारचे िवचार, शकंा मनाृ येमन ृो बोलृच 
नाही. आपलया बोलणयाचे कुणालाही कलेश होम नयेृ. कुणाचीही िभवई उचलप  नये असा भाव िच�ाृ आणपन 
ृो गपप बसृो. 

 
तया पृन कुणी �ासरना केलीच ृर मो�ा �ेमाने ृो सोडासा बोलृो. पण ऐकणाऱयास वाटृे की, जसे 

काही आपले मायबापच बोलृ आहेृ.” 
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पपजय सवामी सवरपानंदाचंी गो� आठवृे. सवामीजी �कक ृीने अगदी कीण. सोडेच बोलृ व ृेही अगदी 

हळप. तयांं या एका अनु�हीृ कनयेने िवचारले, “आपण मला ृो मागर दाखवला ृो मी आृा दुसऱयानंा सागंप 
का?” 

 
सवामी अगदी हळुवारपणाने महणाले, “हो. आणखी बारा वष�नी.” 
 
आिण महणृाृ की ्ा सवामीजींया या शबदाृ उपहासाची सप�म चटाही नवहृी. आपलया शबदानंी 

दुसऱयाचे मन कधी दुखवायचे नाही याचा ृो वसृुपाठच होृा. 
 
देव पुढे महणाले, अजुरना, तया माझया भकृाचे, तया जानी पुरषाचे बोलणे �ेमळ आिण पिव� असृे. 

नाद��च आकाराला आले आहे िकवा गंगाजळच उसळृे. 
 
ृेवहा जसे मन ृशी ि�या हा पृन घडृ असृे. अिहसा शिरराने पाळप महणपन भागृ नाही. ृी पपणरृ या 

मनाृ रजली पािहजे, प� झाली पािहजे, ृो मनाचा सहजभाव झाला पािहजे असा देवाचंा अिभ�ाय आहे. 
 
देव महणाले, “अिहसा तया जानी पुरषांया मनाृ इृकी अपार भरलेली असृे की इंि्ये अिहसेचा 

वयापार इृकया �चडं �माणाृ करीृ असृानाही आ पृन भाडंवल कमी पडृ नाही. एकसारखे पुरिवले जाृे. 
समु्ाला भरृी आली की खा�ा भरन जाृाृ, ृशी अिहसा िच�ाृ भरली की ृी सवर इंि्ये भरन टाकृे. 
जासृ काय सागंप? पिंडृ बाळाचा हाृ धरृो आिण ओळी आपण सवृःच िगरवृो. तया�माणे मन आपले 
दयालुतव हाृापायाृ आणृे आिण िृसे अिहसा िनम�ण करृे. मग इंि्यांं याकडपन अिहसेचे आचरण 
आपोआप घडृे. मनांया आजेचीसु�ा गरज रहाृ नाही. इंि्ये आपणहपनच अिहसेने वागायला िशकृाृ. 
महणपन अजुरना, तया जानी पुरषांया इंि्यि�याचें वणरन करन ृुला तयांया मनांयाच अिहसा धम�ची कलपना 
सप� केली आहे. देह, वाचा, मन या सव�नी िहसेचा तयाग केला आहे असे जेवहा िदसेल ृेवहा ृो पुरष जानाचे 
िवस कृृ मंदीर आहे असे पृ समज. िकबहुना ृो केवळ मप�ृमंृ जानच आहे असे समज. अिहसेचे वणरन कानानी 
ऐकले, �ंसाधार घेमन तयावर िनरपण केले आिण ृी अिहसा कशी िदसृे हे डोळयानंी पहाव ेअशी इंचा 
झाली ृर तया पुरषाचे दशरन घयावे असे देव महणाले. 

 
माउली महणृाृ, “खरे महणजे मी एका शबदाृ सागंाव ेपण फार िवसृार केला याब�ल आपण मला 

कमा करावी. आपण महणाल “िहरवा चारा िदसला की जनावर परृ िफरणयाचा िवचार न करृा चाऱयांया 
लोभाने पुढे पुढे धावृ असृे. पखंाृ वारे भरलेले पाखर आकाशाृ उडप  लागले की तयाला घर�ाचे भान 
रहाृ नाही. ृसा हा जानोबा �ेमांया सफप ृ�ने, रसवक�ींया उलहासाने सागंृच गेला आहे. तयाला िनरपण 
आवरेचना!” पण महाराज ृसे नाही. िवसृाराला सोडे कारण आहे. पद आहे ृीनच अकराचे “अ-िह-सा.” पण 
शबद लहानसा असला, पटकन महणपनही झाला पण को�वधी मृाचें खंडन केलयावरच अिहसेचे खरे सवरप 
सप� होृे. एरवी जी िनरिनराळी मृे अ�सृतवाृ आहेृ. तयाचा समाचार न घेृा आपलया मृाचेच आवशेाने 
समसरन केले असृे ृर आपलयासारखया �ाज �ोतयांं या पुढे ृे िटकले नसृे. रतनपारखयांं या गावी जामन 
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गंडकी िशला िवकली जाईल असे वाटले ृरच ृी सोडपन िव�ीला बाहेर काढावी. सृुिृ करन सरसवृी �स� 
होईल असे वाटले ृर सृुृी करावी. जया बाजाराृ अससल कापराब�ल “वास सोडा कमी आहे” असा 
अिभ�ाय पडृो िृसे कापपर महणपन पीठ कसे िवकले जाईल? 

 
आपलया सभेृ नुसतया बोलकेपणाला पसंृी िमळणार नाही हे मी जाणपन आहे. सामानय आिण िवशषे 

असे दोनही अिभ�ाय जर मी आपलया पुढे ठेवले ृर �भो, आपण कानांया मुखाकडे माझे शबद नेणारच नाही. 
शु� �मेय शकेंंया गदळाने मिलन झाले की येणारे अवधान मागंया पावलानेच पळृे. जया िठकाणी पाणयावर 
शवेाळाची खोळ आहे. तया पाणयांया वाटेस राजहंस कधी जाृाृ काय? अ�ापलीकडपन येणाऱया 
चादंणयासाठी, तया मिलन चं्  �काशासाठी चकोर चोच उघडृाृ काय? माझे िनरपण िन�ववाद नसेल ृर 
आपण �ंस उचलपन घेणार नाही. इृकेच काय ृे िनरपण आपण ऐकणारही नाही. उलट असे िनरपण 
केलयाब�ल माझयावर रागावाल. िनरिनराळया मृाचें िनराकरण केले नाही, आकेप दपर केले नाहीृ, ृर ृसले 
वयाखयान मला आपली जोड करन देणार नाही. एरवी आपण गीृास�चे सोयरे अहा महणपनच मी ही गीृा 
जीवाभावाने हाृाृ धरली आहे. हा �ंस नवहे खरोखर हे ृारण आहे. आपण आपले सवरसव �ाल आिण मग हा 
�ंस सोडवपन नयाल अशी मी वाट पहाृो आहे. ृुमही आपलया सवरसवाचा लोभ धराल ृारणाचा अवहेर कराल ृर 
ऐका महाराज, माझी आिण गीृेची एकच गृी होणार. आपण माझाही अवहेर केलाृ असेच होणार आहे. ृे ृर 
मला होम �ायचे नाही. माझे काम आपलया कक पेशी आहे. आपली कक पा कुणीकडपन लाभावी महणपन मी हे �ंसाचे 
िनिम� केले आहे. 

 
ृुमहा रिसकाजोगे वयाखयान शोधाव ेलागृे. िनरिनराळी मृे तयासाठी मी आपलयाला बोलपन दाखिवली 

या कारणासाठी िवसृार झालयाब�ल आिण �ोकासर दपर गेला महणपन आपण लेकराला उदार मनाने कमा 
करावी. घासाृ खडा आला ृर ृो काढपनच जेवले पािहजे. वळे लागला हे काही दपषण नवहे. अ�ाृ केरकचरा 
आला ृर काढला पािहजेस ना? महाराज एरवी मुलाने घरी यायला उशीर केला ृर आईने खुशाल रागवावे, 
पण वाटेृ चोर भेटलयाने तयाना चुकवपन याव ेलागलयामुळे मुलाला रा� झाली ृर आईने रागावप ृर नयेच पण 
जीव वाचवपन ृो सुखरप घरी आला महणपन मीठ-मोहऱयानी द�च काढली पािहजे ना? आृा तयासारखे माझे 
बोलणे पालहाळाचे होृे असे मी महणणे बरोबरच नाही. पण आपण माझा हा िवसृार आनंदाने सहन केलाृ हेच 
महणणे जासृ चागंले. पण ृे असपदे. 

 
�ोृे हो, देव पुढे महणाले उ�म जान दि� असलेलया अजुरना, ृुला आृा जानाची ओळख आणखी 

करन देृो. मघाशी ृुला महटलेच आहे की गुण मनाृ बाणृाृ जान मनाृ रजृे आिण इंि्य�ारा �कट 
होृे. वगेवगेळया सवरपाने होृे. आृा जया लकणाचे मी वणरन करृो आहे तयाचे नाव आहे कमा. ृुला माहीृ 
आहे की कमा महणजेच पकथवी. ृी �ाणयानी केलेले सवर अनयाय, आघाृ सहन करृे. तयाला कमा करृे महणपन 
िृचे नाव कमा. अपराध सहन करणयाचा जो जानी पुरषाचंा गुण तयाला कमा महणावयाचे. आृा स�नाचंी ही 
कमा सहजभावा पृन झालेली असृे. आकाडंृाडंव करन ओढपन ृाणपन आणलेली नसृे. कोणी आपला 
अपराध केला आहे असा िवचार मनाृ आला ृर ना पुढे कमा करणयांया गो�ी. कमेने तयाचें िच� इृके पिरपपणर 
असृे की, अपराधाची जाणीवच तयांं या िच�ाला होृ नाही. 
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नासांं या अंगावर एकश ेआठ वळेा सुंकणाऱया पठाणाची इसे आठवण येृे. पारावर बसपन पठाण सुंकृ 
होृा आिण नास गोदावरीृ उृरन सनान करन येृ होृे. एकश ेआठ वळेा हा �कार झालयावर मा� पठाणाचे 
डोळे उघडले. तयाला प�ाृाप झाला. ृो तयांया पायाशी लोळृ महणाला, “महाराज, मला कमा करा. मी 
आपला फार मोठा अपराध केला आहे.” 

 
नास शांृ  िच�ाने महणाले, “कमा कशासाठी करावयाची? ्ा ृुझया कक तयाने मला एकश े आठ 

गोदासनाने घडली. नाही ृर मी आज इृकी सनाने कशाला केली असृी? 
 
नास खरोखरच शािंृसागर होृे. तयानंा राग कसा ृो माहीृच नवहृा. पैठणंया मंडळीनी एकदा एका 

�ा�णाला सािंगृले की, “ पृ नासांं या वा�ाृ जा. असा काही अपराध कर की, जयाची कमा करणेच शकय 
नाही. नासानंा जर पृ राग आणपन दाखवलास ृर ृुला शभंर रपये बकीस देम.” 

 
�ा�ण महणाला, “पैसे बाधंपन ठेवा. हे काय अगदी सोपे काम आहे. आृा जाृो नासांं या वा�ांृ .” 
 
�ा�ण सेट वा�ाृ गेला जसा होृा ृसाच सेट नास देवपपजा करीृ होृे िृसे देवघराृ घुसला 

आिण माडंीवर जामन बसला. नास महणाले, “वाहवा ृुमहाला पाहपन फारच आनंद झाला. ृुमचे �ेम फारच 
िवलकण आहे.” 

 
�ा�ण हे ऐकप न िहरमुसला पण डोळयापुढे शभंर रपयाची सैली िदसृ होृी. जेवायंया वळेी नासांं या 

शजेारंया पानावर जामन बसला. िगरजाबाई पृप वाढायला आलया आिण तया वाकलयाबरोबर �ा�ण उडी 
मारन तयांं या पाठीवर बसला. नास महणाले, “अहो संभाळा हं, �ा�ण पडेल िबडेल.” 

 
िगरजाबाई हसपन महणालया, “हिरपिंडृाला पाठीवर घेमन काम करायची सवय आहे मला. मी बरी 

�ा�णाला पडप  देईन.” मग मा� �ा�णाला खरा प�ाृाप झाला. तयाने नासदंप�ीचे पाय धरले. गावाृील 
हकीकृ सािंगृली. नासानंी फकृ �समृ केले. अशी ही कमा. िच�ाृ पपणर बाणलेली वकि�. जानाचा �काश 
बाहेर पसरवणारी. असा पुरष जानाचा ओलावा असृो. अजुरना, धयानाृ आली ना कमेची वयापृी? 

 
आृा ृुला आजरव ्ा गुणाचे सप�ीकरण सागंृो. �ाण सव�वर सारखेच �ेम करृो. मग ृो �ाणधारी 

िकृीही दोषी असो वा गुणी असो. तयाचें चलनवलन करणयाृ ृो �ाण काहीही भेदभाव करीृ नाही. तया 
सामयभावाला वा सौजनयाला आजरव असे नाव आहे. सपयर काही ृोड पाहपन �काश पाडृ नाही. आकाश सवर 
जग सारखेच पोटाळपन घेृे. तया�माणे तया जानी पुरषाचे मन िभ� िभ� �ाणयाशंी िभ� िभ� �कारचे होृ नाही. 
सवर जगाशी तयाचे �ेमाचे नाृे असृे. अगदी जुनी सोयरीक असृे. आपले आिण परकयाचे हा भावच तयांया 
मनाृ डोकावृ नाही. जे �ेम, माया, कणव, सहानुभपृ ी आपलया िनकटव�ृयावर असृे ृोच भाव सगळया 
जगाब�ल तयांया मनाृ नादंृ असृो. वाटेल तयांयाशी तयाचे पटृे. पाणयासारखी तयाची वागणयाची रीृ 
असृे. कोणािवषयीही तयांया मनाृ िवकलप येृ नाही. वारा सरळ वहाृ जाृो. ृसे तयाचे भाव सरळ 
असृाृ. तया मनाृ शकंा िकवा हाव असृ नाही. 
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लोकिहृवादी रावबहा�पर  गोपाळ हरी देशमुख यांं या लहानपणाची गो� आहे. तयानंा शाळेृ 

पोचवायला-आणायला नोकर जाृ असे. पावसाळयाचे िदवस होृे. बाळ देशमुख िभजप नयेृ महणपन 
नोकराबरोबर काबंळे पाठिवले. देशमुखानंी पािहले की पामस पडृो आहे आिण नोकर घोगडे घेमन िभजृ 
आला आहे. तयानंी घोगडे पाघंरन घेणयाची नोकराला ृाकीद केली. आपण सवृः िभजृ घरी आले. 

 
आईंनी िवचारले, “हे काय? ृुमही िभजृ का आला? नोकराने घोगडे आणले नवहृे?” 
 
देशमुख िनभरयृेने महणाले, “आईसाहेब, मी िभजलो ृर मला बदलायला दुसरे कपडे ृरी आहेृ. 

गडी िभजला ृर ृो काय घालीन? तयालाही घोगडे देणार असाल ृरच मी पाघंरीन नाहीृर मी रोज असेच 
करणार.” 

 
असा हा सरळ िहशोब आिण ृोही अगदी बालवयापासपन. नयायमप�ृ माधव गोिवद रानडे यांं या 

लहानपणाची गो� अशीच. खाबंाला िभडप  करन खेळायचे. एक दान आपले आिण दुसरे खाबंाचे. मग आपण 
हरलो, खाबं िजकला ृरी तयाचा िवचार नाही. जयाचे दान तयालाच िमळायला हव.े आजपबाजपची माणसे हा 
�कार पाहपन हसली ृरी तयाचा पिरणाम करन घयायचा नाही की मनाृ िवकलप आणायचा नाही. 

 
्ा अशा आजरवासंबधंीची महणजे सौजनयाची गो� मारवाडाृच नवहे ृर सवर भारृीय इिृहासाृ 

�िस� आहे. दुग�दास राठोड याचे नाव तयामुळे अजरामर झालेले आहे. औरंगजेबांया धमकीस भीक न 
घालृा दुग�दास कुमार अिजृिसहांया संरकणास ृतपर होृा. औरंगजेबाने आपले मुलगे आझम व अकबर 
मो�ा सैनयािनशी मेवाड व मारवाड िजकणयासाठी पाठिवले. अकबर दुग�दासंया सौजनयाने �भािवृ झाला व 
तयांया भेटीस गेला. औरंगजेबास हे आवडले नाही. ृो हाृ धुवपन तया दोघांं या मागे लागला. अकबर पळपन 
इराणला गेला पण तयाचा मुलगा बुलंद अखृर व मुलगी सफायृुि�सा जोधपपरमधये दुग�दासंया ृाबयाृ होृे. 
औरंगजेबाने ्ा नाृवडंानंा िद�ीृ आणणयासाठी ईनरदास नागर याला पाठवले. दुग�दास महणाला, 
“जसवंृ िसहाचा पु� अिजृिसह याला जोधपपरंया राजिसहासनावर बसवृ असाल ृरच मुले सवाधीन 
करृो.” बुलंद अखृरला जोधपपरला ठेवपन घेमन सफायृुि�सा बेगमेस दुग�दासने िद�ीस पाठिवले. 

 
सोळा वष�ंया आपलया नाृीला औरंगजेब महणाला, “बाळ ृुझे जीवन वगेळया धम�ंया लोकामंधये 

बदंीृ गेले आहे. ृुला आपलया धम�चे काहीच जान असणे शकय नाही. ृेवहा पृ आृा ृाबडृोब कुराणाचा 
अभयास सुर केला पािहजेस.” 

 
ृी मुलगी महणाली, “काय महणृा हे, आपण बडे अबबा! पपजय दुग�दासनी माझे केवळ मुलीसारखे 

लालनपालन केले नाही. तया सवािभमानी राजपपृ सरदाराने मला कुराण िशकिवणयासाठी एका मुसलमान 
बाईची नेमणपक केली होृी. मला सवर कुराण पाठ आहे. वाटलयास महणपन घया.” 

 
औरंगजेब आ�यरचिकृ होमन गेला. महणाला, “वाहवा, आज काय ऐकले हे मी. ्ा िहदपंंया 
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सौजनयाची ृारीफ करावी ृेवहढी सोडीच आहे. आिृथय कसे करावे हे तयांं यापासपनच िशकले पािहजे.” असे 
बोलपन िद�ीपृीने आदराने मान झुकवली. 

 
िशिबराृ �वशे करणाऱया दुग�दासने हे ऐकले. तयाने उ�र िदले, “िद�ीनर, सवर �ािणमा� ईनराची 

लेकरे आहेृ. सवर धम�वर तयाचीच ृर स�ा चालृे. राजपु�ीस िृंया धम�चे िशकण देणे हे माझे क रृवयच 
होृे. माझे वैर अनयायी राजस�ेशी आहे. औरंगजेबाशी व तयांया नाृीशी नाही.” 

 
दुग�दासंया सौजनयाने िदपपन गेलेलया औरंगजेबाने अिजृिसहाचा जोधपपर िसहासनावरील अिधकार 

मानय केला आिण मग दुग�दासने बुलंद अखृरला सनमानपपवरक िद�ीस पोचवले. देव अशा सौजनयाने वणरन 
करीृ आहेृ. ृे पुढे महणाले, “पास�, आईपुढे येणयास मुलाला जसा संकोच वाटृ नाही. तया�माणे आपले 
मन उघड करृाना तयाला लोकाचंा संकोच वाटृ नाही. कमळ उमलले की, आपला सुवास जसे ृे कुठे 
लपवपन ठेवृ नाही. तया�माणे ृो पुरष आपलया अंृःकरणाृ कानाकोपऱयाृ काहीच दडवपन ठेवृ नाही. 
रतनाचा �काश आधी िदसृो आिण मग रतन िदसृे. तया�माणे तयाचे मन आधी �कट होृे आिण मग कक ृी 
घडृे. कक ृी एका �कारची मनाृ दुसरेच काही कपट असा �कारच घडृ नाही. मनाृ काहीृरी िवचार 
करन ठेवावा आिण मग ि�या करावी असे तयाचे नसृे. ृो सदा आतमानुभपिृमधये डुलृ असृो. मनाने ृो 
कशाला िचकटृ नाही आिण कशाचा तयाग करायलाही जाृ नाही. दि�मधये कपट, बोलणयामधये संिदगधृा, 
लोकांं याशी वागणयामधये हीन बुि� याचा लवलेश तयांया िठकाणी नसृो. तयाची दहाही इंि्ये �ाजंळ, 
िनषकपट व शु� असृाृ. तयाचे पचं�ाण अ�ौ�हर मोकळे-चाकळे असृाृ. अमकृाची धार असावी ृसे तयाचे 
अंृःकरण सरळ असृे िकबहुना ृो पुरष सरळपणा ्ा गुणाचे माहेरघर असृो. सुभटा, ृो पुरष आजरवाची 
मपृ�च आहे. असा पुरष जेवहा पहाशील ृेवहा प�े समज की इसे जानाने घर बाधंले आहे. 

 
हे चृुरनासा अजुरना, आृा ृुला गुरभ�कृचा �कार सागंृो. काय होृे की अदंिभतव, अमािनतव, 

अिहसा, शािंृ, आजरव हे गुण साधकांया अंगी बाणले की मग तयाला गुर भेटृाृच. ृोवर तयाची एक�ाची 
धडपड चालप  असृे. पण एकदा गुर भेटले की मागर सुकर होृो आिण तया गुरभ�कृंया आनंदाृ ृो जानी पपणर 
बुडपन जाृो. ही गुरसेचा अवघया भागयाची जनमभपमी आहे. शोक�सृ जीवाला ृी �महपदास नेमन पोचवृे. 

 
पपजय गुरदेव रान�ांं या चिर�ाचा मागोवा घेृला ृर गुरभ�कृचे सवर रंग िृसे आपलयाला भेटृाृ. 

तयानंी पधंरावया वष� �ीमंृ भामसाहेबमहाराज उमदीकराकंडपन परमास�ची दीका घेृली व नामसमरणास 
सुरवाृ केली. नामसमरण केले की परीकाही उ�म �कारे पास होृा येृे या आपलया गुरंंया वचनावर िवनास 
ठेवपन मिॅ्कंया परीकेंयावळेी जग�ास शकंरशटे सकॉलरिशप िमळावी महणपन नेमाने काही माळा करणयाचा 
उप�म केला व तया�माणे ृी सकॉलरिशप िमळाली आिण ऐिहक व पारमा�सक जीवनाची बठैक ठरन गेली. 

 
१९०९ मधये गुरदेवाचंी �कक िृ ढासळली. मंुबईंया नामािंकृ युरोिपयन डॉकटरानंी या आजाराचे 

िनदान मचदपचा कय असे केले. ि�. बेन, डायरेकटर शापर वगैरे मंडळी गुरदेवांं या शु�पषेची सोय पुणयाृ िस�वहल 
सजरन ृफ�  युरोिपयन वॉडरमधये करणयाची ृयारी दाखवृ असृाना गुरदेव गावाृ रहावयास आले आिण 
बाळशासी लागवणकराचें औषध तयानंी सुर केले. शारीिरक वयाधीनी व मानिसक वैफलयाने आृ बाहेर पोळपन 
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िनघालेले गुरदेव परमासरसाधना दुपपट कर लागले व १९१० मधये इंचगेरीस सदगुरंंया सहवासाृ दोन मिहने 
रािहले. िृसे तयाचंा परमासर ृर दढ झालाच पण �कक ृीही बरीच सुधारली. 

 
गुरदेवांं या आयुषयाृ तयांं या माृेने परमासरसाधनाृ फार मोलाची मदृ केली. �कक िृ अिृशय 

अशकृ झालयामुळे रामभामना साधनेला बसवृ नसे. परंृु ृी माउली पहाटेस तयानंा उठवपन महणे, “रामप उठ, 
जेवढा होईल ृेवढा नेम कर मग पुनहा वाटले ृर नीज पण ही वळे वाया घालवप नको”. 

 
आईचे हे शबद पुनहा पुनहा आठवपन रामभाम महणृ, “माझया आईचे हे उपकार मी कसे िवसर िृने 

मला परमास�ला लावले.” ृे नेहमी महणृ, “सदगुरंंया खालोखाल आईचे उपकार आहेृ. िृने जनम िदला 
नसृा ृर साकातकाराचे भागय कसे लाभले असृे? 

 
१९२० साली रामभाम इंचगेरीस गेले. देहाचे काय बरेवाईट होणार असेल ृे येसे गुरचरणाशी होवो 

अशा िन�याने तयानंी इंचगेरीस ठाण माडंले. 
 
�कक िृ आस�मरण, आपृे� व इृर सवजन पारखे झालेले, सहकारी दुरावलेले व जगाृ फिजृी 

झालेली अशी तयाचंी अवससा होृी. पण परमास�चा आधार होृा. दीड वषर रामभाम इंचगेरीस रािहले व अनेक 
पारमा�सक अनुभव िृसे तयानंा आले. ृे िदवस आठवपन ृे महणृ, “महाराजांं या कक पेने काही सामथयर िमळाले. 
आमही दुबरल नाही. काही ृरी करृा येईल व हा पृन ईनर सेवा घडप  शकेल इृकी कक पा महाराजानंी केली. पण 
आृाच मकतयप आला ृर या सेवलेा मी मुकेन महणपन वाईट वाटृ होृे.” पण सदगुरकक पेने हळपहळप �कक िृ सुधार 
लागली. शरीरदुःखा पृन आतमसुख जनमाला आले. रामभाम महणृ, “देव संसाराृ दुःखही देृो आिण तया 
दुःखांया पाठोपाठ साधकाचा परमासरही वाढवृो. दुःख आिण परमास�ृील वाढ ही एकमेकास लागपन 
आहेृ.” आिण खरोखरच यानंृर तयाचंा परमासर गुरकक पेने इृका प�ा झाला की ृे रामभामंचे गुरदेव झाले 
आिण ृे िनःशकंपणे “माझयापुरृे काम झाले आहे” असे महणप लागले. ्ा सगळया वाटचालीचा आराखडा 
पािहला की परमासर�ापृीचे �ेय तयांं या गुरभ�कृला िकृी होृे ृे धयानी येृे. आिण मग माउलीनी केलेले 
गुरभ�कृचे वणरन सवृःंया भावावरन आिण गुरदेवासारखे गुरभकृ पाहपन केले असेल हे कळृे. 

 
माउली महणृाृ, “आपली सगळी जलसंप�ी घेमन गंगा समु्ाला जामन िमळृे. वदे ��पदावर 

�िृि�ृ होृाृ. आपलया अंगंया गुणावगुणासिहृ पिृ�ृा आपलया ि�य पृीस आपले सवरसव अपरण करृे. 
तया�माणे ृो पुरष आपले अंृब�् सवर जीवन गुरकुलास अपरण करृो आिण सवृःला गुरभ�कृचे घरच 
करृो. िवरिहणी जशी व�भाचे अहोरा� िचृन करृे. तया�माणे जया िठकाणी गुरगकह असेल ृोच देश तयांया 
मनाृ वसृी करृो. तयाचे तया �देशावर इृके �ेम असृे की गुरगकहावरन वारा आला ृरी ृो धावृ तयाला 
सामोरा जाृो आिण महणृो, “आपण माझया घरी याव.े” ृो आपला जीव गुरगकही ससानापृी करन घालृो 
आिण खऱया �ेमाने भलुपन जामन जया िदशलेा गुरगकह असेल तया िदशशेी आनंदाने गो�ी करृो. गुरंंया 
आजेमुळे गुरपासपन दपर एखा�ा गावी रहावे लागले ृर गायीपासपन दपर बाधंपन घाृलेलया वासरासारखी तयाची 
ृळमळ होृे. ृो मनाृ महणृ असृो “हे माझया गळयाृले दावे कधी सुटेल, मी तया माझया सवामीना कधी 
भेटेन? ‘गुरिवरहांया काळाृील िनिमष तयाला युगाहपन मोठे वाटृे. अशाच �ससृीृ जर गुरंंया गावचे कुणी 
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आले िकवा गुरंनी सवृःच कुणाला पाठवले ृर मरावयास टेकलेलया माणसाला आयुषय �ापृ वहाव ेृशी तयाची 
�ससृी होृे. सुकृ चाललेलया अंकुरावर अमकृांया धारा पडावया, सोडकेच पाणी जयाृ उरले आहे अशा 
डबकयाृील मासा सागराृ जामन पोचावा ृसा तयाला आनंद होृो, नव ेजीवन �ापृ होृे. दिर�ास खिजना 
िमळावा, आंधळयाला डोळे �ापृ वहाव,े िभकाऱयास इं्पद िमळाव े ृसा ृो सुखावृो. गुरकुलाचा लाभ 
झालयाने तयाचा आतमिवनास इृका वाढृो की ृो मनाशी महणृो ्ा गुरकक पेंया जोरावर मी हे आकाशसु�ा 
सहज कवेृ  घेईन. अशी गुरभ�कृ िदसली की तया पुरषाचे दासय जान सवृः करृे आहे असे समज. 

 
तयांया बा् ि�येवरन तयाची गुरभ�कृ सप� होृच असृे. आृा तयांया मनाचे वयापार सागंृो. ृो 

अंृःकरणाृ �ेमांया जोरावर �ीगुरंंया मपृ�ची धयानाने उपासना करृो. शु� अंृःकरणांया आवाराृ ृो 
आपलया गुरमपृ�ची �ाण�िृ�ा करृो आिण कायावाचामनाने गुरंचा लवाजमा आपणच होृो. चैृनयांया 
आवाराृ आनंदांया देवालयाृ गुरिलगावरृी धयानामकृाने अिभषेक करृो. बोधाचा सपयर उगवृाकणी 
साि�वक भावांया िबलबप�ानंी डालगे भरन गुर ि�बकास तया बेलाची लाखोली वहाृो. पिव� काल ्ाच 
कोणी िशवपपजेंया ृीन वळेा समजपन जीवदशारपी धपप जाळृो आिण िनरंृर जानदीपाने गुरमपृ�ला 
ओवाळृो. समरसृेचा उ�म सवयंपाक िस� करन अखंड अपरण करीृ जाृो. आपण पपजा करणारा गोसावी 
होृो. गुरना शकंराची िपडी करृो. नाहीृर जीवरपी शययेवर गुरंना �ाणपिृ करन ऐकयानुभव घेृो. �ेमाचे 
हे िनरिनराळे अिवषकार तयाची बुि� वहाृे. कधी �ेमाने िच� भरन टाकृो. िृसे कीरसमु्ाची कलपना करृो. 
कीरसमु्ाृ आपलया धयेयधयानसुखाची शषेाची शयया ृयार करृो. तयावर �ीगुर शषेशायी भगवान िवषणपच 
आहेृ अशी कलपना करन आपण तयाचे पाय चुरणारी ल�मी आहो असे समजृो. मग आपण गरड होृो. हाृ 
जोडपन उभा रहाृो. कधी कधी आपण ��देव आहो देवांं या नािभकमलामधये आपण जनम घेृला आहे अशी 
कलपना करृो. गुरमपृ�वरील �ेमाचे असे वगेवगेळे �कार करन ृे अनुभव घेृो. धयान सुखाचा अनुभव घेृो. 
एखादे वळेी गुरंना आई समजृो आिण सृनयसुख घेृो, माडंीवर लोळृो. नाहीृर िकरीटी, कधी गुरंना गाय 
करृो, आपण िृचे वासर होृो आिण चैृनयांया वककाृळी मा कृसुख भोगृो. गुर�ेमांया पाणयाृ आपण 
मासोळी होमन सवंचंदाने िवहार करृो आहो अशी ृो कधी कधी कलपना करृो. गुरकक पामकृाची वकि� होृे 
आहे, तयाखाली आपण सेवावक�ीचे रोप आहो असे समजृो. कधी गुरंना पिकणी करृो, तयांं या चोची पृन चारा 
घेृो, आपण पखं न फुटलेले पाखर आहो असे ृो समजृो. तयांया �ेमांया अपारपणाचे वणरनच करृा येृ 
नाही. कधी गुरंना पोहणारा करन आपण तयांया कासेला धरन पोहृो. पपणर भरलेलया समु्ाृ जशा �चडं 
लाटा एका मागोमाग येृ फुटृ असृाृ, तया�माणे एका धयाना पृन दुसऱया धयानाची िन�मृी होृे आिण �ेम 
उ�रो�र वाढृ रहाृे. या�माणे मनामधये गुरसहवासाचे सुख ृो दोनही हाृानंी भरभरन लुटृ असृो. 
अजुरना, आृा ृो गुरंची बा् सेवा कशी करृो सागंप का? अरे ृो महणृो “गुरंनी माझया सेवमुेळे �स� होमन 
“हव ेृे माग” असे महटले ृर मी महणेन, “दाृारा, आपण माझया सेवनेे �स� झाला आहा आिण कौृुकाने माग 
महणृा ृर मला एक �ा. हा जो आपला सगळा पिरवार आहे ृो सगळा मीच एक�ाने वहाव ेअसे करा.” गुर 
�स� असलयाने मला ृो वर देृील आिण मीच एकटा सवर पिरवार होमनही माझे समाधान झाले नाहीृर 
आपलया सेवचेी जी जी साधने आहेृ, उपकरणे आहेृ ृी देखील मीच वहाव ेअसे गुरंना मागेन, पुनहा “ृसे 
होम दे महणृील,” मग माझया भागयाला काय उणे? पिरवार मीच आिण उपकरणे मीच. आृा उपासनेचे खरे 
कौृुक मला भोगायला िमळेल. गुर अनेकाचंी माृा आहेृ. पण मी तयानंा शपस घालपन माझया एक�ांया 
सवाधीन करन घेृले आहेृ. मग मी �ीगुरंना माझया �ेमाचा चंद लावीन. तयांं या �ेमाचा मीच एकटा मालक 
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होईन. माझा लोभही तयानंा सोडपन दुसरीकडे कुठे जाणारच नाही असा तयाला के�संनयास घयायला लावीन. 
वारा िकृीही वािहला ृरी चार िदशांं या बाहेर जाम शकृ नाही. ृसा मी गुरकक पा कोडपन घालणारा िपजरा 
होईन. गुरसेवा हीच माझी मालकीण होईल. िृला मी माझया गुणाचे अलंकार घालीन. गुरभ�कृला मी 
गवसणीच होईन. अजुरना, तया गुरभकृाचे असे मनोरस असृाृ. ृो महणृ असृो गुर�ेमांया वक�ीखाली 
पसरलेली पकथवी मी होईन.” 

 
मनोरसांं या सकि�ंया सकि� ृो िनम�ण करीृ असृो. 
 
ृो पुढे मनाशी महणृो, “मी गुरंचा वाडा होईल. मग मीच तयाचंा चाकर होमन अहोरा� तयाचंी 

सेवाचाकरी करीन. दास होमन सवर दासय मी करीन. मी तयाचंा भालदार चोपदार होईन आिण सवामींया पुढे 
पुकारृ चालेन. माझे सवामी जे जे उंबरठे ओलाडंपन वा�ाृ जा-ये करृ असृील ृे ृे सगळे मी होईन. तया 
पावलाचंा ओझरृा सपशर मला होृच राहील. मीच �ारपाल होईन आिण पहारा करीन. सवामींया पादुका मीच 
हाईन. सेवक होमन मीच तया पादुका तयांं या पायाृ चढवीन, च� मीच होईन, च� धरणारा पण मीच होईन, 
शागीदर मीच होईन, चपळ भरणयासाठी पाणी मी घालीन आिण लगेच चपळ टाकणयासाठी पुढे केलेले ृसृही मीच 
होईन, �ीगुरंना िवडा मीच देईन, मीच िव�ाचा चोसा घेईन, आंघोळीचे ृयारी मीच करीन, गुरंचे आसन, 
चदंन, वस, अलंकार सगळे उपचार मीच होईन, सवामीचा सवयंपाक करणारा आचारी मीच होईन, मीच तयानंा 
वाढीन. देव जेवायला बसले की मीच तयांं या पकंृीला बसेन आिण देव उठले की मीच पुढे होमन िवडा देईन, 
आपलेपणाने मीच तयानंा ओवाळीन, मीच ृाट काढीन, िबचाना मीच घालीन, चरणसेवा मीच करीन, तयाचें 
िसहासन मीच होईन, �ीगुर तयावर चढपन बसले की, माझया सेवचेी पप रृृा होईल. 

 
�ीगुरंचे मन िजकडे जाईल ृो ृो िवषय मीच होईन. असा चमतकार करीन, तयांं या कानांया 

अंगणाृ असंखय शबद मीच होईन, तयाचें अंग िजसे िजसे घासेल ृो ृो सपशरिवषय मीच होईन, �ीगुरंचे डोळे 
आपलया �ेमपपणर नजरेने जी जी वस पृ पहाृील ृी ृी मी होईन, िृृकी सगळी रपे मी घेईन. तयांं या िजभेला 
जो जो रस हवासा वाटेल ृो ृो मी होईन. िनरिनराळया गंधाचे रप घेमन तयांं या नाकाची सेवा करीन, सवर 
वसृुमा� आपण वहाव ेआिण गुरंची सवर सेवा वटेाळावी असे माझे मनोगृ आहे. माझा देह उभा आहे ृोवर मी 
गुरंची अशी अननय सेवा करीन.” 

 
या संदभ�ृ एक सुंदर गो� आहे. हजरृ इ�ािहम बलखचे बादशहा होृे. तयानंी एक गुलाम िवकृ 

घेृला. आपलया सवाभािवक उदारृेस अनुसरन तयानंी िवचारले, “बाबा, ृुझे नाव काय?” 
 
गुलाम महणाला “आपण जया नावाने मला हाक माराल ृे माझे नाव.” 
 
बादशहानंी िवचारले, “ पृ काय खाशील?” 
 
गुलाम महणाला, “आपण जे �ाल ृे.” 
बादशहानंी िवचारले, “अरे ृुला कपडे कसले आवडृील ृे ृरी सागंशील?”  
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गुलाम महणाला, “आपण जे कपडे �ाल ृे.” 
बादशहानंी िवचारले. “ पृ काम काय करशील?” 
गुलाम महणाला, “आपण सागंाल ृे काम करीन.” 
बादशहा हैराण होमन महणाला, “अरे, ृुला आवडृे ृरी काय मग?” 
 
शांृ पणाने सवसस उभा राहपन गुलाम महणाला, “शहेनशहा, गुलामाला आवड िनवड कुठली?” 

बादशहा हे ऐकप न चिकृ झाला. ृो गादीवरन उठला आिण गुलामांया खा�ंावर हाृ ठेवृ महणाला, “अरे, पृ 
ृर आज माझा गुर झालास. परमातमयाची भकृी कशी करावी हे पृ मला आज िशकवलेस.” 

 
्ा गो�ीृील गुलामाला बादशहाने िवकृ घेृले होृे पण गुरभकृ आपखुषीने गुरंना आपले सवरसव 

अपरण करृो. देह असेृोपय�ृ ृो तयाचें दासय करृोच पण नंृरही तयांया समपरणांया अ�ुृ  कलपना 
आहेृ. 

 
“अहो, देहाचा अंृ झाला ृरी मी गुरंचे चरण सोडणार नाही. माझया आराधयाचे पाय जया जिमनीवर 

उभे असृील तया जिमनींया माृीृ माझया देहाची माृी िमसळपन टाकीन. माझे सवामी सहज जया पाणयाला 
सपशर करृील तया पाणयाृ माझया शिरराृील पाणी मी लयाला नेईन. �ीगुर आरृी करणयासाठी नीराजंन 
लावृील िकवा गुरमंिदराृ िदव ेलावृील तया ृेजामधये मी माझे ृेज िमसळपन देईन. चवरी, पखंा यांं यामुळे 
गुरदेवानंा जो वारा घाृला जाईल तयाृ मी माझा �ाणवायप लीन करीन आिण तयांं या शिरराची सेवा करणारा 
वारा होईन. आपलया पिरवारासह िजसे माझे गुरदेव असृील ृेसील आकाशाृ माझया शिरराृील आकाश 
एकरप करीन. िजवंृ  असलयावर ृर गुरदेवाचंी सेवा करीनच पण मेलयावरही करीन, करीृच राहीन, 
सोडणार नाही. िनिमषभरसु�ा सेवा दुसऱयावर िवसंबणार नाही. को�वधी कलपाचंा काल गेला ृरी माझी 
सेवा चालपच राहील.” तया गुरभकृांया मनाचे धािरष� गुरसेवबे�ल असे अपार असृे. सेवें या कामाृ ृो 
रा� िकवा िदवस काहीही महणृ नाही. आपलयाला जासृ काम पडृे असे तयाला कधीच वाटृ नाही. काम 
जासृ असले की, ृो जासृच �स� असृो. मो�ा आनंदाृ गकर  असृो. तयाचे शरीर आिण मन सेवा 
करणयांया बाबृीृ एकमेकाशी चढाओढ करृाृ. गुरसेवा महटली की, ृो गुरभकृ आकाशाहपन मोठा होृो 
आिण सवर कामे एकटाच उरकृो. एखादेवळेी �ीगुरंनी काही लीला आरंभली ृर तया खेळावरन ृो आपलया 
जीवाचे िलबलोण उृरृो. ृो कक श असृो ृो गुरदासयामुळे, पु� होृो गुरकक पेने आिण रहाृ असृो गुरंंया 
आजेंया घरांृ . गुरकुळामुळे कुलीन, गुरबधुंसौजनयामुळे सुजन आिण गुरसेवें या वयसनाने वयसनी ठरृो. 
िनरंृर तयाला ृेवहढेच वयसन असृे. 

 
तयाचे वण��म महणजे गुरसं�दायाचे िनयम, तयाचे िनतयकमर महणजे गुरंची सेवा. गुरपपजेिशवाय 

तयाला दुसरा मागरच मािहृ नसलयाने के�, देवृा, माृा, िपृा सगळे काही ृो गुरंनाच मानृो. �ीगुरंचे दार 
हे तयाचे सारसवरसव असृे. गुरसेवकांयावर सखखया भावा�माणे तयाचे �ेम असृे. 

 
गुरवाकयाचे मं�च तयाची िजवहा सृृ उ�ारृ असृे. गुरवाकयावाचपन दुसरे शास ृो जाणृ नाही. 

दुसऱया शासास िशवृ नाही. गुरचरणाचा जया पाणयाला सपशर झाला ृे पाणी कुठलेही, कसलेही असो तया 
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पाणयांया या�ेला ृो �ैलोकयाची ृीस� आणृो. गुरंचे उ�ंच� हाृी पडले ृर तया �सादांया गोडीपुढे ृो 
समाधीही ृुंच मानृो. �ीगुर चालप  लागले की तयांं या पावलानंी जे धुळीचे कण उडृील ृो ृे मोकसुखांया 
ृोडीचे मानृो. ्ा गुरभकृीचे वणरन ृरी िकृी करावे? माझया बुि�ला गुरभ�कृ महटलयाबरोबर जसे काही 
भरृीचे उधाण आले महणपन मी बोलृच गेलो एरवी या भकृीचे वणरन करणेच शकय नाही. गुरवरील �ेमाला 
खरोखरी अंृ नाही. 

 
अजुरना, अरे गुरभ�कृची जयाला खरी खुरी इंचा आहे ृो गुरसेववेाचपन जगाृ दुसरी काही चागंली 

गो� आहे असे ृो मानीृच नाही. असा जो गुरभकृ असेल ृो ृ�वजानाचे रहाृे घर आहे. जानाला मह�व 
तयांयामुळे आहे. िकबहुना असे समजाव ेकी जान भकृ आहे व ृो गुरभकृ तया जानाचा गुर आहे. अजुरना 
अशी गुरभ�कृ ृुला िजसे िदसेल िृसेच जान उघ�ा दाराने जगाला पुरन उरेल अशा �कारे नादंृे आहे 
असे िनःशकंपणाने समज.” 

 
माउली महणृाृ, “स�न हो अशा �कारची गुरसेवा माझया हा पृन वहावी अशी माझया जीवाला 

अिभलाषा आहे महणपन मागर सोडपन इृका िवसृार केला आहे. 
 
मला अशी गुरसेवा जमृे, घडृे असे मी महणृ नाही. सेविेवषयी माझे हाृ खुळे, भजनावर लक 

ठेवणयाृ डोळे आंधळे आिण गुरसेवें या कामाृ पाय पागंळे अशी माझी �ससृी आहे. गुरवणरन कसे कराव ेहे न 
कळलयाने माझी जमा मुकयाृच आहे. माझयासारखया आळशाला माझे सवामी फुकट पोसृ आहेृ. पण मनांृ  
गुरंंया िवषयी अपार �ेम मा� आहे. तया �ेमानेच मला बोलके केले आहे. जे जे करावे असे �ेमापोटी वाटृे पण 
हा पृन घडृ मा� मा� नाही, तया सेवचेे वणरन मी शबदाृ केले. इृका िवसृार केला भानच रािहले नाही. पण 
महाराज आपण मला ्ा िवसृाराब�ल कमा करा आिण आपलया सेवचेी पुनहा एकदा संधी �ा.  

 
यापुढे आृा मी माझया पदरची भर न घालृा वयव�ससृ फकृ उ�म �ंसासर सागंृो ऐकाव.े भपृ ाचंा भार 

सहन करणारा ृो �ीिवषणु पुढे बोलप  लागला. अजुरन जीवाचे कान करन ऐकृ होृा. 
 
देव महणाले, “अजुरना, आचाय�पासृी िकवा गुरभ�कृ ृुला वणरन करन सािंगृली. ्ा गुरभकृांया 

सव�गाभोवृी, मन, बु�ी, अहंकाराभोवृी गंगेंया �वाहा�माणे गुरभ�कृंया लाटा उचबंळृ असृाृ. तयाचे 
शरीर आिण मन दोनही कापरा�माणे पिव�, शु� होमन जाृे. गुरवाकय तयांया मनाृ घोळृ असृे, शरीर 
गुरसेवमेधये क�ृ असृे. तयामुळे एखादे अमोल रतन आृ बाहेर चोख असावे तया�माणे ृो जानी आ पृन 
जानामुळे शु� होृो. बाहेरन कम�मुळे शु� होृो. या�माणे दोनही बाजपंनी ृो शु�च होमन जाृो. 

 
मकि�का आिण जल याचा उपयोग करन ृो बा् शरीर धपृ जाृो, सवंच करीृ जाृो. वदेांं या 

वचनाृ िवचार िचृन करीृ ृो आपले मन िनमरळ करीृ जाृो. आरशावरचा मळ माृी लावपन काढपन 
टाकृाृ ृसा शरीराचा मळ माृीने ृो काढपन टाकृो आिण वसाचंा मळ परटांया भ�ीृ टाकप न काढावा ृसा 
मनाचा मळ वदेांं या भ�ीृ घालपन काढृो. या�माणे आ पृन बाहेरन सवंच झालयावर अंृराृ जानाच िदवा 
लावपन ठेवृो आिण मनाची शु�ृा िनरंृर कायम ठेवृो. ्ा मनांया शु�ृेमुळेच बाहेरंया कम�ंया शुि�ला 
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मह�व आहे. एरवी आृ मनाने अशु� आिण बाहेर कमरशुि�चा मा� डामडौल महणजे ही खरोखर िवटंबनाच 
आहे. 

 
मकृाला शकगंाराव,े गाढवाला ृीस�ृ सनान घालावे, कडप  दपधभोपळा गुळाने माखावा, ओस घराला 

ृोरण बाधंाव,े उपवासी माणसाला अंगावर अ� िलपाव,े कांृ हीन सीने कंुकप  शचदराचा डौल दाखवावा ृसे ृे 
असरहीन होृे. आ पृन पोकळ आिण वरन सोनयाची झळाळी असलेले कळस काय करायचे? िच�ाचंी फळे 
बाहेरन साजरी िदसृाृ पण आृ शणेच असृे अशा ्ा खो�ा िदमाखाला आग लागो. 

 
कम�ंया नुसतया बा् देखावयाला काही िकमृ नाही. वाईट िनकक � पदास�ला मोठी िकमृ लावपन ृो 

खपृ नाही. मिदरेने भरलेला घडा नुसृा गंगेृ बुडवपन पिव� होृ नाही. 
 
आ पृन जान झाले पािहजे. मग बा् शुि� आपोआप होृ जाईल. 
 
जान आिण कमर यांं या योगाने अंृब�् झालेली शुिचृा सहज कुठे िमळणार आहे? ृी फारच दु�मळ 

आहे पास�. पण ृी जयानंी साधय केली आहे असेही पुरष आहेृच! तया पुरषानंी कम�नी बा् िवभाग चागंला 
धुृलेला असृो, अंृराचा मळ जानाने फेडलेला असृो आिण मग आृ आिण बाहेर असा भेदच रहाृ नाही. 
दोनहीकडील शुिचृा एकच होृाृ. अंृब�्ृा जाृे, केवळ शुिचृा उरृे. सफिटकांया घराृ ठेवलेला िदवा 
जसा आपला �काश सहज बाहेर टाकृ असृो. ृसे तयांया जीवाशी एकरप झालेले स�ाव इंि्य�ारा सप� 
िदसपन येृाृ. जीवनाृलया बऱयावाईट गो�ी तयांयासमोर येृ असृाृ. इृर माणसांं या मनाृ तया िवपरीृ 
गो�ी संशय उतप� करृाृ. मुळाृ नसलेली िवकक ृी िनम�ण करृाृ. अप�वक�ींया बीजानंा अंकुर आणृाृ. 
पण ्ा शु� जानी पुरषांया मनाृ ्ा िवपरीृ गो�ींया सहवासाचा काहीही पिरणाम होृ नाही. ृो ऐकृो, 
पहाृो, भेटृो पण तयाचे मन िवचिलृ होृ नाही. मनावर काही ठसाच उमटृ नाही. मेघांं या रंगाचा डाग 
जसा आकाशावर पडृ नाही ृसे हे होृे. ृसे पािहले ृर इंि्यांं या संगृीने िवषयाशी तयाचा संबधं येृच 
असृो. परंृु, तया िवषयांया संसग�ने तयांया मनाृ िवकार उतप� होृ नाहीृ. 

 
िकृी मनाची िनमरळृा? राकंा बाकंा हे पिृपतनी भगवंृ ाचे िनससीम भकृ. अतयंृ िनसपकह महणपन 

तयाचंी खयाृी! ृे दोघे जंगलाृ जाृ, लाकडे ृोडपन आणृ आिण गुजराण करीृ. देवांया मनाृ आले एकदा 
तयांं या िनसपकहृेची परीका पहावी. तया दोघानंा रानाृ जाृाना पािहले आिण देवानंी एक सोनयाचे कडे तयांं या 
वाटेृ टाकप न ठेवले. राकंांया पायाला ठोकर लागली महणपन तयाने खाली पािहले ृर सोनयाचे कडे. तयाने 
भराभरा तयावर माृी लोटली. ृेवह�ाृ बाकंा येमन पोचली. िृने िवचारले, “हे काय करृा?” राकंा 
महणाला “सोनयाचे कडे होृे. ृुझे तयावर मन जाईल महणपन तयावर माृी सारीृ होृो.” 

 
बाकंा हंसपन महणाली, “अहो, माृीवर माृी टाकप न काय फरक पडायचा आहे? माृी आिण सोने याृ 

काय फरक आहे महणपन ृुमही सोने दडवपन ठेवृा अहा? सोने ही ही माृीच आिण माृी ही ृर माृीच.” असे हे 
खंदे वैषणव वीर. 

 



 
अनु�मिणका 

�ीरामकक षण परमहंस एका बाजपस रपयाचंा व दुसऱया बाजपस ख�ाचंा ढीग करृ आिण दोनही मुठी 
भरन घेृ. ख�ांं या मुठीकडे पाहपन महणृ, “पैसे.” पैशांया मुठीकडे पाहपन महणृ “खडे” आिण दोनही मुठी 
एकदम गंगेृ िवस�जृ करीृ. या अभयासामुळे पुढे पुढे परमहंसाना धा पृचा सपशरही सोसेना. चुकप न सपशर झाला 
ृर ृे मप�ंचरृ होमन पडृ. यावरन जानी पुरषानंा िवषयसंग झाला ृरी िवकार उठृ नाहीृ महणजे काय 
नेमके घडृे हे धयानाृ येृे. 

 
एखा�ा वाटेवरन �ा�ण सी व महार सी गेली ृरी ृी तया दोघींयापासपन अिलपृ असृे. िृला तयाचे 

सुखदुःख वाटृ नाही तया�माणे अिलपृृेने वयवहाराृ कसे जगावयाचे हे तया जानी पुरषास कळृे. पृी आिण 
पु� ्ा दोघानंा ृरण सी आिलगन देृे. पण पु�ाला आिलगन देृाना िृंया मनाृ कामाचा लवलेश नसृो. 
ृसे तया जानी पुरषाचे िच� संकलपिवकलपापासपन अिलपृ असृे. 

 
ृसे पािहले ृर तया दोहोशी तयाची ओळख असृे. कक तय काय आिण अकक तय काय हे देखील ृो 

चागंलया �कारे जाणृो पण तयाचे हदय इृके शुधद असृे की, पाणयाृ िहरा िवरघळृ नाही, आधणाृ 
भाृाृला खडा भाृाबरोबर िशजृ नाही. तया�माणे तयांया मनाला िवकलपाचा िवटाळ होृ नाही. या अशा 
शु� वकि�ला शुिचतव महणावयाचे ही अशी वकि� पास� िजसे ृुला िदसेल िृसे जान आहे असे ओळख. 

 
आृा ससैय�चे वणरन करृो. मप�ृमंृ �ससरृा जयांं या घराृ येमन रािहली आहे ृो पुरष जानाचे 

आयुषय आहे, जान तयांया रपाने जगृे आहे असे ओळख. तयाचा देह वर वर जरी िहडृा िफरृाना िदसला 
ृरी तयांया मनाची बठैक मोडृ नाही. गाय चरणयासाठी रानाृ जाृे पण िृचे वासरावरचे �ेम रानाृ जाृ 
नाही. ृे तया गो�ाृलया वासरावर पहारा करीृ असृे. सृी जाणारी सी वसालंकार घालृे पण तयाकडे 
िृचे लक असृ नाही. िृचे लक केवळ पृीभेटीकडे असृे. लोभी मनुषय दपर जाृो, पण तयाचा जीव ठेवा पुरन 
ठेवलेलया जागी गुंृलेला असृो. तया जानी पुरषाचे िच� देहाचे चलनवलन झाले ृरी चचंल होृ नाही. 
जाणाऱया अ�ाबरोबर आकाश धावृ सुटृ नाही. �हच�ाबरोबर �ुवृारा िफरृ नाही. वाटसर रसतयावरन 
ये-जा करृो महणपन रसृा काही कुठे जाृ-येृ नाही. वारा आला महणपन झाडे काही जागा सोडपन जाृ नाहीृ, 
फकृ जागंया जागीच डोलृाृ. हा जानी चळणवळण करणाऱया पाचभौिृक शिरराृ वास करीृ असला ृरी 
तया एकाही भपृ ांया उम�ने हालृ नाही. वावटळ आली ृरी पकथवी ढळृ नाही ृसा ृो उप्वांया लो�ाने 
वाहवपन जाृ नाही. 

 
दैनयदुःखाने ृो ृापृ नाही. भयशोक �ापृ झाले महणपन कापृ नाही. शिरराला मकतयु येणयाची वळे 

आली ृरी ृो भयभीृ होृ नाही. 
 
आतमजानामधये �ससर झालेले तयाचे िच� आ�ृ, आशा, वक�तव, वयाधी अशी वळे आली ृरी मागे वळपन 

पहाृ नाही. नीट तया आतमजानाशी एकरप होमनच रहाृे. िनदा, अपमान याचें ृडाखे बसले, काम आिण 
लोभ अंगावर धावपन आले ृरी तयांया मनाचा केससु�ा वाकडा होृ नाही. आकाश ओसरन जावो, पकथवी 
िवरन जावो, पण तयाची मनोवकि� आतमयास सोडपन माघारी िफरणे, मोहरा िफरवणे जाणृ नाही. ह�ीला 
फुलानंी मारले ृरी ृो जसा माघारी िफरृ नाही. ृसा दुव�कयाचा मारा केला ृरी वळपन पहाृही नाही, 
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िनसृेज होृ नाही. कीरसमु्ांया लाटानंी मंदार पवरृाला कंप सुटृ नाही, वणवयांया जाळाने समु् पेटृ 
नाही. शोक, मोहादी उम� आलया-गेलया महणपन तयांया मनोधम�ृ गजबज होृ नाही. कलपांृ  समय आला 
ृरी ृो धैयरवान ृो �संगही सहन करन जाृो. हे डोळस अजुरना, अशी जी मनाची िविश� अवससा िदसृे िृला 
ससैयर असे नाव आहे. हे िनधडे ससैयर जया पुरषांया शिरराला आिण मनाला �ापृ झाले असेल ृो जानाचे उघडे 
भाडंार आहे असे समज.” 

 
महाराज युिधि�रानंी अनमेध यज करणयाचे ठरवपन घोडा सोडला होृा. तयाच वळेी रतनपुराधीनर 

मयपरधवजानेही घोडा सोडला होृा. पाडंवांं या घो�ाबरोबर कक षण व अजुरन होृे. मयपरधवजाचा पु� ृा�धवज 
याने तयाचंा पराभव केला. दोनही अन घेृले व ृो मयपरधवजासमोर येमन उभा रािहला. अजुरन मप�ंचरृ झाला 
होृा. मयपरधवज हा कक षणाचा भकृ असलयाने तयाला कक षणाजुरनाचा पराभव झालयाचे ऐकप न िवषादच झाला. 
एवह�ाृ �ीकक षणानी �ा�णाचे रप घेृले व शु�ीवर आलेलया अजुरनाला आपला िशषय केले. दोघे दरबाराृ 
आले. �ा�णाचे ृेज पाहपन मयपरधवज चिकृ झाला. न�ृापपवरक नमसकार करन ृो �ा�णाला िवचार 
लागला. “भपदेव, मी आपले काय काम कर?” �ा�ण वषेधारी देव महणाले, “माझया मुलाला िसहाने घायाळ 
केले आहे. पकडपन नेले आहे. ृो िसह महणृो आहे की मयपरधवज राजांया पतनीने व मुलाने करवृीने तयाचे 
उजवया व डावया भागाचे दोन ृुकडे केले आिण उजवा भाग मला आणपन िदलास ृर मी ृुझया मुलाला सोडीन 
आिण ृो िसह असेही महणाला आहे की हे दान राजाने आनंदाने िदले पािहजे.” 

 
राजा ृयार झाला. शीर कापृ असृाना राजांया डावया डोळया पृन पाणी येम लागले. �ा�णरप देव 

महणाले, “दुःखाने देृ असशील ृर मला ृे दान नको आहे.” राजा महणाला, “हे अ�ु वदेनेचे नाहीृ. उजवया 
अंगा�माणे �ा�णाला आपला काहीच उपयोग नाही महणपन डावा डोळा रडृो आहे.” ्ा वाकयासरशी देव 
�कट झाले. तयानंी मयपरधवजाचे शरीर पपवरवृ केले व तयाला वर मागणयास सािंगृले. राजा हाृ जोडपन 
महणाला, “महाराज अशी कठोर परीका यापुढे कुणाचीही घेृली जाम नये एवढाच वर मला �ावा.” 

 
भगवंृ ानी ृो वर िदला, तयांया आिृथयाचा सवीकार केला. कक षणाजुरनानंा राजाने अनमेधाचा घोडा 

परृ केला व कक षणाजुरन पुढे गेले. मयपरधवजांया मनाचे ससैयर असे िवलकण होृे. जानी पुरषांया मनाचे ससैयर 
वणरन करीृ असृाना मामलींया पुढे राजा मयपरधवजाचे उदाहरण असावे. सगळयाृ आ�यर महणजे राजाने 
वर मागपन घेणयाृही मनाचे ससैयर दाखिवले. तयाने सवृःसाठी काहीही मािगृले नाही. आपलया भकृबाधंवाचंी 
अशा कठोर स�वपरीके पृन कायमची मुकृृा केली. हाही अलौिकक ससैय�चा आणखी एक आदशरच महणावा. 

 
देव सागंप लागले, “अजुरना, आृा आतमिन�हाचे रप �कट करृो. तयाचा असर असा की, ृो पुरष 

आपलया अंृःकरणावर सृृ पहारा करृो आिण तयाला इंि्यांं या �ाराृ उभे राहप देृ नाही. साप घर सोडपन 
कुठे जाृ नाही. यो�ा आपली हतयारे गंजप देृ नाही. लोभी आपले भाडंार दि�आड होम देृ नाही. मधावर 
लुबध असलेलया मधमाशी�माणे आपलया एकुलतया एक मुलावर जशी तयाची आई अ�ौ�हर नजर ठेवपन असृे 
ृसा ृो जानी आपलया अंृःकरणावर लक ठेवृो. ृे इंि्यांं या दाराृ गेले, जर चुकप न कामांया कानावर गेले 
ृर आशा डाकीण धावृ येईल आिण जीवाला असे झपाटपन टाकील की, मग ृे आपलयाला आवरणारच नाही 
अशी तयाला िभृी वाटृे. एखा�ा ढालगज बाईला िृचा दाडंगट नवरा ृी बाहेर िफरन िबघडेल महणपन 



 
अनु�मिणका 

बदंोबसृाने घराृ कोडपन ठेवृो ृसा ृो आपली �वकि� कुठे नको िृसे जाृ नाही ना हे डोळयाृ ृेल घालपन 
पहाृो. तयाला माहीृ असृे की सोडे जरी अनवधान झाले ृरी अनसर होृो. 

 
ृीन हजार वष�पपव� मगध देशाृ माही नदींया काठी वनामधये उ्रामपु� नावाचा योगी रहाृ असे. 

ृो उ�कोटीचा योगी होृा. मगधेनरांया िनमं�णा�माणे ृो रोज आकाशमाग�ने उडृ जामन राजवा�ाृ 
िभका �हण करीृ असे. 

 
एकदा काही कामासाठी राजाला बाहेर गावी जाव े लागले. आपलया एका दासीवर तयाने 

उ्रामपु�ांया िभकेची वयवससा सोपवली. रोजंया�माणे उ्रामपु� राजागंणाृ उृरला. “महाराज, आपले 
सवागृ असो.” दासीने योगयाचे सवागृ केले. 

 
तया दासीचे लावणय पाहपन योगी मनाृ महणाला, “िकृी संुदर आहे ही आवाज ृरी िकृी गोड.” 
 
सेवाृतपर दासीने तयांया भोजनाची वयवससा उ�मरीृीने केली. 
 
“नको, नको, आृा आणखी काही नको” असे योगी महणाला व आपलया आ�माृ जाणयासाठी 

उडणयाचा �यतन कर लागला, पण वयसर! एव�ाशा मोहाने तयाची योगिसि� संपली होृी. ृो पुनहा कधीही 
आकाशमाग�ने िफर शकला नाही. आिण महणपन देव महणृ आहेृ - 

 
“अजुरना, ृो जानी असा कठोर िन�ह करन जगृो. िच�ाचा संकोच वहावा महणपन ृो देहाची आटणी 

करृो. इंि्यानंा चुचकारन आपलया सवाधीन करन घेृो. मनांया महा�ाराृ अंृमुरखृेंया पहाऱयांया 
जागेवर यम आिण दम महणजे इंि्यिन�ह व मनोिन�ह हे पहारेकरी उभे ठेवृो. आधारच�, नाभीच� व 
कंठच� या िठकाणी मपलाधार, उि�यान व जालंधर या ृीन बधंाचंी ठाणी जागृी ठेवृो. चं् नाडी व सपयरनाडी 
यांं या संपुटाृ िच� अडकवपन ठेवृो. समाधींया शययेवर धयानाला बाधंपन टाकृो आिण िच� व चैृनय याचें 
सामरसय अनुभिवृो. अजुरना, ्ाला आतमिन�ह महणावयाचे. ृेसेच जानाचा िवजय आहे. तयाचे अंृःकरण 
तयाची आजा िशरोधायर मानृे. अशा पुरषांया आकाराने जानच आपण पहाृो आहो असे पृ समज. पास�, 
िवषयभोगासंबधंी जयांया िच�ाृ वैरागयाचा िजवंृ  झरा भरभरन वहाृ असृो ृो जानी आहे असे समज. 

 
ओकप न टाकलेलया अ�ावर वासना जाृ नाही, �ेृास आिलगन देणयास कुणी आंग टाकृ नाही. 

तया�माणे िवषयवाृ� टाकप न तयाची इंि्ये िृकडे धावृच नाहीृ. तयांया मनाृ अतयंृ आलसय आहे कारण 
कणाकणास उठपन मन हालवणारे संकलप आृा पपणर शांृ  झाले आहेृ. देहाचे चोचले न पुरिवलयामुळे तयाला 
अतयंृ कक शृा आलेली आहे आिण यमदमांं या सहवासाृ ृो रमपन गेलेला आहे असे िदसले की ृो जानी 
समजावा. 

 
कुणी समजपन उमजपन िवष खाृ नाही. जळतया घराृ डोळे उघडपन कुणी �वशे करृ नाही. वाघांया 

गुहेृ कुणी कधी िबऱहाड साटृ नाही. उकळतया लोखंडांया रसाृ कुणी उडी टाकृ नाही िकवा अजगराची 
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उशी करन कुणी झोपृ नाही. अजुरना, ्ा सवर ि�या अनसरकारक महणपन शहाणा माणपस झटकप न टाकप न देृो. 
तया�माणे ृो जानी पुरष िवषयसेवन अनसरकारी आहे हे जाणपन तयाचा पपणर तयाग करृो आिण तयाऐवजी देह 
आिण मन, ृप आिण �ृ यांं या अगिणृ अनु�ानाचें आचरण करीृ एकांृ वासाृ रहाृो. लोकानंी 
गजबजलेलया शहराृ येणे तयाला युगानृासारखे दुःखदायक वाटृे. योगाभयासाची तयाला हाव असृे. 
वनाकडे तयाची धाव असृे. जनसमुदायाचे तयाला नावही सहन होृ नाही. ऐिहक भोग भोगणे महणजे 
पपयपकंांृ  लोळणे िकवा शरशययेवर झोपणे आहे असा तयाने मनाचा पपणर िन�य केलेला असृो. कुंयाचे 
कुजलेले मासं िजृके िृरसकरणीय िृृकेच सवगरसुख िृरसकरणीय आहे असे ृो मानृो. महणजे ऐिहक 
भोगही नकोृ आिण सवगरभोगही नकोृ असा तयांया वैरागयाचा �खरपणा असृो. िवषयवैरागय आले की 
आतमलाभाचे भागय चालृ येृे आिण जीव ��ानंदाला योगय होृो. ्ा जानी पुरषाने ृर तया सवगरसुखांया 
इंचेचीही आहुृी टाकली असलयाने पृ खास असे समज की या पुरषांया िठकाणी जानाची िनतय वसृी आहे. 

 
्ा जानी पुरषांया िठकाणी आणखी एक लकण सप� िदसपन येृे. ृो पपणरृ या अनहंकारी असृो. ृो 

यजािदकम� जयानंा इ� महटले जाृे ृी करृो. सकाम पुरषानंी करावी ृशी करृो. पण ृी केलयाचा अहंकार 
उर देृ नाही. ृी कम� “मी केली” असे महणृ नाही. वण��माला पोषक अशी कम� िबनचपक वळेंयावळेी 
साकेपाने करृो तयाृ काही कमृरृा ठेवृ नाही. पण ही कम� मी केली असा भाव मनाृ लेशभरही ठेवृ 
नाही. वायु एकसारखा िफरृा राहपन जीवाचें रकण करृ असृो पण तयाचा अहंकार ठेवृ नाही. सपयर 
िनरिभमान राहपनच उगवृ असृो. वदे सवभावृःच बोलृ असृाृ. गंगा कामािशवायच वहाृ जाृे. तया�माणे 
मनाृ अहंकार न धरृाच ृो जगृ असृो. योगय ऋ पृ आला की झाडानंा सहजच फळे येृाृ. पण आमहाला 
फळे आली. आमही लोकानंा कृपृ केले. असा अहंकार वककाला नसृो. कमर करीृ असृाना जया पुरषाची वकि� 
अशी अहंकारहीन असृे. तयाचे मन, कमर, वाचा ्ा िृनही िठकाणी अहंकाराचा अंशही उरृ नाही.” 

 
�ी. गुरदेव रान�ाचंी पुनहा आठवण येृे. अहंकाराचा वास-वारासु�ा लागप नये महणपन ृे िकृी जपृ 

असृ ृे ्ा �संगाने कळृे. एका साधकाने, “उतसव केवहा करणार?” अशा पकं चेचे प� पाठवले. िनबाळहपन 
तया प�ाचे उ�र ृयार झाले. तया िलिहले होृे, “अमुक िृसी पासपन उतसव करणार आहे” असे प� गुरदेवानंा 
दाखिवणयासाठी व मजकुरास संमृी घेणयासाठी नेलयावर गुरदेव महणाले, “उतसव करणार आहे असे िलहप 
नका, होणार आहे असे िलहा.” पोहचलेलया मंडळीची ही जागरकृा! ही अनहंकारृा! 

 
देव महणाले, “एखा�ा रेशमी धागयाृ मोृी ओवलेले असावे आिण ृो सर मखमलीवर ठेवपन धागा 

बेृाने काढपन घयावा महणजे ृो सर आहे असा केवळ भास रहाृो, तया मोतयानंा एक� ठेवणारा दोरा 
आ�सृतवाृ असृ नाही. तया�माणे ृो पुरष वगेवगेळी कम� करृाना पािहला की सामानय वयवहारी 
पुरषासारखा भासेल, पण ृसे असृ नाही. ्ा कम�शी साधंपन टाकणारी अहंवकि� तयाने अशा खुबीने काढपन 
घेृलेली असृे की हा तयाग कोणांया धयानाृही येृ नाही. 

 
आकाशाृ ढग असृाृ पण आकाशाची आिण ढगाचंी काही साधेंजोड नसृे. म�पी माणसांया 

अंगावर वस असृे, पण तयाला तयाचे भान नसृे. िच�ाृलया माणसांया हाृाृ शस असृे, पण ृे िच� 
लढाई कर शकृ नाही. बलैांया पाठीवर शासांं या पोथया बाधंलेलया असृाृ पण बलैाला तयाचा काही 
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उपयोग नसृो. ृसा हा पुरष कमर शिरराने करृ असृो, मन पपणरृ या अिलपृ असृे. देहाचे “आहेपण”च 
तयांया लेखी माडंलेले नसलयाने ृो तया देहांया कम�स मी केले असे महणृ नाही हे ओघानेच आले. तयाला 
देह महणजे मी याची कधी आठवणच नसृे. अशा पुरषाजवळ जान नादंृे यािवषयी शकंा बाळगप नये. 

 
जनम, मकतयप, दुःख, वयाधी आिण वाधरकय ही अंगाशी येमन झटणयापपव�च तयाची नजर तयांं यावर 

रोखलेली असृे. 
 
�ी. भामसाहेबमहाराज उमदीकर नेहमी महणृ, “मरणाचे समरण असावे.” 
 
देव महणृ आहेृ, “अजुरना, ृो जनमाचे दुःख कधी िवसर शकृ नाही. आजवरंया सवर जनमाचें दुःख 

ृो मनाृ बाळगृ असृो.” 
 
एक सुंदर मोठे घर होृे. ृळमजलयावर धानयाचे दुकान होृे. तया दुकानाृ ृादंळाची भली मोठी रास 

घाृलेली होृी. एक बकरा आला आिण तयाने तया िढगाृ ृोड घाृले. तया दुकानाचा ृरण मालक िृसे 
बसला होृा. तयाने हाृाृील चडी तया बकऱयांया ृोडावर मारली. बकरा मच मच करृ पळपन गेला. नारद व 
अंिगरा असे दोघे ऋषी रसतयाने चालले होृे. नारदानंी ृी घटना पािहली आिण ृे हसले. अंिगरा ऋषीनी 
िवचारले, “नारदा, का हंसप आले ृुमहाला?” नारद महणाले, “हे दुकान �सम अगदी लहान होृे. मालकाने 
अपार क� केले आिण वयापार वाढिवला. ्ा दुकानापासपन आपली भरभराट झाली अशी तयाची भावना 
असलयाने तयाने दुकान होृे िृसेच ठेवले, वयापारी खपप �ीमान झाला. आृा ृो नुसृा येमन बसप लागला, 
नोकर कामे करीृ. मुलगाही कृ�सवरृा झाला. पुढे तया वयापाऱयाला मुतयप आला आिण काही पपवरकम�नुसार 
आृा हा बकऱयाचा जनम आला आहे. आृा ्ा इमलयाचा, दुकानाचा एकवळे मालक असलेला जीव ्ा 
दुकानाृलया मपठभर धानयालाही महाग झाला आहे आिण जया मुलाचे जीवापाड क� काढपन पालन पोषण केले 
तयांयाच हाृची चडी खाणयाची वळे आली महणपन मला हसपं आले. जगाचे रप हे असे आहे.” 

 
आृा ही ृर जनमाची शोककसा. अशा असंखय कसा तयांया मनाृ घोळृ असृाृ आिण “देवा, नको 

रे पुनहा जनम” असे ृो जानी घोकृ असृो. योगमाग�ृ अडसळे येृाृ हे जाणपन योगी दक असृो आिण िभृ 
वडेीवाकडी होम नये महणपन ओळंबा खबरदार असृो, सपर वैर िवसरृ नाही, ृसा जनमजनमाचे दुःख ृो 
िवसरृ नाही. डोळयाृ धुळीचा कण िवरघळृ नाही. जखमेृ शस िजरृ नाही. तया�माणेच मागील जनमाचे 
दुःख ृो िवसरृ नाही. गभ�वससेृील जनमकाळची आिण बाळपणीची अशु�ृा तयाला सारखी आठवृ असृे. 
आिण तयामुळे पुनहा जनम यावा ही कलपनाही तयाला सहन होृ नाही. ृो मनाशी महणृ असृो, “आृा मी असे 
�यतन करीन मला पुनहा जनमच येणार नाही. जुगाराृ हरलेले ्वय पुनहा परृ िजकप न घेणयांया इष�ने जुगारी 
जसा पुनहा डाव खेळायला बसृो िकवा विडलांं या वैराब�ल मुलगा सपड घेणयासाठी जसा हाृ धुवपन मागे 
लागृो िकवा वडील भावास मारलयामुळे तयांया पाठंया भावास जशी बदला घेणयाची ईष� असृे ृसा ृो 
जनमांया मागे हाृ धुवपन लागृो. संभािवृ मनुषय अपमान िगळप शकृ नाही ृसा जनमाला आलयाची लाज ृो 
िवसर शकृ नाही. तयामुळे आपण पुनहा जनमाला येम नये यासाठी काय करावे. कमर कसे करावे याचे ृो 
अहोरा� िचृन, मनन करृो आिण आपलया जीवनाची वाटचाल ठरिवृो. तया भपिमकेला अनुरपच वागृो. 
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जसे जनमाचे दुःख ृसेच तयाला मरणाचे िनतय समरण असृे. मरण कलपानृी येणार असले ृरी ृे 

जवळ आले आहे असे समजपन ृो सावध रहाृो.” 
 
मालपृाई, आमंया बगंलयासमोर सधया महावीर कॉलेज आहे. ृो आमंया माहेरचा इचलकरंजीकराचंा 

बगंला. तया बगंलयांया बागेृ १९५४ साली आमंया आजी आईसाहेब, आई विहनीसाहेब व मी बसलो होृो. 
सहज बोलृा बोलृा आईसाहेब महणालया, “अ�ा, हा बगंला कुणी बाधंला माहीृ आहे ना ृुला?” मी महटलं, 
“हो. पणजीबाईसाहेबानीच सािंगृले होृे की पणजोबा सरकारानंी हा बाधंला. िकृी भ�म आिण चान माडंणी 
आहे. पण मनाृ येृे िकृी बगंले, िकृी वाडे बाधंले ृरी एक िदवस हे इसलया इसे टाकप न बरोबर काही न घेृा 
चालप  लागायचे आहे.” आृा िवचार केलयावर वाटृे आहे खरे महटले ृर िकृी लहान ृोडी मोठा घास होृा 
हा! पण आईसाहेब काही राग न दाखवृा महणालया, “खर गं अ�ा, पृ महणृेस ृे पण माणसांया ृे धयानाृ 
रहाृ नाही.” 

 
हा �संग आ�ा आठवणयाचे कारण असे की ्ा ओवया वाचृाना मनाृ यावयाचे की,जनमकाळाची 

अशु�ृा वा मरणकाळचे दुःख कोण सागंप शकृो? जनमकाळी वा अभरकपणी ृर पपणर अजानच आहे. मकतयप 
पावलेला मनुषय दुःख कसे होृे हे सागंायला आलेला माहीृ नाही मग ्ा दोन अवससाृ कलेश आहेृ असे 
कसे महणाव?े ृर धयानाृ येृे की दुसऱयाचा जनममकतयप पाहपनच ृो जानी पुरष सावध होृो. हा जनमाचा �संग 
आपलयावर येमन गेला आहे आिण मकतयपचा येणार आहे हे प�े समजपन ृो क�ाने, ्ा �मणा पृन सुटणयांया 
�यतनास लागृो. 

 
�ीबुवामहाराज, िस�ेनरमहाराजानंा जेवहा पिहला मुलगा झाला ृेवहा तयांं या आई तयानंा महणालया, 

“महाराज, उठा. ृुमहाला मुलगा झाला. सनान करा.” 
 
�ससर नजरेने पहाृ बुवामहाराज महणाले, “दोनही सनाने एकदमच कर.” खरोखरच सो�ा वळेाने ृो 

मुलगा गेला आिण दोनही सनाने एकदम करणयाचीच वळे आली. मनाृ येृे या जानीपुरषानंा ्ा दोनही 
अवससाचें जान, परोक व अपरोक दोनही �कारचे असृे आिण महणपन सवृःवर ृो �संग येणयापपव�च तयानंी ृो 
अनुभवपन टाकलेला असृो आिण तयांया पिरहाराचे िनकराचे �यतन सुर केलेले असृाृ. 

 
देव सागंृ आहेृ, “नदीमधये असागं पाणी आहे असे बघपनच नदींया काठावर असणारा पोहावयास 

पडणयापपव� कास बळकट करृो. यु�ांया जागेवर पोचणयापपव�च यो�ा आपले अवसान संभाळृो िकवा घाव 
अंगावर पडणयापपव�च ढाल समोर धरृो. उ�ाचा मु�ाम वाटमाऱयाचा आहे महणपन आजच सावध रहावे, �ाणांृ  
होणयापपव�च औषधासाठी धावाधाव करावी, ृसा ृो मकतयपचे समरण ठेवपन जागरक रहाृो. जळतया घराृ 
सापडलयावर िवहीर खणायला सवड कुठली? एखादा दगड खोल पाणयाृ बुडाला आिण मी बुडलो असा तयाने 
आ�ोशही केला ृरी ृो बुडलयाची वाृ� तया िनजरन राना पृन येमन कोण सागंील? जयाचे बिल�ाशी वैर पडले 
ृो अ�ौ�हर शसासे घेमन लढाईस स� रहाृो. ृसा ृो जानी नेहमी सावध असृो. गडगनेर झालेली नवरी 
माहेराब�ल उदासीन असृे, संनयासी �पचंाब�ल असृो. तया�माणे ृो मरण येणयापपव�च मरणाचे िचृन 
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करन तयाब�ल उदासीन झालेला असृो. आृा जनम नको महणपन तयाने उपाय योजपन ठेवलेले असृाृ. 
जनमच आला नाही की पुनहा मरण येणयाचे कारणच उरृ नाही. ृेवहा अशा रीृीने ृो जानी पुरष जनमाला 
येमन पुनजरनम िनवारन टाकृो आिण मरणांया धयासा पृन हे उपाय योजले असलयाने मरणानेच मरण मारन 
टाकृो. जयांया मनाृ जनममकतयपचे शलय अखंड रृृे आहे. तयांया घरी जानाला काही कमृरृा नाही. 

 
आृा मरण येणयापपव�च मरणाचा िवचार ृसा ृो पुरष महाृारपण येणयापपव�च महाृारणाचा िवचार 

करन ठेवृो.” 
 
मालपृाई, सबधं जानेनरीृ बीभतस वणरनांया एकमेव ओवयाचंा गट यापुढे आहे. वक�पणाृ होणारी 

शिरराची दुदरशा या ओवयाृ उघड वणरन केली आहे. मला वाटृे की, ृी िनतय पिरचयाची, अनुभवाची व 
खेदाची गो� आहे. ृेवहा तयाब�ल जासृ िलहप नये. तयाृला जो शवेटचा भाग ृेवहढाच घेृे आहे. 

 
देव महणृाृ, “शजेारीपाजारीसु�ा महणप लागृाृ की, हा महाृारा आृा मरणार ृरी कधी? िकृी 

माणसानंा िशणवणार आहे हा!” 
 
ृरणपणीच ृो जानी ्ा शवेटंया घकणासपद �ससृीचा िवचार करन मना पृन िवटपन जाृो. वरचेवर 

िचृन करृो की, हे ृारणय भोग भोगणयाृ हाृा पृन गळपन पडेल आिण अशा �कारचे हे वाधरकय येमन उभे 
राहील. मग माझे िहृ मी कधी साधपन घेणार? ्ा िचृना पृन ृो आपलया ि�याही ठरवपन टाकृो जे जे चागंले 
िहृाचे ऐकणयाची इंचा असेल ृे ृे बिहरेपणा येणयापपव�च ऐकप न घेृो. जेसे जावयाचे असेल ृेसे पागंळेपण 
येणयापपव�च जामन येृो. वाचा बदं होणयापपव�च चागंले बोलावयाचे ृ बोलपन घेृो. पुढे हाृ लुळे होणार महणपन 
दानािदक गो�ी करन घेृो. पुढची अवससा तयाला कळृच असृे. आपले मनसु�ा पुढे वडेे होणार, िचृनास 
िनरपयोगी होणार आहे हे जाणपन िचृन करन ठेवृो. आतमजानाचा िवचार आतमसाृ करृो. चोर उ�ा 
्वयावर ृुटपन पडृील महणपन आजच संप�ी सुरिकृ िठकाणी हालवावी िकवा िदवा आहे ृोवरच झाकपाक 
करावी तया�माणे वाधरकयाृील क�दशा मनाृ आणपन ृी येमन पोचणयापपव�च ृारणयाृच ृी सगळी अशी 
वयवससा लावपन ठेवृो. िजकडे िजकडे िक�ेच िक�े आहेृ अशा �देशाृ पकी घर�ाृ परृणयापपव�च एखा�ा 
िकललयाचा आ�य केला आिण पुढचा �वास साबंवला ृर ृो �वासी चोराकंडपन लुटला जाृ नाही. ृसा ृो 
जानीपुरष आतमसंरकणाचे उपाय ृरणपणीच योजपन सवसस रहाृो. आपण शृायु आहो की, नाही हे कुणास 
ठामक आिण असलो ृरी ृरणपण मौजमजेृ घालवपन एकदम महाृारपण आले की जनमाला येणेच फुकट 
जावयाचे. ृेवहा वळे फुकट न घालवृा आतमजानाचे सवर उपाय ृो िनकराने करृ रहाृो. िृळाची झाडलेली 
बोडेच पुनहा झाडली की मग बोडा पृन आणखी ृीळ िनघृ नाहीृ िकवा राखेला अ�गन जाळृ नाही. तया�माणे 
वक��वाची सृृ टोचणी असलयाने जो वक��वांया कचा�ा पृन सुटृो, तयांया िठकाणी जान आहे असे 
समजाव.े 

 
पुढे नाना रोग येमन शिररावर झडप घालृील तयाची आठवण ठेवपन एखादा शहाणा औषधाची आधीच 

योजना करन आरोगयाचे रकण करृो िकवा सापांया ृोडाृ पडलेली उंडी शहाणा मनुषय ृातकाळ टाकप न 
देृो. तया�माणे सनेहांया बधंनामुळेच दुःख, शोक, िवप�ी ही संकटे येृाृ हे जाणपन आपण सनेहांया 
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िवळखयाृ सापडपच नये महणपन ृो उदासच रहाृो, अिलपृच रहाृो. िनिष� आचरण इंि्यांं या िच्ा पृन 
�वशे करीृ असृे. महणपन ृो तया िच्ाृ िनयमाचें दगड घालपन िबळे बुजिवृो. अशा सामु�ीने ृो जगृ 
असृो. अजुरना, असा पुरष जानरपी ऐनय�चा मालक असृो. 

 
आणखी एक लकण तया जानीपुरषांया िठकाणी िदसृे. वाटसर धमरशाळेृ अिलपृ वक�ीने रा�भर 

रहाृो ृसा ृो संसाराृ अिलपृपणाने राहृो. ृो मुळाृ देहावरच आसकृ असृ नाही. वाटेने जाृाना 
कुठेृरी सोडावळे झाडाची सावली भेटावी आिण िृंयाब�ल आसकृी वाटवी ृेवहढीदेखल तयाची घरावर 
आसकृी नसृे. सावली आपलयाबरोबरच असृे, पण आपलयाला सावलीची जाणीव नसृे. तया�माणे सी 
बरोबर असली ृरी िृंयाब�ल तयांया मनाृ अिभलाषा असृ नाही. वककांया ृळाशी गुरे िव�ांृ ीला बसृाृ, 
तयाचें सुखदुःख तया वककाला जसे नसृे ृशी तयाला आपलया मुलाबाळािवषयी आसकृी नसृे. वाटेचे वाटसर 
भेटाव ेअसा भाव तयांं याब�ल तयांया मनाृ असृो. संप�ीमधये असृाना ृो तया संप�ीचा जसा काही वाटेने 
जाृाना धरन आणलेला साकीदार आहे की काय असे वाटाव ेअसा उपभोग अिलपृपणे घेृो. िपजऱयाृला 
पोपट जसा गजाआड िनमपटपणाने रहाृो ृसा ृो वदेाजेला िभमन िृंया धाकाृ रहाृो, वागृो. जयाला 
सीपु�गकहासंबधंी मना पृन आसकृी नाही ृो जानाची पालनकृ� धा�ी आहे असे समज. 

 
आृा ही अवससा कठीण खरी पण तयाने साधय केलेली असृे. तया अवससेला समिच�तव महणावयाचे. 

उनहाळयाृ वा पावसाळयाृ महासमु् जसा सारखाच भरलेला असृो, ऋृुच�ाचा तयाचा पपण�पपणरृ ेशी काही 
संबधं नसृो ृशी तया पुरषांया िठकाणी इ�ािन�ृेची भावना नसृे. इ�ािन� काहीही समोर आले ृरी ृो 
�ससरिच� रहाृो. ृीनही काळाृ सपय�चे जसे ृीन ृुकडे वगेवगेळे होृ नाहीृ ृसे इ�ािन�ृेमुळे तयाची शांृ ी 
भगं पावृ नाही. आकाश सगळीकडे सारखे भरन रािहलले असृे तया�माणे सवर अवससा ृो �यसस राहपन 
भोगृो आिण असे जो पुरष करृो तयांया िठकाणी जान पिरपपणर आहे असे समजावयाचे. 

 
अजुरना, माझया िठकाणी जयाची अननय भ�कृ आहे ृो जानी आहे असे समज. तयाने मनाचा असा प�ा 

िन�य केला आहे की एका भगवंृ ावाचपन जगाृ दुसरे काहीही संुदर नाही. शिरराने, वाणीने, मनाने तयाचा हा 
िन�य कणाकणाला �गट होृ असृो. अजुरना, ्ा िृघानंी शपस घेमनच हा िन�य केला आहे रे. काय सागंप 
असा भकृ माझयावाचपन दुसऱया कशाचीही इंचा करीृ नाही.” 

 
देव महणृाृ, “फार काय सागंप अजुरना, जयाने अशािरृीने आपले मन पपणरृ या मला अपरण केले तयाची 

आमची शयया एक झाली असे समज. आपलया पृीला भेटृाना जशी एखादी सी िनःशकंपणे भेटृे, सवरसव 
अपरण करन समरस होृे. तया�माणे ृो भकृ मला भेटृो. गंगाजल वहाृ वहाृ समु्ामधये येमन िनरंृर 
समु्ास येमन िमळृे. पाणयाचे लोट येमन पुनहा पुनहा िमळृच रहाृाृ. तया�माणे सवर भावानंी ृो माझयाशी 
एकरप होृ रहाृो. 

 
्ा जानी पुरषाचे मन देवसवरप झाले ृरी कणाकणास पुनहा ृो देवाचे िचृन करीृ असृो. तयांया 

िच�ाचा ृो ससायीभाव होमन रहाृो. सपय�ची �भा सपय�बरोबर �कट होृे आिण सपय�बरोबर लुपृ होृे. हे 
अननय सामरसय तया �भेला शोभपनच िदसृे. पाणयावर सहज पाणी ृळपृ असृे, उठृ असृे. वयवहाराृ 



 
अनु�मिणका 

तयाला लाटा असे महटले जाृेही पण िवचार केला ृर लाटा काहीएक वगेळा पदासर आहे काय? ृे िनववळ 
पाणीच नवहे काय? तया लाटा पाणयांयाच असृाृ. पाणयाृच रहाृाृ. पाणयाृच िवरृाृ ृसा ृो पुरष 
देहाने वगेळा िदसला ृरी माझयाृच असृो. माझयाृच जगृो आिण देह नाहीसा झाला ृरी माझयाृच 
िमसळपन जाृो. अजुरना, अशा अननयृेने जो पुरष मला येमन िमळाला ृो मप�ृमंृ जानी आहे. देहधारी जानच 
आहे. 

 
असा ृो जानी पुरष जासृ करन एकांृ ाृ असृो. ृीस�, नदीृट, समु्ृट, ृपोभपमी िकवा गुहा याृ 

रहाणे तयाला आवडृे. पवरृांया बगलेृ गुहा िकवा सरोवराचा पिरसर पाहपन ृो िृसे रहाृो, सहसा नगराृ 
येृच नाही. एकांृ ाची आवड आिण लोकांृ ाची खंृ िजसे ृुला िदसेल िृसे मनुषयांया आकाराने जानच 
नादंृे आहे असे समजाव.े 

 
अजुरना, जानाची आणखीही काही लकणे आहेृ ृी ृुला सागंृो. 
 
परमातमयाचा अनुभव जया जानामुळे येृो ृे जान खरे आिण बाकी सगळे जान वयसर आहे असा तयांया 

मनाचा िन�य झालेला असृो. सवगर व संसार यासंबधंींया जानािवषयी तयांया मनाृ िृळमा�ही �ेम नसृे. 
आपण सवग�ला जाव ेहा िवचार ृो टाकप न देृो. संसारासंबधंींया गो�ी कानावर येम देृ नाही. स�ावना  
िच�ाृ ठेवपन ृो आतमजानाृ बुडी मारन बसृो. एखादा मनुषय �वासास िनघाला की तयाने आडवाटा कुठे 
कुठे आहेृ याचा शोध घेमन ठेवपन तया टाळपन सेट राजमाग�ने जाव ेृसा ृो इृर सवर �कारचे जानमागर टाळपन 
केवळ आतमजानाचा राजरसृा चालृ रहाृो. तयांया मनाचा असा प�ा िन�य झालेला असृो की आतमजान 
हेच एक ृारक आहे. इृर काहीही जाणणे ही �ानृीच आहे. असा ृो मनाने मेर होृो. �ुव जसा आकाशाृ 
एका जागी �ससर असृो ृसा तयाचा आतमजानाचा िन�य अढळ असृो. तयांया िठकाणी जान आहे असे मी 
महटले ृर अजुरना, मी आडपड�ाने बोलृो असे वाटेल. महणपन ृुला सप� सागंृो की जेवहा तयाचे मन 
जानािवषयी इृके अचल होृे ृेवहा ृो पुरष तयाचवळेी जानच होमन जाृो. 

 
मालपृाई, यापुढील ओवया जान, जेय व अनुभव यावर आधारलेलया आहेृ. �म असा की अधयातमजान 

हेच एक खरेखुरे जान असा तया पुरषाचा िन�य होृो. ृे जान वहाव े महणपन ृो उपासना कर लागृो. 
उपासनेचे फल महणजे ��ाचा साकाृ अनुभव तयाला येृो. ��ाचा असा अनुभव येईपय�ृ जान झाले असे 
महणृा येृ नाही. 

 
�ीगुरदेवांं या चिर�ाृ असा उ�ेख आहे की १९०९ साली मचदपंया िवकाराने गुरदेवाचंी �कक िृ फारच 

िबघडली. शकैिणक के�ाृ अनुपम यश संपादपन �गिृपसावर असलेलया गुरदेवानंा कयाने गाठले. नािसका�ी 
दि� ठेवपन नामसमरण करणेसु�ा तयानंा अशकय वाटप  लागले. मसृक हलके झाले. वै� लागवणकराचें औषध 
चालप  होृे. “दवा मेरा दया ृेरी” अशी शासीबुवाचंी ��ा होृी. अतयंृ �सृ व िचृा�सृ मनः�ससृी पृन 
गुरदेवानंी �ी. भामसाहेब महाराजानंा प� िलिहले. तयाृ िलिहले आहे, “�कक िृमुळे नेम होृ नाही.” “माझा 
अहंभाव असे शिररी । ृसािप  ृो सदगुर अंिगकारी  ” ्ा नयायाने सवसवरपाची �ापृी कशी होईल या 
िववचंनेृ पडलो आहे. मनाृ अभयासाची फार इंचा आहे. 



 
अनु�मिणका 

 
सदगु् ाािोनी सारडाना सो्त तधेााा ा् रा् आधी आधीत॥ 
 
्ा वयाकुळ मनः�ससृी पृन िलिहलेलया प�ास महाराजानंी उ�री िलिहले आहे. 
 
“आपलयास सवड असलेवळेी िन�ेने िनयम ठेवावा. अखंड नाम व दि� अशी आठवण िनरंृर असावी. 
 

आठा ्ो ��त तनाठा ्ो भा्मत॥ 
 
या समसर वाकया�माणे समजपन अहा. कोणृे �कारे काळजी कर नये. सवर समस�नी मनोरस पुरवपन 

देृ आहे. जयाची आठवण तयानंी आपोआप सवर गो�ी साभंाळ करीृ आहे व मनोरस पुरवीृ आहे.” 
 
आपलया सदगुरंंयाकडपन अशा ृऱहेचे प� आलयामुळे गुरदेवानंी रा. सावळगी िलगापपा व रा. 

म�ारपंृ  जोशी यांं या समवेृ  खपप जोराने नेम करणयास सुरवाृ केली. िनरिनराळया �यतनानंी परमेनरी 
साकातकाराचे एकच धयेय डोळयापुढे ठेवपन इृर जीवन�म आखला. �कक िृ िबघडली ृरी नेम जासृ क�ाने, 
असे केलयावर पारमा�सक अनुभव �ससर होणयास सुरवाृ झाली. गुरमाृेसह गुरदेव मग भामसाहेब 
महाराजांं या साि�धयाृ इंचगेरीस जामन रािहले. या सं�दायाृ परमेनरी अनुभवांया �िृकास “वस पृ” 
महटले जाृे. एके िदवशी महाराजानंी गुरदेवानंा िवचारले “इसे टागंलेलया िदवयांया जयोृीवर ृुमहाला 
िदवसा िदसणारी वस पृ रा�ी िदसृे का?” गुरदेवानंी होकारास� उ�र िदले. नंृर िृसेच तयानंा िविवध रंगाचा 
अनुभव येम लागला. नादानुभवास ृर भरृीच आली. 

 
आे्ी िा�लािीत तरूणर उजळली अं्ेीत॥ 
�काश थोे झालात तसाठंााना अंबेीत॥ 

 
अशी �ससृी झाली. “इंचगेरीस राहपन �कक िृ सुधारली. हवा चागंली आहे आणखी काही िदवस इसेच 

राहप का” असे गुरदेवानंी िवचारलयावर महाराज महणाले, “�कक िृ हवनेे सुधारली नाही. नामसमरणाने सुधारली 
पुणयास जाव.े नामसमरण करीृ जाव.े हवा ृरी देवच करृो.” 

 
सदगुरंंया आजे�माणे गुरदेव पुणयास गेले व तयाचंा परमासर �ससर झाला. 
 
गुरदेवाचे एक िजवलग िम� सावळगी िलगापपा यानंी गुरदेवानंा एक प� िलिहले आहे. तयावरनही 

आतमजान िमळिवणयाचा िन�य तया िदशनेे कटपन �यतन व �तयक वसृुलाभानंृर येणारा अनुभव िलगापपानंी 
प�ाृ िलिहला आहे. 

 
िलगापपा शेृ की कॉलेजमधये िशकृ होृे. घरन पुणयास जाणयासाठी कुडची सटेशनवर रेलवें या 

डबयाृ पासोडी पाघंरन नेमास बसले की पुणे सटेशन येईपयरृ  कोणतयाही पिर�ससृीृ नेमा पृन उठृ नसृ. 



 
अनु�मिणका 

साधना इृकया िन�ेने चालली होृी. तयानंी गुरदेवानंा ५ जानेवारी १९१० रोजी िलिहलेलया प�ाृ महटले आहे 
“रसायनशासाृील एक उदाहरण सोडवीृ माझया खोलीबाहेर मी उनहाृ बसलो होृो. भोवृाली कॉलेजचे 
इृर िव�ास� होृे. एकदम. अतयंृ ृेजसवी �काशमान व चकाकणारी एक आकक ृी मोतयासारखया गोलकानंी 
युकृ अशी माझया पुसृकांया रसायनशासांया पानावर नेहमी�माणे िदसप लागली. उदाहरण सोडिवणयाचे मी 
िवसरन गेलो. तया आकषरक आकक ृीकडे पहाणयाृच रंगलो. अचानक मला कानडी पदाची पुढील ओळ 
आठवली. “डोळे िमटले ृरी ॐकार सवरप िदसृे.” महणपन मी डोके वरृी करन सपय�िभमुख करन डोळे 
घ� िमटले ृरीदेखील ृी आकक ृी मला पापणयांया आृ डोळयाृ िदसृ होृी. मला फार आनंद झाला. मी 
माझयाशीच हसृ होृो. भोवृालचे िव�ास� माझया मपखरपणाब�ल हसले असृीलच. 

 
मला जे वाटृे ृे सागंपन टाकृो. देव सवर� आहे हे बरोबर नाही, देव सवग�ृ िकवा पिव� के�ाृ वसृ 

नाही. ृो आपलया भकृांं या समोर ृेवढा असृो. 
 
माझया गुरमहाराजानंी मला आज एक पामल पुढे नेले आहे. माझया आनंदाला सीमा नाही. आज 

सु�ी.” 
 
्ा दोन उदाहरणावरन समजपन घयावचे की आतमजान �ापृ करन घेणयाचा िन�य ही पिहली पायरी. 

क�ाने �यतन ही दुसरी व �तयक ��वस पृ हसृगृ होणे ही िृसरी पायरी आहे. हा अखेरचा टपपा आहे. पण 
देव महणृ आहेृ की जेवहा तयाचे मन जानािवषयी िनि�ृ झाले ृेवहाच तयाची व जानाची बरोबरी झाली. फकृ 
पपणरतव आले असे महणृा येृ नाही. 

 
ृ�वजानाचे िनमरळ फळ ��ाचा अपरोक साकातकार हे आहे. जेयावर सरळ नजर गेली पािहजे-जशी 

िलगापपाचंी गेली असे वाटृे. 
 
महणपन देव महणृ आहेृ, “जानाचा बोध झाला ृरी अजपन जेय समोर िदसृ नाही असे असेल ृर 

जानाचा लाभ झाला असे महणणे आमहाला बरोबर वाटृ नाही. हाृाृ िदवा आहे पण ृो माणपस पपणर आंधळा 
आहे तयाला िदसृ नाही असे असेल ृर िदवयाचा काय उपयोग? जानिन�य जेयाचा अनुभव �तयक येईपय�ृ 
वायाच गेला असे महणावे लागृे. जानाचा �काश पडला की परृ�वाृ बुि�चा �वशे झालाच पािहजे. ृसे न 
झाले ृर बुि� आंधळी होमन रािहली आहे असे महणाव ेलागृे. जान जेवढे दाखवील ृेवढे सगळे ��रपच 
आहे हे कळले पािहजे. बुि� अशी शु� झाली पािहजे. िनमरळ जानाने दाखिवलेले जेय जो शु� बु�धदने पहाृो ृो 
जानी आहे असे समजाव.े जेवढा जानाचा िवकास ृेवढी तयाची बुि� फाकलेली अशी अवससा असेल ृेवहा ृो 
पुरष जानी आहे हे शबदाने वणरन करणयाची जररी नाही. जानांया �काशाबरोबर तयाची बुि� जेयाला िमळृे 
ृो पर��ाला हाृोहाृ जामन भेटृो. 

 
असा पुरष जानी आहे हे वगेळे सागंावयासच नको. सपय�ला सपयर असे शबदाृ वणरन कशाला करावयास 

हव?े तयाचा �काशच तयाचे रप सागंृो. तया�माणे तया जानी पुरषाची �ससृी शबदाृीृ अशा �कारची पण 
उघड असृे. 



 
अनु�मिणका 

 
�ोृे महणाले, “ृे असप दे. तया पुरषाचे अिृशयोकृीचे वणरन कर नकोस. �ंस सागंणयांया आड हे 

वणरन यायला नको. ृरी पण जानासंबधंी पृ सिवसृर उहापोह केलास हे चागंले केलेस. जानिवषयाचा िवसृार 
केलास हा आमचा फार चागंला पाहुणचार केलास. होृे काय आहे की काही किव रसाचा पिरपोश अिृशय 
उ�म करृाृ पण तयाृ जानांया िवषयाचा उ�ेख नसृो. खरे महणजे असा रसपिरपोष काय कामाचा? 
एखादी गाय सगळया बाजपंनी उ�म आहे पण संधयाकाळी धारेला कुणी कासेला हाृ लावला की लासेचा 
फटकारा मारृे. आृा अशी मारकी गाय कोण पोशील? उ�म सवयंपाक करावा, पाहुणा बोलावपन पानावर 
बसवावा आिण मग सवयंपाकाची भाडंी घेमन तया सुगरणीने पळपन जाव ेअसा �कार या जानिवषय न माडंणाऱया 
कवीचा असृो. पण पृ तयाचंा हा मं� घेृला नाहीस. जानाचा िवषय �ामुखयाने माडंपन मग रसपिरपोषही 
केलास महणपन आमही महणृो उ�म पाहुणचार केलास. नाहीृर आमं�ण देमन श�प वहावयाचे असा �कार 
वहावयाचा. 

 
जानामधये बुि� �वशे करीृ नाही आिण इृर िवषयाृ ृी फाकृे असा िवसृार इृर किव करृाृ पृ 

केला नाहीस हे फार चागंले केलेस. जानदेवा, िवसृाराचा कोण कंटाळा करील? योगासारखे अपार क� 
करन जे िमळवाव ेलागृे अशा जानाचा िवषय, तयाृ ृुझे कृपृ करील असे रसाळ िनरपण! अमकृाचा पामस 
एकसारखा साृ िदवस पडला महणपन कुणाला कंटाळा येईल का? सुखाचा काळ असृाना, “िकृी िदवस असे 
सुखाृ जायचे” असा िहशोब कुणी करृो का? पपणर चं् ांया रा�ी एक युगभर न उजाडणारी पहाट असली ृर 
चकोरानंा काय ृी नकोशी वाटेल? तया�माणे हे जानाचे बोलणे आिण ्ाृ ृे इृके रसाळ मग आमहाला 
कंटाळा कसा येईल? आिण ृुझी पण ृशीच अवससा झाली आहे. भागयशाली पाहुणा घरी आला आिण 
भागयशाली गकिहणी अगतयाने वाढप  लागली की, भोजनाला संपणे मािहृच होृ नाही. ृसे ृुझया िनरपणास 
अपपवर भरृे आले. आमहाला जानािवषयी िजवहाळा आिण जानदेवा, ृुमहाला जानाब�ल अतयंृ �ेम! मग ृो 
सोहळा काय िवचारावा? ृुझया िनरपणास चौपट भरृी आली. ृुझी दि� जानांया िवषयाृ चौफेर पोचणारी 
आहे याृ शकंाच नाही. 

 
आृा आमहाला हा िवषय कळला आहे. बुि�चा असाच िवकास करीृ पुढील �ोकांृ ील पदाचें यसासर 

िनरपण करावसे अशी �ोतयाचंी आजा झाली. संृाचें हे वाकय आलयाबरोबर िनवक�ीदास जानदेव महणाले, 
“महाराज, आपण माझेच मनोगृ बोललाृ. पुढंया िवषयाकडे आृा वळृो. िवसृार न करृा आृा पुढंया 
िवषयाचे िनरपण करृो. महाराज, ऐकाव.े तया धनुधरर अजुरनाला देवानंी जानाची अशी अठरा लकणे सािंगृली 
आिण महटले करृलावर डोलणारा आवळा जसा सवर बाजपनी िनरखपन पहाृा येृो ृसे जान पहाृा येईल 
अशा�कारे ृुला सािंगृले. एखा�ास जान झाले आहे हे असे िनरखपन पहाृा येईल. जान या �कारे जाणृा 
येईल असे माझे ृर मृ आहेच पण जानी पुरषाचेंही आहे. 

 
अजुरना, पृ फार बुि�मान आहेस. जानीपुरषाची लकणे कळलयावर तयािवर� िदसणारी सवर लकणे 

अजानी पुरषाचंी हे पृ सहज ओळखप शकशील. पण ृरीही काही काही िचनहे सागंपन ठेवृो. िदवस पपणर संपला 
की, रा�ीची पाळी आलीच. मधे दुसरे, िृसरे काही असप शकृ नाही. ृसे िजसे जान नाही ृेसे अजान आहेच हे 
ओघाने येृेच आहे, पण िवषय आणखी सप� वहावा महणपन लकणे सागंपन ठेवृो. 



 
अनु�मिणका 

 
अजानी पुरष ृो की, जो मान आिण सनमान याचंी वाट पहाृ राहृो. ृो आपला सनमान वहावा 

महणपनच जगृ असृो. कुणी सतकार केला की, तयाला संृोष होृो. पवरृाची िशखरे जशी ृाठ असृाृ कधी 
लवृ नाहीृ. अजुरना, ृसा ृो गव�ने ृाठलेला असृो. अशा पुरषांया िठकाणी अजान नादंृे आहे असे 
समज. िपपळाची मंुज केली की, मोळाची दोरी सव�ना उघड िदसेल अशी बाधंपन ठेवृाृ तया�माणे आपण 
केलेलया धम�चा डागंोरा िपटणयाची तयाला सवय असृे. 

 
पुणयास एका मंिदराृ देणगी देृाना धिनकाने अट घाृली होृी की, माझया नावाची पाटी संगमरवरी 

दगडाृ कोरन देवांया डोकयावर बाहेरंया बाजपस लावणार असाल ृर पाच हजार रपयाचंी देणगी देृो!” 
 
देवाला देृाना पपणर समपरण नसृेच. हाृचे राखपन आिण िदलयाचा अहंकार ठेवपनच िदले जाृे. आमचे 

आजोबा इचलकरंजी सरकार महणाले होृे, “वाडीला गेलो आिण पेढे घेृले. सगळेच कशाला देवाला ठेवायचे 
महणपन अध�च देवाला ठेवले. तयाृलेसु�ा �सादाचे महणपन काही परृ आलेच. पिहले अध� आिण �सादाचे पेढे 
घरी आणले पण देवाने िशका केली. सगळे पेढे वाईट िनघाले.” 

 
परवा मलकापपरला देवाला गुळाची पिहली शरेणी ठेवणयांयावळेी ृसेच झाले. देशमानयानंी मोठी 

शरेणी आणली महणाले, “अध� ठेवृो” मीही अनवधानाने “हो” महटले. गुरजी ृीसर देणयास वर आले ृेवहा 
रागावले. महणाले, “देवाला देृाना िनममं का? गपळ ृर आमहालाच िमळायचा पण ृो ठेवृाना िनममा ठेवायचा 
नाही. पपणरच ठेवला पािहजे. देव फळही िनममेच देृो मग, “मी महटलं, ृुमच ंमहणणं बरोबर आहे. पुढंया वळेी 
खबरदारी घेृली जाईल.” 

 
देव सागंृ आहेृ, “पास�, िदलेलं िमरवण ंहे ृर पपणर अजानाचे लकण आहे. देवळाृ मोच�ल, सव�ना 

उघडउघड िदसेल असे मु�ामच ठेवलेले असृे ृसा ृो आपण केलेला धमर लोकानंा वाचेने सागंृ सुटृो. 
िव�ेचे दुकान घालृो. आपलया पुणयकम�ची दवडंी िपटवृो आिण जे जे करृो तयाचा मोहरा आपली की�ृ 
वहावी इकडे असृो. अंगाला भसम, गंधाचे लेप लावृो, साटामाटाने पपजा करृो आिण ्ा देखावयाने लोकानंा 
फसिवृो. ृो मनुषय अजानाची खाण आहे असे समज. 

 
अजुरना, अजानी पुरषाचे आणखी एक लकण सागंपन ठेवृो. तयाचा आचार असा असृो की, तयामुळे 

अरणयाृ अ�गनचा संचार वहावा आिण ससावर जंगम पोळपन, जळपन जाव ेृसा जगाला दुःखद होृ असृो. 
 
अरणाचलावरील एका बाईचा नेम असा होृा की, बेलाची हजार पाने िशवास वािहलयावर मगच 

जेवायचे. िमळेल ृेसपन, िमळेल ृसा बेल ओरबडपन आणणयाचा िृचा �म �ीरमणमहष�ंया धयानाृ आलयावर 
ृे महणाले, “बाई, का तया िबचाऱया झाडानंा दुःख देृेस? ृुझे अवयव कुणी असे ृोडले ृर ृुला काय वाटेल? 
काय याृ ृुला पुणय लागणार?” 

 
ृर देव महणृ आहेृ की, “पास�, ससावर जंगमास आपलयाकडपन कुठलयाही �कारे दुःख पोचृ 



 
अनु�मिणका 

असेल ृर ृो आचार जरी देवांया नावाने केलेला असला ृरी तयाजयच आहे. अजानी कक ृी आहे असेच 
समजाव.े अरे, तया माणसाची सवरच कक ृी अशी अजानी असृे, दुःखदायक असृे ृो जे सहज बोलृो ृे 
भालयाहपन ृी�ण असृे, भालयापेकाही ऐकणाऱयाला खोल जखमा करणारे असृे. तयांया मनाृले संकलप 
िवषापेकाही मारक असृाृ. अजुरना, असे धयानाृ घयाव ेकी संकलप मारक, वाचा दुःखदायक आिण कक ृी 
घाृक असा ्ा माणसांया कक ृीचा मेळ असृो. तयांया िठकाणी अजानाचा खिजनाच असृो. तयाचे सवर 
जीवन िहसेचे वसिृससान असृे. 

 
भाृा जसा फंुकलयाने फुगृो, वारा सोडला की खाली बसृो ृसा ृो मनुषय वस पृंंया लाभ हानीने 

सुखी िकवा दुःखी होृ असृो. कोणी जराशी सृुृी केली की, धपळ जशी वाऱयांया लोटाने आकाशाृ वर चढपन 
बसृे ृसा ृो चढपन बसृो. जरा िनदा कानी पडली की, डोकयाला हाृ लावपन बसृो. िचखल जसा पाणयाने 
िवरघळृो, वाऱयाने वाळृो ृशी तयाची �ससृी असृे. मान आिण अपमान यांं या चपे�ाने तयांया मनाची ृशी 
अवससा होृे आिण कशाचीच उम� ृो सहन कर शकृ नाही. 

 
एक साधुपुरष गावाबाहेर एका मंिदराृ रहाृ असृ, एका मुलीवर नको ृो �संग ओढवला. ृर िृने 

तया साधपचे नाव घेृले. मुलींया आईविडलानंी मुलीला मंिदराृ नेले. साधुबुवाचंी यसेंच नालसृी कली आिण 
मुलीला ृेसेच सोडपन ृी दोघे परृ आली. साधुबुवा फकृ महणाले, “ृरी बरे” मग तयानंी िभका मागपन तया 
मुलीचा �िृपाळ केला. योगयवळेी िृला मुलगा झाला. साधुबुवा महणाले, “ृरी बरे” िभका मागपन साभंाळ 
करणे चालपच होृे. काही िदवसानंी गावाृलया तया अपराधी ृरणास प�ा�ाप झाला. साधुबुवाकडे गेला, पाय 
धरले, कमा मािगृली आिण महणाला, “मी ्ा दोघानंा घेमन जाृो. माझीच जबाबदारी आहे ृी.” साधुबुवा 
महणाले, “ृरी बरे” ही जानीपुरषाची अवससा. याउलट हा अजानी कुठलीही उम� सहन कर शकृ नाही. 

 
अजुरना, अजानी जीवाची आणखी एक खपण अशी की ृो मनुषय आ पृन एका �कारचा आिण बाहेरन 

दुसऱयाच �कारचा असृो. तयांया मनाृ कपट असृे. बा्ि�या ृो चागंली दाखवृ घाृ करृो. तयाची द�ी 
मोकळी, वाचा म�ैीची असृे पण ृी म�ैी केवळ शिरराची असृे. मनाने ृो वैरच करीृ असृो. पारधी जसा 
जनावरे पकडणयासाठी तयानंा चारा घालृो तया�माणे मनाृ घाृ करणयांया योजना करन ृो बा्ृः िम�तव 
दाखवृो. चागंलया अंृःकरणांया माणसाशी ृर तयाचे वैरच असृे. तयाचे बा् आचरण िहरवयागार शवेाळाृ 
गुंडाळलेलया गारगोटीसारखे िकवा िपकलेलया िनबोळीसारखे असृे. शवेाळयामुळे ृी गारगोटी मकदप असेल असे 
वाटृे आिण िनबोळीचे बा् रंगरप पाहपन ृी गोड असेल अशी कलपना हाृे. पण गारगोटी कठीण व िनबोळी 
कडप  ृसा ृो मनुषय बाहेरन सु� पण आ पृन दु� असृो आिण पास�, असा दुटपपी मनुषय अजानी आहे असे 
खुशाल समज. शलय मामाचंा उ�म आदरसतकार करन तयांं याकडपन, “मी पाडंवांं यािवर� ृुझया बाजपने 
लढेन” असे वचन ्ा लढाईपपव� दुय�धनाने घेृलेले ृुला माहीृ आहे ना? ही कपटगभरम�ैी हे अजानाचे 
लकण आहे व ही वकि� अंृी आपलाच घाृ करृे हे धयानाृ ठेवावयाचे. पण काय करणार अजानी जीव आपण 
काय बहादुरी केली या आनंदाृच असृाृ, जसा आज दुय�धन आहे. या कपटना�ाचा शवेट काय आहे हे 
तयाला माहीृ नाही महणपन हा आनंद! पृ माझयावर िवनास ठेव की अशा िठकाणी अजान पिरपपणर सवरपाृ वास 
करृे. 
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अरे, तया अजानी जीवास गुरकुळाचीही लाज वाटृे. ृो गुरभ�कृला कंटाळृो. गपरकडपन िव�ा घेृो 
आिण तयांयावरच उलटृो. अशु� अ� घेृलयावर जसे िजभेला पाप लागृे तया�माणे हे अजानाचे लकण 
सागंपनही िजभेला पाप लागृे. पण अजानाची लकणे सागंृाना तयाचे नाव घेणे भाग पडले. आृा गुरभकृाचंी 
नाव े घेमनच वाणीला �ायि�ृ देम. सपयर जसा सवर दोषाचंा पिरहार करृो ृसे गुरभकृाचें नाव पापहारक 
आहे.” 

 
मालपृाई, या िठकाणी आमंया गुरदेवानंी िनवक�ी, जानदेव, सोपान, मुकृाबाई, एकनास, नामदेव, 

ृुकाराम असा ि�वारघोष करन मगच पुढंया ओवया वाचावया असा दंडक घालपन िदला आहे व आमही 
सवरजणी कटाकाने पाळृो. 

 
गुरभकृांं या नामघोषामुळे गुरलोपकांया नामो�ाराने उतप� झालेलया वाचादोषाचा पिरहार झाला. 

गुरभकृांं या नामाचंा उ�ार येसपय�ृ भय हरण करणारा आहे. 
 
अजुरना, अजानाची आणखी िचनहे सागंृो. ृो मनुषय शिरराने कमर करणयांया बाबृीृ अतयंृ िढला 

असृो. तयाचे मन िवकलपाने भरलेले असृे. रानाृला दगडधो�ानी भरलेला ख�ाच जसा काही! तया 
आडांया ृोडावर काटे आिण आृ हाडे असृाृ. पाणयाचे नावही नसृे. ृो अजानी तया आडा�माणे 
आृबाहेर अमंगळ असृो. पोट भरणयांया नादाृ कु�े जसे अ�ाब�ल झाकलेले िकवा उघडे टाकलेले असा 
िवचार न करृा जे िदसेल ृे खाृ असृे तया�माणे ्वयांया कामाृ ृो आपले िकवा दुसऱयाचे हा िवचार न 
करृा झडप घालृ असृो. कुंयाला जसा संगाब�ल योगयायोगयृेचा िवचार िशवृ नाही ृसा सीिवषयी ृो 
वागृो. कम�ची वळे चुकृे आहे, िनतयनैिमि�क करायचे रहाृे आहे हे तयांया जीवाला टोचृच नाही. पाप 
करणयाृ लाज वाटृ नाही आिण पुणय करणयाची तयाला चाड असृ नाही. िवकलपाचे वारे तयांया मनाृ िनतय 
घोघावृ असृे. ्वयाची इंचा जशी काही तयांया डोळयापुढे िनरंृर बाधंलेली असृे. अजुरना, असा पुरष 
खरोखर केवळ अजानाचा पुृळा आहे असे समजाव.े 

 
गवृाचे बी मंुगींया धककयानेही आपली जागा सोडृे, ृसे तयाचे मन सवास�चा जरासा िवचार आला 

की चागंलया िन�यापासपन ढळृे. लहान डबकयाृ कुणाचे पामल पडले रे पडले की िचखल कालवृो ृसे 
भयाचे नाव कानावर पडले की, ृो गजबजृो. वायपं या संगृीने धुराचा लोट आकाशाृ चढृो ृसे तयाचे मन 
दुःखवाृ� ऐकलयाबरोबर वयाकुळ होमन जाृे. पुराृ पडलेला भोपळा जसा पाणलोटाबरोबर इकडपन िृकडे 
वहाृ असृो ृसे तयाचे मन मनोरसांया धारेबरोबर भटकृ असृे. वावटळ जशी एका जागी रहाृ नाही ृसा 
ृो के�े, ृीसर िकवा सपृपुरीमधये एखादी पुरी येसे �ससर राहप शकृ नाही. 

 
माजलेला सरडा शच�ापासपन बुडकयापय�ृ येरझारा घालृ असृो ृसे तयाचे वयसर भटकणे असृे. 

नुसृा िहडणवारा असृो. राजंण रोवला ृरच �ससर ृसा ृो पडला ृरच �ससर असृो. नाहीृर एकसारखा 
भटकृ असृो. चाचंलयाृ माकडाचे भावडं शोभेल अशा तया मनुषयांया िठकाणी उदंड अजान असृे. 

 
अजुरना, तयांया मनाला संयम कसा ृो ठामकच नसृो. ओहळाला पपर आला की, मग ृो वाळपंया 
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बाधंाला न जुमानृा फोफावृ जाृो. ृसा ृो िनिष�कम�ला ृोड देणयास भीृ नाही. �ृे मधेच मोडृो. धमर 
पायाने ओलाडंृो आिण िनयमाने वागणयाची आशासु�ा तयांया ि�येवरन वाटृ नाही. तयाला पुणयाचा 
िजवहाळा नाही का पापाचा कंटाळा नाही. लाज ृर तयाने समपळ खणपन काढली आहे. कुळाचे आचार ृो मानृ 
नाही. वदेाजा झुगारन देृो. कोणृे कमर करावे, कोणृे न करावे यांया िववकेाशी तयाची ओळखच नाही. 
सोडलेला पोळ, अफाट वारा आिण रानाृला पाट हे जसे वाटेल ृसे सवैर िहडृाृ ृसा ृो सवैराचार करृो. 
आंधळा ह�ी माजावा, रानाृ वणवा लागावा ृसे तयाचे िच� िवषयाृ भरकटृ असृे. उघ�ावर काय काय 
पडृ नाही? मोकळे सुटलेले जनावर कुणाला सापडृ नाही? गावंया वशेीचा उंबरा कोण ओलाडंृ नाही? 
ृसे तयाचे मन बऱयावाईट कलपनानंा मुकृ�ार असृे. अ�च�ाृील अ�, सामानय पुरषाचा अिधकार व वशेयेचा 
उंबरा हा जसा कुणांयाही मालकीचा होम शकृो ृसे तयाचे अंृःकरण कुठलयाही बऱयावाईट िवचारास 
संकलपास सारा देृे. अशा माणसांया िठकाणी अजानाची भरभराट आहे असे समजाव.े 

 
असा अजानी पुरष िजवंृ  वा मकृ असृानाही िवषयाचे िचृन सोडृ नाही. सवग�ृ गेलयावर 

खाणयािपणयाची ददाृ पडप  नये या बु�ी पृन िजवंृ  असृाना सकाम कम� करन सामु�ी करन ठेवृो. अखंड 
भोगासाठी क� करृो. कामयकम�चे तयाला वयसनच असृे. िवरकृाचे ृोड पाहपन ृो सचैल सनान करीृ 
असृो. इृका तयाला िवर�कृचा कंटाळा आहे. िवषय �ासपन जाृील, कंटाळृील, पण हा िवषयी �ासृ 
नाही. कु�ी मनुषय सडलेलया हाृानंी खाृो, कंटाळृ नाही ृसा ृो िवषय सेवन करृाना कंटाळृ नाही. 
गाढवी िृरसकार करृे, खुराने गाढवाचे नाकाडे फोडृे ृरीही गाढव आपला �यतन सोडृ नाही. ृसा ृो 
िवषयासाठी जळतया आगीृ उडी घालृो, वयसनाचंी लेणी अंगावर िमरवृो. मकगजळामागे धावृाना मकग 
चाृीृ फुटृो पण ही माया आहे खरे पाणी नवहे हे ऐकायला ृयार नसृो. ृसा ृो जनमापासपन मकतयपपय�ृ 
िवषयाचा �ास झाला ृरी ृसे न मानृा तया िवषयावरच अिधकािधक �ेम करृो. लहानपणी �समदशेृ  तया 
जीवाला आईविडलाचें वडे असृे. ृो जीव ृरणपणी सींया देहावर लंपट होृो. ृारणयांया भराृ 
सीसुखाृ रममाण होणारा ृो जीव वक�पण येम लागले की ृोच �ेमभाव पुढंया मुलाबाळावर आणपन ठेवृो. 
आंधळया मुलाला जनम िदलयावर आई जशी तया मुलाला अहोरा� जपृे ृसा ृो मुलाबाळानंा धरन रहाृो. 
मरृो पण िवषयाचा कंटाळा करीृ नाही. अजुरना, अशा माणसांया िठकाणी िकृी अजान आहे याचा अंृपार 
लागृ नाही. 

 
आणखी अजानाचे लकण असे की देह हाच आतमा अशा मनोधम�वर सवार होमन ृो कम�चा आरंभ 

करृो. तयांया हा पृन मग जे काही सोडे फार कमर घडृे तयांया अिवषकाराने ृो कंुसायला लागृो. 
 
मािं�कांया डोकयावर िपशांंयांया बदंोबसृाचे काम सोपवलयावर तया जबाबदारीने ृो जसा फुगपन 

बसृो. ृसा िव�ा आिण वय याचंा माज आलयाने ृो उृाणा चालृो. मग वलगनानंा ृोटा काय? ृो महणृो, 
“जगाृ आहे महणायला काय ृो मीच! माझयाच घरी काय ृी संप�ी! माझया आचरणाची रीृ कुणांयाृरी 
घरी पहायला िमळेल काय? माझयाएवढा बरोबरीचा काय ृो मीच आहे.” अशा वलगना करीृ गव�ने संृु� 
होमन ृो ृाठरपणाने वागृो. 

 
वयाधी लागलेलया माणसाला जसे िवषयाचे दशरन दुःखदायक होृे, आपण हे भोग भोगप शकृ नाही 
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महणपन जसा ृो ृळमळृो ृसा ृो अजानी दुसऱयाचे बरे झालेले पाहपन दुःखी होृो. तयाला दुसऱयाचे सुख 
पहावृच नाही. एखादा िदवा वाृ खाृो, ृेल जाळृो, पाणी उडले की ृडृड करृो, वारा आला की िवझपन 
जाृो आिण जर चुकप न कोठे तया िदवयाचा सपशर झाला ृर काडीसु�ा उर न देृा भसमसात करृो. �काश 
पहावा ृर असृो सोडकाच पण ृेव�ानेच उषणृा वाढिवृो. अजुरना, अशा िदवयासारखेच तयाचे जीवन 
असृे. िकिचत िव��ा अंगी असृे िृंया जोरावर ृो एवढा अहंकार धरृो, अनसर करृो. नवजवराृ दपधच 
िवष ठरृे. सापाला दपध घाृले की तया दपधाचे िवष होृे. तया�माणे जी काही सोडी िव�ा तयांया अंगी असेल 
तयाचा अमय�द गवर तयाला होृो. दुसऱयाची जासृ िव�ा िकवा जासृ गुण तयाला सहन होृ नाहीृ. आपलया 
ृपाचा आिण जानाचाही दोनही अपुरृी असली ृरी-तयाला ृाठा चढृो. 

 
गव�ने ृो इृका फुगलेला असृो की जसा काही एखादा अंतयज राजपदावर बसला आहे िकवा 

अजगराने उभा खाबं िगळला आहे. लाटणे लवृ नाही, दगड पाझरृ नाही, फुरसे मािं�काला उृरवृा येृ 
नाही ृसा जानी पुरषदेखील तयाचा ृाठा कमी कर शकृ नाही. अजुरना, खरोखर सागंृो असा ग�व� मनुषय 
अजानी आहे असे पृ खुशाल समज. 

 
या गव�संबधंी गुरदेव रानडे महणृ, “अहंकार िजृकया सप�म गुणाचंा िृृका ृो नाहीसा होणयास 

कठीण. ससपल गुणाचंा अहंकार लवकर नाहीसा होृो. उदाहरणासर संुदर रप अगर पैसा अगर श�कृ 
याब�लचा अहंकार लवकर सुटृो. िव�ेचा अहंकार तयापेका खोल असृो. पण सव�ृ खोल अहंकार “मी 
परमास� आहे” हा! हा नाहीसा होणे फार कठीण आहे. 

 
इंचगेरीस असृाना गुरदेवानंा सवपन पडले. �ी. भामसाहेब महाराज सवपनाृ येमन महणाले 

“अिभमान अिभमान अंदर एनु अद इदर चमतकार ऐद िदवस दोळग ृोरसिृनु” अिभमान महणजे काय आहे 
याचा चमतकार पाच िदवसांृ  दाखवृो.” हा सवपनवक�ांृ  गुरदेवानंी �ी. िशविलगववानंा सािंगृला. तयानंाही 
आ�यर वाटले. 

 
बरोबर पाच िदवसानंी िशविलगववानंी कानोले (करंजया) ृयार करन व देवास नैव�े दाखवपन ृे 

खाणयाकिरृा रामभामंना बोलावले. रामभाम �कक िृ ठीक नवहृी महणपन “नको” महणाले. िशविलगववा जरा 
रागाने महणालया, मी केलेले देवांया �सादाचे कानोले खाृ नाही महणजे काय?” 

 
रामभाम महणाले, “अ�ा मी ृे कसे खाम? मी आजारी महणपन मठाृदेखील जाृ नाही आिण असले 

पदासर खाम कसे?” 
 
िशविलगववानंी हा माझे ऐकृ नाही हा अिभमान धरला. ृर रामभामंनी माझी �कक िृ नीट नाही, मी 

खाणार नाही हा देहाचा अिभमान धरला. अशा रीृीने भामसाहेब महाराजांं या सवपनद�ांृ ा�माणे दोघानंाही 
अिभमानाचा अनुभव पाच िदवसाृ आला. 

 
देव पुढे महणाले, “अजुरना, मागलया जनमाृ या सगळया पसाऱयाने आपलयाला िकृी दुःख िदले आहे 
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याचे अजानी माणसाला पपणर िवसमरण होृे. ृो पुनहा गकह, देह या सािहतयाृ पपणर रममाण होृो. झालेले दुःख 
िवसरन पुनहा नवया दुःखाची ृयारी करृो. कक ृघन मनुषय उपकार िवसरृो. चोर भाडंवल िदले आहे ृे 
िवसरृो आिण कोडगा मनुषय केलेली सृुृी िवसरृो. ृसा हा अजानी पुरष आसकृीमुळे येणारे दुःख िवसरन 
जाृो. कुंयाचे शपेपट, कान कापले ृरी ओलया जखमा िवसरन कु�े जसे घराृ खो�ा करणयासाठी िशरृे 
िकवा सापांया ृोडाृ सापडलेला बेडपक माशीसाठी िजभा चाटृो आिण आपले मरण िवसरृो. ृसा ृो 
अजानी नम दारानंी मळाने पाझरणारे शरीर कु�ाने भरले आहे हे पहाृो पण ही असली �ससृी जया जनमामुळे 
�ापृ झाली तया जनमाचा मा� कंटाळा मनाृ आणृ नाहीृ. तयांया मनास हे शलय बोचृ नाही. सवृःचे 
आईंया पोटाृील व जनमांया वळेेचे कलेश याचे तयाला समरण नसृे हे ठीक पण समोर लहान मुले माडंीवर 
घाणीृ लोळृ पडलेली पािहली ृरी तयाला वीट येृ नाही. मागचा जनम आृाच संपला दुसरा जवळ येृो 
आहे असे काही तयांया लकाृच येृ नाही. जीवनाृ होणाऱया भरभराटीृ ृो इृका रमपन गेलेला असृो की 
आृा मकतयप येईल याची िचृाच तयाला वाटृ नाही. जगणयावर तयाचा एवढा दढ िवनास असृो की मकतयप अटळ 
आहे हे मानायला तयाचे मनच ृयार होृ नाही. डबकयाृ रहाणारा मासा हे पाणी कधीृरी आटपन जाईल असे 
न मानलयामुळे अगाध डोहाृ जाव ेअसा िवचारच करीृ नाही. वयाधांया गाणयाला भलुपन हिरण वयाधाकडे न 
पािहलयाने अचपक तयांया पाशाृ सापडृे. गळ न पािहलयामुळे मासा सरळ आिमष िगळपन �ाणाला मुकृो. 
िदवयांया उजेडाचा झगमगाट पाहपन पृंग ही जयोृ आपलयाला जाळील हे न कळलयामुळे िदवयावर 
िनःसंकोचपणे उडी घालृो. एखादा आळशी, मपखर मनुषय झोपेृ इृका बुडालेला असृो की, जया घराृ ृो 
झोपलेला असृो तयाला आग लागली ृरी तयाचे भान नसृे. आपण जेवृो आहो तया अ�ाृ िवष घाृलेले 
आहे हे जेवणाराला मािहृच नसृे. आयुषयांया िमषाने मकतयपच रोज जवळ चालपन येृो आहे हे ृो राजस 
सुखाृ गढलेला मनुषय जाणृच नाही. रा�ंिदवसाची जोडी आपले आयुषय वाढवृे आहे व िवषयसुखाला 
�ौढपण येृ आहे हे ृो जाणृो पण ही वाढ कयासाठी आहे हेच धयानाृ घेृ नाही. तया बाप�ाला हे कळृ 
नाही की वशेया सवरसव देृे याचाच असर आपले सवरसव हरण करृे. चोराची म�ैी महणजेच तयाने आपले �ाण 
घेणे. िभृीवर काढलेले िच� धुणे महणजेच ृे पुसपन टाकणे, ृे सनान महणजे तया िच�ाचे मरणच असृे. 
पडुंरोगाने येणारा ससपलपणा महणजेच तयाचे आयुषय संपलयाची खुण! ्ा अजानी पुरषांया धयानाृ येृ नाही 
की हे सुख महणजेच नाशाचा राजरसृा. खा�ंावर सपळ घेमन धावणाऱया कै�ाचे मरण दर पावलास जवळ येृ 
असृे. तया�माणे देहाची जसजशी वाढ होईल ृसृसा मकतयप जवळजवळ येृ असृो. भोगाचंी जसजशी वाढ 
होृे ृसृसा देहाचा नाश होृ असृो. िमठाला पाणयाने घासृ जाव े ृसृसा देहाचा नाश होृ असृो. 
िदवसानुिदवस आयुषय संपृ जाृे आहे आिण मरण जवळ येृे आहे ही अगदी सरळ सरळ हाृाृ असलेली 
गो� तयाला उमजृ नाही. िवषयांया मायेमुळे तयाला शिररावर नकळृ होृ चाललेले मरणाचे आ�मण जया 
अजानी माणसाला कळृ नाही ृो अजानाचा राजाच आहे असे समजाव.े अजानाची जवळजवळ सवर लकणे 
सागंपन झाली. आणखी काही फार बोलायचे रािहले नाही. 

 
ृरीपण अजुरना, काही लकणे सागंृो. जीिवृांया आशेृ  गुंृलयाने जसा हा अजानी मकतयपची आठवण 

िवसरृो ृसाच ृारणयांया भराृ महाृारणाचा िहशोब धयानाृ घेृ नाही. ृारणयाृील सवर �कारचे 
शारीरबळ ृसेच कायम राहणार या �माृच रहाृो. क�ावरन खाली लोटपन िदलेला गाडा िकवा पवरृ 
िशखरावरन सुटलेला धोडा जसा घसरृच जाृो व तयाचे तयाला भान नसृे अगर अधःपृनाची ृी गृी 
रोखणयाचे सामथयरही तयांया अंगी नसृे ृसाच ृो वक��वाकडे कणाकणाला घसरृ असृो पण तया वक��वाचे 
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समरण ठेवीृ नाही. ृारणयांया मदाृच रहाृो जगृ असृो. आडरानाृील ओ�ाला येणारा अनावर पपर 
िकवा रे�ाचंी अिवचारी झुंज असावी ृशी तयाला ृारणयाची भरुळ पडृे. एखादा अशकृ कुबडा वक� पािहला 
की ृो तयाची सवृःंया ृरणपणंया बळांया गव�ने फुगपन जामन कुचे�ा कर लागृो. आपलीही हीच दशा 
होणार असे तयांया चुकप नही मनाृ येृ नाही. आंधळया माणसाला समोरची वस पृ उरावर येमन आपटेपय�ृ 
िदसृ नाही. आळशी माणसाला डोळे िचकटले ृरी झोपेंया सुखाृ तयाची खंृ वाटृ नाही ृसा हा अजानी 
पुरष वक�पण येमन ठेपले ृरीसु�ा ृारणयांया मदाृ धंुद राहपन पसारा वाढवृच रहाृो. खरे महणजे अंगाची 
पु�ी िवरघळपन गेली आहे, शिरराची कांृ ी काळवडंली आहे, डोकयावरचे केस, दाढी पाढंरी झाली आहे, 
डोकयाला कंप सुटला आहे, मान नाही नाही महणृे आहे पण तया अजानी पुरषाची हाव मा� कमी झालेली 
नाही. अशी �ससृी िदसली की िृसे अजान भरपपर नादंृे आहे असे समजाव.े मरणाचे लकण जे वक�तव हे आले 
ृरी ृारणयाची �ांृ ी िफटृ नाही आिण महणपन वयाधीसंबधंीही ृो ृसाच िनषकाळजी रहाृो. आरोगय आहे 
ृोवर ृो मानृो की ृे ृसेच कायम िटकणार आहे. एखादा बलै वाघांया अरणयाृ चरन चुकप न सुखरप परृ 
येृो आिण ृेव�ाने भलुपन रानाृ वाघ नाहीच ्ा �ांृ ीने पुनहा िृसेच चरायला जाृो. पुरलेलया ्वयावर सपर 
आहे हे माहीृ असपन एखादा मनुषय िधटाईने जाृो, सपर नाही अशावळेी पुरलेला ठेवा काढपन आणृो आिण 
“पुरलेलया ठेवयावरचा सपर ्वय काढप  देृ नाही” हे खोटे आहे. मी सवृः काढपन आणले” अशा बढाया मारृो. 
ृसाच हा अजानी एक दोनदा रोगांया ृावडी पृन सुटृो आिण रोग आपलयाला काही करृ नाही असेच मानप 
लागृो. वैरी झोपला आहे अशा वळेी आपले भाडंणच िमटले असे मानपन जो बेसावध रहाृो ृो मुलाबाळासह 
�ाणास मुकृो. असाच ृो अजानी आहारिन्ेंया वयव�ससृ ि�येवरन वयाधीची िचृा सोडपन देृो. चोर�ा 
पावलानी �वशे करणाऱया पण सधया िनि्ृ असलेलया रोगाची ृो मनाृ भीृी ठेवृ नाही. सी-पु� यांं या 
मेळावयाृ आणखी संप�ीचीही भर पडृ जाृे आिण राजस सुखाने ृो जसा काही आंधळा होृो. लौकरच 
कदािचृ िवयोग होईल, ृातकाळ िवप�ी येईल हे पुढचे संभावय दुःख ृो धयानाृ घेृ नाही. आृा अशा �कारे 
िवप�ी व वयाधी याचंी पव� न करणारा हा अजानी पुरष आणखीही एक चपक करृो. 

 
वयांया उतकष�ने व संप�ींया जोरावर तयाची इंि्ये मोकाट सुटृाृ. तयानंा ृो काही धरबधं घालीृ 

नाही. सेवय कोणृे व असेवय कोणृे याचा िववके तयांया िठकाणी उरृ नाही. न करावे ृे करृो, होणार नाही 
ृे करीन महणृो, िचृन कर नये तयाचे िचृन करृो, िजसे �वशे कर नये िृसे करृो. जे घेम नये ृे मागृो. 
जयाला सपशर कर नये िृसे ृो सपशर करृो. पाहप नये ृे पहाृो. धर नये तयाचा संग धरृो. िजसे कर नये िृसे 
संबधं करृो. जया रसतयाने जाम नये िृसे ृो जाृो. ऐकप  नये ृे ऐकृो. न बोलाव ेृे मो�ाने बडबडृो. पण 
अशा �कारे वागलयाने आपलयाला दोष लागृो आहे हे मानीृ नाही. शिरराला, मनाल जे गोड वाटेल ृे ृो 
करृो. िववके ठेवृ नाही. ि�येंया नावाखाली भलृी सलृी ि�या करीृ रहाृो. मला पाप लागेल 
नरकयाृना होृील असे भिवृवय तयाला िदसृच नाही. अशा पुरषांया आ�याने अजान इृके बिल� होृे 
की, ृे सजानी पुरषाशी देखील झगडा देम शकेल. 

 
अजानी पुरषाचे आणखी एक लकण असे की तयाचे सवर लक घराृ गुंृलेले असृे. ृाजया सुवािसक 

कमळांया केसराृ �मरी गुं पृन पडृे ृसा ृो घराृ गुं पृन पडलेला असृो. साखरेंया राशीवर बसलेली माशी 
जशी उठृ नाही ृसे तयाचे मन सीसुखामधपन बाहेर पडप  शकृ नाही. बेडपक, माशी िकवा जनावर ही जशी 
िनरिनराळया घाणीृ पपणर अडकप न पडृाृ ृसे तयाचे मन िवषयाृ र पृन बसृे. िजवंृ पणीच तया घराृ 



 
अनु�मिणका 

अडकप न पडृो असे नाही ृर मेलयावरसु�ा सपर होमन तया घरांया आवाराृ िफरृ रहाृो. एखादी ृरण सी 
नवऱयांया गळयाृ लगडपन पडावी ृसा ृो जीव�ेाणे तया झोपडीला िचकटलेला असृो. महाृारपणी झालेलया 
एकुलतया एक मुलाला जसे ृे वक� माृा-िपृा डोळयाृ ृेल घालपन साभंाळृाृ ृसा ृो घराल जपृो. मध 
िमळावा महणपन मधमाशी जशी क� करीृ रहाृे ृसा ृो घरासाठी िशणृ असृो. घरावर ृर तयाची अशी पुरी 
आससा असृेच पण सीवरही तयाची पुरी पुरी आसकृी असृे. महापुरषाचे िच� जसे ��ानंदाृ िनमगन झाले 
की इृर कशाचीही आठवण करीृ नाही ृसाच ृो सीिशवाय दुसरे काही जाणृ नाही. तया सीदेहावर तयाचे 
मन इृके आसकृ झालेले असृे की मी कोण, मी काय करावे याचे तयाला भानही उरृ नाही. लाभ हानी, ृो 
नाही. तयाची सवर इंि्ये केवळ सीसुखास लालचावलेली असृाृ. गार�ांया माकडासारखा ृो सींया 
िच�ाची आराधना करृो आिण िृंया ृालावर नाचृो. सवृः ृर िशणृ असृोच पण इ�िम�ानंाही दपर करन 
लोभी पैशासाठी �ाण टाकृो ृसा ृो सीलंपट पुरष दान पुणय कमी करृो, गो� कुटंुबाला फसवृो पण सीला 
कमी पडप  देृ नाही. िृची खाच भरृच जाृो. पपजय दैवृाची पपजा कशीबशी उरकृो. गुरला ठकिवृो आिण 
आईबापानंा दैनय दाखवृ दाखवृ सीिवषयी भोगाची व ऐनय�ची साधने जमवीृ जाृो. जी जी वस पृ सुंदर 
िदसेल ृी ृी तया सीसाठी ृो आणृ रहाृो. एखादा �ेमळ भकृ जसा आपलया कुलदेवृेची एका� िच�ाने 
भ�कृपपवरक उपासना करृो ृसा ृो पुरष सीची पपजा करृो. उ�म उ�म वस पृ आणपन सीला देृो आिण इृर 
कुटंुिबयांं या िनव�हाचीही वयवससा करीृ नाही. िृला कोणी वाक�ा नजरेने पाहील की काय? िृंयािवर� 
कुणी वागेल की काय? आिण समजा असे चुकप न घडलेच ृर युगांृ च होईल अशा भयानेच ृो जगृ असृो. 
नाय�ांया भीृीने देवीची शपस पाळावी, ृसा ृो तया सीची मज� राखृ असृो. िकबहुना धनंजया, सीच 
तयाचे सवरसव असृे. िृंयापासपन झालेलया मुलाबाळावंर तयाचे ृसेच अपरंपार �ेम असृे. ृसेच िृची जी जी 
चीजवस पृ असेल ृी ृो �ाणापलीकडे जपृ असृो. जीवाहपनही ृी संप�ी ृो आपली आपृ मानृो. असा 
मनुषय अजानाचे मपळ आिण अजानाचे बळ समजाव.े अशा पुरषांया आ�यानेच अजान िवसृार पावृ असृे. 
तया पुरषांया रपाने केवळ अजानच वावरृ असृे असे समजाव.े 

 
अजुरना, तयाचे िच� कसे असे िवचारशील ृर काय सागंप! अरे, खवळलेलया समु्ाृ एखादी लहानशी 

ृरी लाटावर आंदोळृे ृसे तयाचे मन सृृ चाचंलयाने वयापलेले असृे. आवडृी वस पृ िमळाली की, िच�ाचा 
झोका सुखांया आकाशाला िभडृो. अि�य वा�ास आले ृर तयाच मनाने पाृाळ गाठलाच. सम-िवषमाचे 
ओझे जयाचे िच� असे अहोरा� वहाृे ृो पुरष अजानी समजावा. 

 
आृा अशा पुरषाची भ�कृ ृरी शु� कशी असेल? पैसा िमळिवणयासाठी िवरकृीचे सोग आणावे ृसा 

फलांया उ�ेशाने ृो माझी भ�कृ करृो. एखादी वाईट चालीची बाई नवऱयाचा िवनास संपादन करन हळपच 
ि�यकराकडे जाणयास िनघृे तया�माणे िवषयावर नजर ठेवपन हा अजानी पुरष माझी भ�कृ केलयाचे नाटक 
करृो. आृा अशी भ�कृ कधी फलदायी होृे? कधी नाही. भ�कृचे इ� वयावहािरक फल िमळाले नाही की ृो 
महणृो, “हे भजन मी सोडपन देईन. खोटेच आहे ृे.” अडाणी शेृ करी जसा नवीन नवीन उ�ोग करृो ृसा ृो 
अजानी पुरष नव ेनव ेदेव माडंृो. पिहलया इृकया िन�ेने ्ा नवया देवाचंीही पपजा सुर होृे. साटमाट पाहपन 
मग तया गुरमाग�चा अनुदायी होृो. तया गुरचा गुरमं� घेृो �ािणमा�ाशी ृो िन�ुरपणाने वागृो. पाषाण 
�िृमेवर तयाचा पुषकळ भर असृो. पण तयांया वागणयाृ एकिन�ा असृ नाही. मपृ� ृयार करन घेृो. ृी 
घरांया कोपऱयाृ बसिवृो आिण आपण देव आिण देवी यांं या या�ा करीृ िफरृो. िनतय माझे पपजन करृो. 



 
अनु�मिणका 

कामािनिम� कुलदेवृेची पपजा करृो. पवरकाळी आणखी एखा�ा वगेळयाच देवाचे पपजन करृो. घराृ माझे 
अिध�ान, �ृे आणखी दुसऱया देवाचंी आिण िप कृकाय�ंया वळेी पपणर िपृराचंा असा ृो होृो. एकादशीला 
िजृका आमहाला मान, िृृकाच नागपचंमीस नागाला, चृुस�स गणपृीला! आिण चृुदरशीस दुग�ला ृो 
महणृो, “दुग� मी ृुझाच.” िनतय नैिमि�क िविहृ कम� करृो. मधपनच नवचडंी पाठास बसृो ृर रिववारी 
बिहरोबाला पा�ाृ नैव�े वाढृो. सोमवार आला की महादेवाला बेल आणणयासाठी धावृो. अशारीृीने एकटा 
धावृ धावृ कशीबशी सवर दैवृे वटेाळृो. वशेीृील वशेया जशी अखंड सौभागयवृी असृे ृसा ृो अखंड 
भजन करीृ असृो. कणभरही िनवांृ  रहाृ नाही. असा सैरावैरा धावणारा भकृ जेवहा पहाशील ृेवहा अजानी 
पहाृो आहेृ हे ओळख. अजानाचा ृो मप�ृमंृ अवृार आहे असे समज. 

 
आृा असा हा भटका भकृ चोख एकांृ ससळे, ृीस�, नदीृट, ृपोवने पाहपन अगदी कंटाळपन जाृो. 

लोकांृ ाृ रहाणेच तयाला बरे वाटृे. गजबज असावी अशी तयाला आवड असृे. तयाला लौिककाचे वणरन 
ऐकायला फार आवडृे. 

 
आतमयाचा साकातकार घडिवणारी ��िव�ा तयाला नकोशी होृे. इृर सवर िव�ा ृो हौसेने िशकृो पण 

अधयातमिव�ेचा कंटाळा करृो, उपहास करृो. उपिनषदाकडे चुकप नही वळृ नाही. योगशास तयाला आवडृ 
नाही. अधयातमजानामधये तयाचे मन रमृ नाही. आतमचच� ही एक िजवहाळयाची चच� आहे ्ा मय�देची िभृ 
पाहपन तयाची बुि� सवैर भटकणारी होृे. 

 
कमरकाडं तयाला पाठ आहे. पुराणे मुखोदगृ आहेृ. ृो महणेल ृे घडृे इृके अचपक जयोिृषशास 

आहे. िशलपशासाृ ृो िनपुण आहे. पाकशासाृ िनषणाृ आहे. जारण-मारण-उ�ाटन हे मं�शास तयाने 
हसृगृ केले आहे. नीृीशासाृ िशकायचे काही रािहलेले नाही. ृो वै�कशास जाणृो, कावयनाटकाृ 
तयाचा हाृ धरणारा कुणी नाही. समकृीची चच� ृो करृो. इं्जालही जाणृो. वै�कशासाचा �ंस िनघंटु तयाची 
सेवाचाकरी करृो. वयाकरणाृ चोख, ृकर शासाृ गाढा िव�ान असा आहे पण अधयातमशासाृ मा� जनमाधं 
आहे. अजुरना, असा पुरष सवर शासांृ  िनषणाृ असपनही माझया दि�ने अतयंृ अडाणी आहे. 
अधयातमशासाखेरीज इृर सवर शासांृ  जरी ृो सवर िस�ाृाचंी जनमभपमी असला ृरी तयांया तया जानाला आग 
लागो! मपळ नक�ावर जनमलेले मपल आईबापानंी पाहप नये ृसे ृे तयाचे इृर शासाचें जान िनषफळ मानाव.े 
मोरांया अंगावर पुषकळ िपसे आहेृ पण ृो मोर जर आंधळा असला ृर तया इृकया िपसावंर असंखय डोळे 
असपन तयाचंा तया मोराला पहाणयासाठी काय उपयोग आहे? पहाणयाची दि� नाही आिण िपसावंर मा� असंखय 
िदखाम डोळे ्ासारखी तया अजानी जीवाची �ससृी होृे. 

 
परमाणपएवढे संजीवनी मपळ िमळाले की मग तया गाडीभर वनसपृी घेमन काय करावयांया? शिररावर 

सामुि्क लकणे उ�म पण आयुषय नाही, अंगावर अलंकार पुषकळ पण धडावर शीर ृेवहढे नाही. वध�वा 
काढलेला आहे पण नवरा-नवरी मा� नाहीृ ृसे हे आहे. ही केवळ िवटंबना आहे. एकटे अधयातमशास नसेल 
ृर इृर बाकीची सगळी शासे अ�माण आहेृ. अजुरना, तया शासमपढाला अधयातमजानाचा िनतयबोधच नाही. 
तयाचे शरीर महणजे अजानाचे रजलेले बी आहे. तयाची िव�ृा महणजे तया अजानाचाच वाढलेला वले आहे. ृो 
जे बोलृो ृे अजान फुललेले आहे. तयाचे पुणय फळृे ृेही अजानाृच फळृे. 



 
अनु�मिणका 

 
अधयातमशासच ृो मानृ नाही. मग तयाला जानासर कळृ नाही हे काय वगेळे सागंावयास हव?े 

अजुरना, अरे अलीकडंया ृीराला जो पोचला नाही माघारीच पळपन गेला तयाला पैल�ीपाची वाृ� कशी 
कळावी? जयाचे शीर दारांया उंबऱयाृच पुरले आहे, ृो घराृ ठेवलेला खिजना कसा पहाणार? 
अधयातमजानाचेच अजान असलयामुळे जानासर तयाला िदसला की काय ्ाची चच�च करायला नको. तया 
अजानी पुरषाला जानाचे ृ�वच समजले नाही हे काही आृा ृुला आकडेमोड करन िस� करन दाखवायला 
नको.” जानदेव महणृाृ की, अजानी पुरषाची लकणे खरे महणजे सहजच िस� होृाृ. ग�भणीस वाढले की 
पोटाृील मपल आपोआपच कृपृ होृे िकवा आंधळया माणसास आमं�ण िदले की तयाला धरन आणणाऱया 
माणसाला आमं�ण िदलयासारखेच आहे. तया�माणे जानी पुरषाचंी लकणे सािंगृली की अजानी पुरषाची 
आपोआपच िस� होृाृ. वगेळी सागंणयाची ृशी जररी नाही. पदे उरफाटी केली की काम भागृे आिण 
महणपन �ीमुकंुदाने यांया उलट जे जे असेल ृे अजान असे �ोकाध�ृ सागंपन िवषय संपवला. पण मी जरा 
िवसृाराने माडंणी केली, फार िवसृार केला नाही. नाहीृर एकपट दपध चौपट पाणी वहावयाचे. �ोकांृ ील 
पदाचंी ह� न ओलाडंृा मपळ धवनीचा सोडा िवसृार केला याब�ल कमा असावी. 

 
ृेवहा �ोृे महणाले, “किवपोषका जानदेवा, अगदी िभम नका. पिरहार देणयाची काय आवशयकृा 

आहे? ृुला �ीमुरारीनीही आजा केली आहे की, जे अिभ�ाय आमही गुपृ ठेवले आहेृ ृे पृ �गट करन सागं.” 
देवाचे मनोगृ ृुमही उघड करन सागंृा याचा फार संृोष वाटृो असे आमही महटले ृरी ृुला संकोच 
वाटेल, महणपन ृे काही आमही बोलृच नाही. पण एवढेच महणृो की, �वणसुखांया जानृरी पृन आमहाला पृ 
परृीर दाखवलेस. तयामुळे आमही संृोिषृ झालो. आृा यानंृर पुढे �ीहरी काय महणाले ृे आमहाला लवकर 
सागंा.” 

 
्ा संृवाकयाबरोबर जानदेव महणाले, “मी िनवकि�दास सागंृो ऐकाव ेमहाराज. देव असे महणाले की, 

“पाडंवा अजानाची लकणे पृ नीट ऐकलीस ना? तया अजान िवभागाकडे पाठ िफरवपन जान िवषयामधये 
उ�मरीृीने �ससर होमन रहा.” 

 
अजानाची सवर लकणे काढपन टाकप न जानी पुरषाचंी लकणे अंगी बाणपन घेृली की, मग जया 

ब�वस पृमधये तया जानी पुरषाचा �वशे होृो ृी ��वस पृ कशी आहे हे जाणणयाची अजुरनाची उतकट इंचा 
देवानंा कळली. ृो सवरजाचंा स�ाट अजुरनाची ही उतकंठा जाणपन जेयाचे सवरप सागंप लागला. ृो महणाला, 
“अजुरना, ृुझी उतकंठा मला कळृे. दुगुरणाचंा ठाव उठवपन भपमी शु� करन ृेसे सदगुणाचंी वसृी वसवपन िृची 
भरभराट झाली की काम भागृे असे मा� नवहे. पृही ृे जाणलेस याचाच मला आनंद आहे. जयासाठी हे साधन 
महा�यासाने िस� झाले. तयाचे साधय काय हे कळपन घेणे हे �म�ापृच आहे. एरवी मनाृ येणारच की हे एवढे 
क� कशासाठी करावयाचे? अजुरना हे क� कलेशकारक आहेृ हे मी जाणृो. पण पास� अपतयमुख 
पािहलयाबरोबर माृा �सपिृवदेना कणाृ िवसरृे ृसेच इसे घडृे. 

 
अजुरना, जानावाचपन इृर कोणतयाही उपायानंी ृे िमळृ नाही महणपन तया िमळणाऱया वस पृला जेय असे 

महणावयचे. मा� हे जेय जाणवलयाकणीच पुढे काही करावयाचे उरृच नाही. जयाकणी ृे जाणवले जाृे 
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तयाचकणी ृनमयृा �ापृ होृे. संसाराचे कंुपण ओलाडंपन िनतयानंदांया पोटाृ जीव िजरन जाृो. जयाला 
आिद नाही असे हे जेय होय. तयाला पर��ही महटले जाृे. 

 
आृा ्ा पर��ाचे वणरन करणे मा� अशकय आहे. तयाला नावरप नाही महणपन ृे नाहीच असे महणाव े

ृर िवनाकाराने वयकृ आहे. िवन महणजेच पर�� महणाव ेृर ृी माया आहे. रप, वणर, वय�कृ िकवा दशय, 
्�ा, �ससिृ ही काहीच नाहीृ ृर कुणी “ृे आहे” असे ृरी कसे महणाव?े आिण जर खरोखरच नाही महणावे 
ृर असा �शन पडृो की, मह��वािदक ृ�वाचें सफुरण कुठे होृे? तयांयावाचपन जगाृ कुठली वस पृ आहे? 
महणपन आहे आिण नाही ्ा दोनही शबदाचंी चोराचंी वाट मोडपनच जाृे. शबद मुके होमन रहाृाृ. शबदही 
नाहीृ ृर िवचारही नाहीृच. मग ृी वस पृ ृे पर�� आहे महणाव ेकी नाही महणाव?े डेरा, परळ, घागर यामधये 
माृी जशी तया तया आकाराची होमन रािहली आहे ृशी ृी वस पृ, ृे पर��, सवर जगृाृ सवर पदासर होमन 
रािहली आहे आिण यासाठी एकदा ृो जानी ृनमय झाला की, जगाृले सवर पदासर मीच आहे असा तयास 
अपरोक अनुभव येृो. तयापुढची �ससिृ अशी की, ृनमयावससाच िनरंृर रहाृे आिण कधीकधी कणभर िवनाचे 
भान येृे.” 

 
मालपृाई, यापुढंया �ोकामधये िवनबाहु, िवनािं�, िवनृ�कु, िवनमपध�, िवनृोमुख आिण सवर 

ऐकणारे अशी जी पदे, वदे, �ुिृ यानंी या पर��ाब�ल बोलणयाचा �यतन करणयाृ योिजली आहेृ. आृा 
ृसा िवचार केला ृर तया अवयकृास हाृ, पाय, मुख, कान, डोळे व शीर हे कोठपन येणार? परंृु गुर-िशषय 
परंपरेृ बोध करणयांया व होणयांया सोईसाठी ही पदे िनरपायाने योजावी लागृाृ. एरवी गुर सागंणार 
काय आिण िशषय ऐकणार काय? जी वस पृ शबदाृ सापडणारी नाहीच िृचे वणरन अशा कशांया ृरी आधाराने 
करावे लागृे. शपनय दाखवृानासु�ा एक िबदपले खपण महणपन काढाव ेलागृे. ृसेच हे समजावयाचे. हाृ, 
पाय, मुख इतयािद अवयव सामानय अवयव न मानृा तया तया अवयवाचंी िवनातमक श�कृ असा असर लकाृ 
ठेवपनच देवाचे िववचेन ऐकावयाचे आहे. 

 
देव महणृ आहेृ, “अजुरना, देहाकडपन वा मनाकडपन जेवहा जेवहा जी जी ि�या घडृे ृी ��श�कृंया 

अ�सृतवानेच होृे महणपन ृी ि�या हेच ��ाचे हाृ मानले जाृाृ. आृा ही चैृनयश�कृ तया तया काळी तया 
देहावगेळी वा मनावगेळी जाणवृ नाही हेही धयानाृ ठेवावयाचे अशी ही जी ि�याश�कृ हेच ��ाचे हाृ 
असलयाने तया मपळ वस पृला िवनबाहु असे महटले आहे. आृ ही ि�या एका शिरराची होृे असे नवहे ृर िवनाृ 
जेसे जेसे अशी ि�या घडृे िृचे सवािमतव या मपळ वस पृकडे असलयाने सव�ंया सवर ि�या सवरकाळ ृी श�कृच 
करृे असे समजावयाचे. 

 
एकाचवळेी सवर िठकाणी ृे �� िनरंृर आहे महणपन जयाचे चरण सवर� आहे अशा अशा अस�चे िवनािं� 

हेही नाव तयास िदले आहे. 
 
सपय�ंया सव�गालाच डोळे आहेृ. डोळे आिण अंग वगेवगेळे नाहीृ. ृसेच िजसे िजसे पहाणयाची 

ि�या घडृे िृसे िृसे ृी ��श�कृच काम करृे महणपन ��ाला ससपल ने� नाहीृ ृरीही वदेानंी लकृेने 
िवनृ�कु असे नाव िदले आहे. 
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सव�ंया िशरावर सवर �कारचे िनरंृर अशा सवरपाृ ृे �� नादंृ असलयाने सवर� मसृके असलेला 

अशा अस�चे िवनमपध� हे नाव तयास िदले गेले. 
 
अ�गनचे अंग हेच मुख ृसेच ्ा �्ास वगेळे मुख नाही पण सवरच अंगानी ृे भोगृ असृे महणपन तयास 

िवनृोमुख-जयाला सवर� मुख आहेृ असे नाव पडले आहे. �ुृीनीच िवचार करन हे नाव िदले आहे. 
 
आृा आकाश जसे सवर� सवर वस पृंना वयापपन असृे ृसे हे �� वयापपन असलयाने ऐकणयाची ि�या 

सवरकाल सवर� करीृच असृे. महणपन सवर ऐकणारे असे तया ��ाचे वणरन केले जाृे. बुि�मान अजुरना, �ुृीनी 
िवनृ�कु असे तयाचे वणरन केले आहे. आिण तया वणरना पृन तया ��ाची वयापृी सुचवली आहे पण हाृ, पाय, 
डोळे ही भाषा तया ��ांया बाबृीृ अशकय आहे. “शपनय आहे” हा िनषकषर देखील तयाला सहन होृ नाही. 
लाटानंी लाटा िगळलया असे जर महटले ृर कुणी कुणाला िगळले असे समजाव?े ृसेच हे आहे. �ासणारे तया 
�ासले जाणाऱयाहपन वगेळे नाहीच. हे जसे लाटाबं�ल आपलया धयानी येृे ृसेच ्ा ��ास अमुक एक नाव 
देणे अशकय आहे हे कळाव.े 

 
पण मघाशी महटलया�माणे अजुरना, बोलणयाकिरृा वयापय व वयापक असा भेद कणभर करावा लागृो. 

�ुृीनी �ैृाचे सहायय यासाठी घेृले की अ�ैृाचे िनरपण करणयाची वाट मोकळी वहावी. शबदानंी जाणपन 
घयावयाचे आिण ृनमय होमन �तयक अनुभपिृ घयावयाची अशी ही �ि�या आहे.” 

 
आृा हे देवाचें िववचेन आपण पपणर समजपन घेणयांया दि�ने संृ चिर�ाकडे पािहले ृर �तयक पुरावा 

िमळृो. एकच ��श�कृ हाृ, पाय, डोळे, कान इतयािद सप�म व ससपल इंि्य�ारा काम करृे हे �सम मनाृ 
िबबले पािहजे. 

 
गुरदेव रान�ांं या चिर�ाृ महटले आहे, “आतमानुभवाचे अृीि्यतव हे एक िनण�यक लकण आहे. 

रानडे महणृ आपली पाच जानचि्ये आपआपलयापरीने सवृं� असपन तयानंा एकमेकाचे जान नाही. उदाहरणासर 
डोळे ऐकप  शकृ नाहीृ. कान पाहप शकृ नाहीृ, “जो देखे सो कहै नही” असे कबीर महणृो, परंृु ही इंि्ये 
सक�ीृील वसृु�ससिृ झाली. साकातकारांया अृीि्य सक�ीस ृी लागप नाही. ृेसे एका इंि्याचे काम दुसरे 
कर शकृे. कारण तया सव�मधये एक �कारचे अदशय ृारायं� िनम�ण होृे. तयामुळे एका जानचि्यास होणारे 
जान इृर जानचि्यासही आपोआप होृे. महणपन किबरांया डोळयानंा ृहान लागृे, वाणीला सुवास येृो, 
एकनासास सव�ग डोळा झालयाचा अनुभव येृो. �ी. भामसाहेब महाराज, “सुगंध वाृ� कानी पडो” असे 
महणृ. 

 
महणपन गुरदेव महणृ “साकातकाराृील अनुभपिृ ही केवळ अृीि्य नसपन ृी आंृरइंि्यही आहे. 

उपिनषदे परमेनराचे वणरन “�ो�सय �ो� चकषुः चकु” असे करृाृ. साकातकाराृ येणारी ही अनुभपिृ �तयक 
जानांया सवरपाची असृे. कलपनारप नसृे व ृे अनुभव अिवनाशी व िचरंृन सवरपाचे असृाृ. असे 
अनुभव घेृलयाने गुरदेवानंी एकदा उदगार काढले होृे की “या जडसक�ीृ िदसणारे सतय व सौदयर महणजे 
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साकातकार सक�ीचे एक पुसट �िृिबब (faint replica) आहे.” 
 
१९२७ मधये अलाहाबादला �यागके�ी गुरदेवानंी देवाचंा देव अनंृरपानंी, अनंृ वषेानंी पािहला. 

Infinity within infinity मधये ृे अकरशः बुडपन गेले. नंृर १९५२ ंया ऑकटोबरमधये इंचगेरीस वगैरे जामन 
िनबाळला परृ आले. सहािजकच ृे अगदी सकप न गेले होृे. पण परृ आलयावर तयानंी कापपर लावपन आरृी 
केली आिण कणाध�ृ ृे पुनहा ृाजेृवाने झाले. ृे मागाहपन महणाले, “कापपर लावलयाबरोबर माझा सारा शीण 
पार गेला कारण तया दोन िमिनटाृ मला फार मोठे अनुभव आले. िवनरपाचा अनुभव जो फार वष�पपव� 
गंगेकाठी आला होृा ृो आला. लक नयनाचंा अनुभव आला असे सव�ना सागंा.” 

 
गुरदेवाचंी अनुभपिृ, “िदन िदन अिधक चली” अशा कोटीृील होृी. “मी अनुभवाृ �ससृ�ज आहे” 

असे तयानंी महटले होृे. तयाचा खुलासा करृाना तयानंी महटले होृे की, “जो काही अनुभव असेल ृो चोवीस 
ृास अखंड असणे याचे नाव अनुभवाृील �ससृ�जृा िकवा �ससरृा. २६ वष�पपव� जो काही अनुभव मला 
आला ृो आजपय�ृ अखंड आहे. झाली ृर तयाृ वाढच होईल परंृु ृो कदािप कमी होणार नाही.” 

 
चोवीस ृास ृे अनुभवाृ असृ. ृे महणृ, “माझया डोकया पृन सृृ अनाहृ नाद सुर असृो तयामुळे 

कोणाशी बोलृाना बोलणाऱयाचे ओठ िदसृाृ पण शबद ऐकप  येृ नाहीृ. इृका �चडं अनाहृ नाद तयावळेी 
होृ असृो.” 

 
आिण अशा ्ा संृांया अनुभवाचे िचृन करन आपण करायचे काही उरृ नाही, आपण जेय 

सवरपच होमन जाृो व जेयाच जे िवनातमक रप ृे �तययास येमन इंि्याृील अनुभपिृ िनरंृर येृाृ, याचा 
पुरावा हाृी येृो. अठरा जानलकणे अंगी बाणलयावर हाृी पडणाऱया फळाचे रप हे असे असृे असे संृ 
सागंृाृ. 

 
आृा “सवर िवनाला वयापपन टाकणारे हे चैृनय ृुला आृा आणखी सप� करन सागंृो” असे देव 

महणृ आहेृ. ृे महणाले, “अजुरना, िवन वयापणयाची ही ��ाची रीृ अशी आहे की, जसे अवकाशाृ आकाश 
िकवा वसाृ ृं पृ! पाणयामधये पाणी रस होमन, िदवयामधये ृेज होमन, सुगंधी कापराृ कपपररतव घेमन, 
शिररामधये कमर शरीर होमन नादंृ असृे. अजुरना, सोनेच सोनयाचा ृुकडा या सवरपाृ असाव ेृसे ृे या 
सव�ंया सव�गी असृे. सोनयाचा ृुकडा हे ृातपुरृे सवरप असले ृरी मुळाृ सोने हेच तयाचे खरे रप असृे. 
वाक�ा ओघाने आले ृरी पाणी सरळच असृे. अ�गनृ टाकलेले लोखंड िवसृवासारखे लालभडक होृे पण 
अ�गन लोखंड होृ नाही. आकाश घटाकाराृ सापडले की वाटोळे, खोलींया आकाराृ सामावले की चौकोनी 
होृच नाही पण िदसृे. तयाचे सवरप आहे ृेच िनराकार कायम राहृे. ृसे ृे �� िवकाराृ िवकारासारखे 
िदसले ृरी िवकारी नवहे, मनािद इंि्यामंधये वा सतवािद गुणामधये तया तया वळेी तया तया संसग��माणे िदसले 
ृरी तया ��ांया अवससेस काहीही लेप लागृ नाही. गुळाची गोडी ढेपेृ असली ृरी गोडीला काही ढेपेचा 
आकार �ापृ झालेला नाही. तया�माणे गुण व इंि्ये याृ �� सापडले ृरी तया �� वस पृंया िठकाणी इंि्ये 
वा गुण ही संभवृ नाहीृ. हे किपधवजा अजुरना, दुधांया अवससेृ पृप दुधांया आकाराचे असृे पण दपध 
महणजे पृप नवहे. तया�माणे �� या िवकाराृ आहे पण िवकार नवहे हे धयानाृ ठेव. आकाराला नाव बुगडी पण 
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मुळाृ सोने ृे सोनेच. उघड सोपया मराठीृ सागंावयाचे महटले महणजे या गुणचि्यापासपन �� वगेळे आहे. 
नाम, रप, संबधं, जािृ, ि�या, भेद हा सगळा �वाद आकाराला आहे, वस पृला नवहे, गुणाचा आिण तयाचा 
संबधंही नाही पण गुण व इंि्ये ही तयांया िठकाणी भासमान होृाृ महणपन अजानी पुरषास असे वाटृे की 
वस पृच गुणाला धारण करृे. अरे, तया वस पृचे या िवकारानंा धरणे, आकाशाृ अ�े िकवा आरशाृ �िृिबब अशा 
�कारचे आभासातमक आहे. पाणयाृ सपय�चे �िृिबब पडृे. सपयरिकरणामुळे मकगजळ उतप� होृे. ृसे ृे िनगुरण 
पर�� संबधं न येृा अिलपृपणे या सव�ना धारण करृे. ्ा सव�ना तया ��ाचा आधार आहे पण तया 
िवकारामुळे तया ��ांया अिलपृपणास जराही अंृराय येृ नाही. एखा�ा रंकाला आपण राजा झालयाचे सवपन 
पडाव ेआिण मग तयाने सवपनाृ राजयकारभार सुर करावा तया�माणे तया िनगुरणाचे हे गुणभोग आहेृ. महणपन 
अजुरना, गुणाचा संबधं वा गुणाचा भोग तया पर��ास आहे असे कधीही बोलप  नये. 
 

िनरिनराळया अ�गनमधये उषणृा जशी एकच असृे तया�माणे पाडुंसुृा, ्ा चराचर भपृ ांं या िठकाणी 
ृे �� अभेदाने नादंृे. अिवनाशरपाने व सप�म�ससृीने जे �� ससावर जंगम वयापपन आहे ृेच जेय असे 
समजाव.े ृे �� आृ, बाहेर, जवळ, दपर सगळीकडेच आहे आिण तयांयावाचपन जगाृ दुसरी गो�च नाही. 
कीरसागरामधये एक �कारची गोडी मधे, एक �कारची ृीराला असे कमीजासृ �माण असृच नाही. ृो जसा 
सगळीकडे िनरंृर सारखाच गोड असृो. तया�माणे सवदेज �भकृ ी भेदामुळे तयांया वयापकृेस मुळीसु�ा 
नयपनृा येृ नाही. ृे �� सगळीकडे सारखेच पपण�शाने भरलेले असृे आिण इृके असपनही तयांया ��ांया 
सवरपाला मा� भगं संभवृ नाही. हजारो घागरींया पाणयाृ चं् ाची हजारो �िृिबबे पडली महणजे काय 
चं् ाचे हजारो ृुकडे झाले? ृो आहे ृसाच पपणर �काशाने आकाशाृ ृळपृच असृो. समजा ृे हजारो घडे 
काही �संगाने फुटपन गेले ृरी तया चं् ाचे सवरप जसेंया ृसेच रहाृे. िमठांया राशी िकृीही असलया ृरी 
कारृा सगळीकडे एकच िकवा को�वधी मस असले ृरी तयाृील गोडी जशी एकच तया�माणे िवनकाय�ला 
कारण असलेले ृे �� अनेक भपृ मा�ानंा सारखेच वयापपन असृे आिण भपृ ांं या आकाराला आधारभपृ  असृे. 
तया भपृ ांं या आकारास �� आधारभपृ  असृे ृे लाटानंा समु्ाचा आधार असृो ृशा �कारचे असृे. सकाळ 
दुपार संधयाकाळ जशी तया एकाच आकाशाृ होृाृ ृरी आकाश काही तया तया अवससाृ बदलृ नाही, 
ृशीच ��ाची िन�वकार अवससा असृे. ि�यो�मा अजुरना, जगांया उतपि�काली ��ा, �ससिृकाली िवषणप हा 
िवनाकार हारपृो ृेवहा र् अशी नाव ेतया एका ��ालाच �ापृ होृाृ. आृा हे ृीनही गुण महणजे उतपि�, 
�ससिृ, लय ्ा ृीनही अवससा लोपलया की ृे �� शपनय होमन रहाृे. वदेवचन महणृे की आकाशाचे शपनयतव 
िगळपन ृीनही गुणाचंा िनरास करन जे उरृे तया शपनयाला महाशपनय असे महणृाृ. 

 
असे हे महाशपनय �� अ�गनला चेृिवणारे आहे. चं् ाचे अमकृ देणारे आहे. तया ��ामुळेच सपय�ला डोळे 

आहेृ. तयांया �काशाने सपयरही सुखाने वावरृो. ृे �� आरंभाचा आरंभ आहे, जीवाचा जीव आहे, मनाचे मन, 
डोळयाचें डोळे, कानाचे कान, वाचेची वाचा, �ाणाचा �ाण, गृीचे पाय, ि�येचे क �ृपण हे सगळे तया ��ाचेच 
क कृरतव आहे. आकार तयांयामुळे आकारृो, िवसृार तयांया आधाराने िवसृारृो, संहार तयांयामुळेच 
संहारृो. हा पकथवीचे पकथवीपण, पाणयाचे पाणीपण आिण ृेजाची िदवलेागणी आहे. ृे वायपचा नासों्ास , 
गगनाची पोकळी आहे. सोडकयाृ हा जग प्पी भास तयांया रपावर आभासृो. िकबहुना पाडंवा असे महणाव ेकी 
हे ��च एकटे सवर काही आपणच झाले आहे. इसे �ैृभावाला सोडासु�ा सारा नाही. तया ��ाचे दशरन झाले 
की दशय व ्�ा ही समरसभावाृ एक� कालवपन जाृाृ. वगेळी उरृच नाहीृ. जोवर तयाचे दशरन झाले नाही 
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ृोवरच �ैृ संभवृे. पण एकदा का जेयाचा साकातकार झाला की ��च जाृा, जेय, जान होमन जाृे. जानाचे 
जाणणयाचे िठकाण ृेच होमन जाृे. िहशोब करन झाला की िहशोबाृील रकमा एक होमन जाृाृ. 
तया�माणे साधय आिण साधन एकवटृाृ. आृा हे सामरसय झाले की �ैृाचा वयवहार संपृो आिण अजुरना हे 
नीट लकाृ ठेव की, ृे �� शोधणयाची याृायाृही नसृे. ृे सव�ंया हदयाृ सवरकाल नादंृच असृे. 

 
सुजाण अजुरना, ृुला पपव� महटलया�माणे �सम हे के� ृुला सप�पणाने वयकृ करन सािंगृले. तया 

के�ाचे सवरप सािंगृलयावर ृुझया दि�ला सप� िदसेल असे जानाचे सवरप सािंगृले. ृुझी बु�ी पुरे पुरे 
महणेपय�ृ जाृा जाृा सहज अजानाचे रपही �कट केले. अजुरना, आृाच िवचारांया िवसृाराने जेयही ृुला 
समजावपन िदले आहे. आृा हा सवर िवचार मनाृ चागंलया�कारे ठसवपन घेमन जे माझया सवरपिस�ीला येृाृ 
ृे म प्प होृाृ. देहािद संगाचा तयाग करन जयानंी आपला जीव माझया िठकाणी �ससर केला ृेही शवेटी ्ाच 
िवचाराने सवृःचा मोबदला देमन म प्प होृाृ. अजुरना, म प्प होणयाचे जे वगेवगेळे �कार आहेृ तयाृ हा 
सोपा �कार आमही ृयार केला आहे. कडा चढणयासाठी पायऱया बाधंावयाृ, आकाशाृ चढणयासाठी माचा 
बाधंावा िकवा असागं पाणया पृन पिलकडे जाणयासाठी नाव घयावी ृसे हे आमही केले आहे. एरवी हे सवरच आतमा 
आहे. पण ृो िवचार ृुला सागंावा ृर ृुझया बु�ीला िगळृा आला नसृा. ृुझया बु�ीचा अलपजपणा पाहपन 
आमही एकच पर�� चार �कारंया िनिम�ाने सािंगृले. एकाला के�, दुसऱयाला जान, िृसऱयाला अजान 
आिण चवथयाला जेय अशी नाव ेिदली आिण लहान बाळाला जेवप घालृाना एक घास वीस िठकाणी करावा ृसे 
आमही ृुला लहान लहान घास भरवले आहेृ. 

 
आृा हा अिभ�ाय अजपनही ृुला कळला नसला ृर अजुरना ृो पुनहा सागंृो. पण आृा तयाचे चार 

भाग करणार नाही िकवा हे सगळे ��च आहे असे सागंपनही िवषय संपवणार नाही. आतमा आिण अनातमा याचंी 
योगयृा सारखीच धरन िववचेन कर आिण अिभ�ाय पुनहा सप� कर. 

 
मा� पास�, पृ आमही मागप ृे िदले पािहजेस. पृ आृा सवृःला कानाचे नाव ठेव. इृर सवर इंि्याचें 

काम बदं करन नुसृे ऐकणयाचे काम कर. 
 
्ा �ीकक षणांया शबदाबरोबर अजुरनांया सव�गावर रोमाचं उभे रािहले. देव ृे पाहपन तयाला महणाले, 

“पास�, असा हष�ने उचबंळपन येम नकोस. खरोखरच पृ फार चागंले ��ेने ऐकृोस रे, पण असा भावनेंया 
आहारी जाम नकोस.” देवानंी अजुरनांया हष�ला सोडा पायबदं घाृला आिण मग �ीरंग �कक िृ आिण पुरष 
िवभाग िवसृाराने तयाला समजावपन देम लागले. 

 
मालपृाई, आृा यापुढील भाग समजावपन घेृाना एक सप� धयानाृ घयाव ेअसे वाटृे. आ�ाच देवानंी 

सािंगृले की आमही के�, जान, अजान, जेय, असे चार भाग करन सािंगृले. अिभ�ाय असा िवभागपन न 
सागंृा अनातमा व आतमा असे दोनच भाग करन सागंणार आहे. 

 
सहजच के� आिण अजान व जान व जेय अशा जो�ा होणार िकवा के� व जेय आिण अजान व जान 

अशा होणार. आृा देव, आतमा आिण अनातमा अशी जोडी घेमन बोलणार आहेृ. सोडा िवचार केला ृर ्ा 
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जो�ा �काश व अंधार यांं यासारखया पपणर परसपर िवरोधी पण अिभ� अशा आहेृ. जानाचा अभाव महणजेच 
अजान व अजान महणजेच जानाचा अभाव. ृेवहा यापुढील िववचेनाृ आृापय�ृचे िववचेन नवया बा् सवरपाृ 
माडंले जाणार आहे. पण मपळ गाभा कायम रहाणार आहे. महणपन अवधान पपणर असणे जरर आहे. जया दोन 
वस पृ सवभावाृ िवरोधी पण काय�ंया �कटीकरणासाठी परसपरपपरक आहेृ तयाचें �सम वगेळे असृानाचे व 
नंृर एक� आलयानंृरचे रप सप� केले जाईल आिण जानी पुरष तयाचें वगेळेपण लकाृ ठेवपन एकतवाचा 
अनुभव घेमन पर��ाशी सामरसय कसे साधृाृ हे देव सागंृील. 

 
देव महणाले, “अजुरना, मी ृुला आृा हा िवषय वगेळया साटाने समजावपन सागंृो ऐक. अरे, साधय 

एकच आहे पण साधने �कक िृधम�नुरप अनेक आहेृ. आृा मी जो मागर ृुला सागंृो तयाला योगी “साखंय 
ृ�वजान” महणृाृ. जगामधये ्ा माग�ची �िस�ी करणयासाठी मी किपलमुिन होमन ृो �कट केला. 
�कक िृपुरषाचा शु� िवचार ्ा साखंयमाग�स धरन ृुला सागंृो ऐक. 

 
अजुरना, साखंय �कक िृ आिण पुरष ही दोन ृ�व ेअनािद व अनंृ मानृाृ. िदवस आिण रा� जशी 

एकमेकास िचकटपन वाढृाृ तया�माणे तया अनािद पुरषास िचकटलेली �कक िृही अनादीच आहे. शरीर ृर 
सावली�माणे आभासातमक नवहे खरेखुरे आहे पण तया रपाला सावली िबलगलेलीच असृे. दाणे येणयापपव�च 
कणीस, भपस आिण दाणे यांं यासह वाढृ असृे. भपस हे ृर सारहीन आहे पण ृे कणाबरोबरच वाढृ असृे 
ृसाच हा �कार आहे. 

 
ृुला के� ्ा नावाने जो ३६ ृ�वाचंा समुदाय सािंगृला ृी साखंय मृा�माणे �कक िृ आहे आिण 

जयाला के�ज असे नाव िदले ृो पुरष ्ा नावाने ृे ओळखृाृ. ्ा दोनहीस पुषकळ लोक पुषकळ वगेवगेळी 
नाव ेदेृाृ पण िनरपणाचा िवषय वगेळा नसृो हे वमर पृ चुकप  नकोस. 

 
आृा जी केवळ स�ा िृला पुरष महणावे आिण सवर ि�येला �कक िृ असे संबोधावे. 
 
अजुरना, बु�ी, इंि्ये, अंृःकरण हा िवकाराचंा समुदाय आिण स�व, रज, ृम हे ि�गुण ्ा 

�कक िृपासपन होृाृ. �कक िृमधये इंचा होृे, मग तया इंचेला बु�ीचे सहकायर िमळृे. इंचा आिण बु�ी 
अहंकार चेृिवृाृ आिण मग जीवाला ृे इ�ंचृ साधय करणयांया नादी लावृाृ. आृा हे साधय �ापृ करन 
घेणयासाठी शारीिरक ि�येचे सप� जीव हाृी घेृो तयाला का्र महणावयाचे. मदांया धंुदीृ जीवाला इंचा होृे 
ृी इंंचा मनाला उठवृे आिण अहंकारांया जोरावर इंि्ये राबवृे ्ा �ेरणेस क्ृरता असे नाव आहे. इ�ंचृ 
वस पृंया �ापृीसाठी मनाकडपन होणारी �ेरणा महणजे क कृरतव, जयािवषयी इंचा उतप� होृे ृो पदासर िकवा 
इ�ंचृ वस पृ महणजे काेण व �ेरणे�माणे इ�ंचृ वस पृ िमळवणयासाठी इंि्याकडपन होणारी हालचाल महणजे 
का्र. आृा कायर, कारण, क कृरतव ही ृीनही �कक िृपासपन उतप� होृाृ. िस�ाचंा राणा ृो भगवान �ीकक षण पुढे 
महणाला, “अजुरना, या िृघांं या समुदायाने �कक िृ कमररप होृे. पण तया कम�चे सवरप मा� जया गुणाचें 
आिधकय असेल तया�माणे असृे. स�वगुणाचा उतकषर असेल ृेवहा घडणारे कमर उ�म सतकमर महणावे. जेवहा 
रजोगुणांया आिधकया पृन कमर घडृे ृेवहा ृे मधयम कमर जाणाव ेव जी कम� केवळ ृमोगुणांया उतकष�ने 
घडृाृ ृी कम� अधम आिण िनिष� समजावी. अरे, बरीवाईट कम� अशी ्ा �कक िृपासपन घडृाृ आिण तया 
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तया कम�नुसार सुख दुःखाची िन�मृी होृे. वाईट कम�पासपन दुःख व चागंलया कम�पासपन सुख उतप� होृे. 
 
�कक िृमुळे उतप� झालेले हे सुखदुःख ृसा िवचार केला ृर केवळ एक�ा �कक िृस भोगाव ेलागावे 

पण ृसे घडृ नाही. ृो अनािद पुरष �कक िृंया सवाधीन झालेला असृो महणपन ृे सुखदुःखाचे घाव �कक िृस 
िचकटपन असलेलया पुरषासही बसृाृ असे वाटृे. 

 
या �कक िृपुरषांया िवसमयकारक �पचंाृ सािंगृले ृर अ�पृ  वाटेल. पण आहे खरे की सी िमळवृे 

आिण नवरा बसपन खाृो. ्ा पिृपतनीचा एकमेकाशी काही संबधं नसृो, मेळही नसृो पण ृी पिृपतनी 
जगाला जनम देृाृ. पुरष अंगहीन महणजे िनराकार, पागंळा, ्वयहीन, एकटा, वक�ापेका वक� आहे. तयाला 
आडनाव पुरष. पण ृो पुरष, सी, नपुसंक यापैकी न�ी काय आहे हेही सागंृा येृ नाही. ृो अचकु, अ�वणु, 
अहसृु, अचरणु आहे. तयाला रप, वणर, नाव काहीही नाही. तयांयाजवळ काहीच नाही पण ृो �कक िृचा भृ� 
मा� आहे आिण तयामुळे �कक िृमुळे जे जे सुखदुःख िनम�ण होृे ृे तयाला भोगाव ेलागृे असे वाटृे. ृो सवृः 
मुळाृ अकृ�, उदास, अभोकृा आहे खरा पण ृी पिृ�ृा तयाला हे सुखदुःख भोगणे भाग पडृे. वयवहाराृही 
असे िदसृे ना की एखा�ा सीजवळ सोडेबहुृ रप, गुण असले की आपले वाटेल ृे ह� ृी नवऱयाकडपन पुरवपन 
घेृे. मग ही ृर काय सवृः गुणमयीच! �कक िृ महणजे मप�ृमंृ गुणच. ृी कणाकणाला िनतय नव ेरप धारण 
करृे. ृी रपाने भरलेलीच असलयाने आपलया मदांया जोरावर अचेृनालाही हालवपन सोडृे. िहंया जोरावर 
सनेह �ेमळ होृो, इंि्ये �बळ होृाृ आिण वसृुमा� �िस�ीस येृे. मन खरे महणजे नपुसंक नवहे काय पण 
तयांयाकडपन ृी �ैलोकय भोगवृे असे िृचे अलौिकक करणे आहे. 

 
ही �कक िृ �माचे महा�ीप आहे, मप�ृमंृ वया�पृ आहे. ही कामरपी वलेाचा माडंव आहे. मोहरपी 

वनाृील ृी माधवी आहे. िृचे दैवी माया हे नाव �िस� आहे. वाङमयाची वाढ िृंयापासपन होृे. ृी 
साकारपणा �ापृ करन देृे. ृी �पचंाची मप�ृमंृ धाडच आहे. कला िृंयापासपन िनघालया आहेृ, िव�ा 
िृनेच िनम�ण केलया आहेृ, इंचा, जान आिण ि�या यानंा ृीच जनम देृ असृे. नादाचंी ृर ृी टाकंसाळच 
आहे. चमतकाराचे ृी घरच आहे. फार काय सागंप अजुरना, हा सगळा पसारा िृचाच खेळ आहे. 

 
उतपि� आिण �लय हे िृचे उदय आिण असृ आहेृ. ही �कक िृ महणजे एक अ�ुृ  भरुळ आहे. 

िवनाचा पसारा ृर ृी सहज िनम�ण करृेच पण तया अनावर पुरषालाही ृी आवरृे. एकाकी असणाऱया 
पुरषाची ही जोडीदारीण तया िनःसंगाची संबधंी असृे आिण िनराकर पुरषाचे घर चालवृे. िृंया सौभागयाचे 
अपारपण एवढे मोठे असृे की तया पुरषाजवळ सवृःचे काहीही नसले ृरी ृी आपणच तयाचे सवर काही होृे. 
सवृः िस� असणाऱया पुरषाची उतपि� ृी होृे. तया अमपृ�ची मप�ृ ृी होृे. आपणच तयाची �ससृी, िठकाण 
होृे. तया अनाृ�ची आ�ृ होृे. तया अकुळाची जाृी गो� होृे. तया िनराकाराचा आकार, िनवय�पाराचा 
वयापार, िनरहंकाराचा अहंकार होमन रहाृे. तया अचच�चे लकण होृे, अपाराचे मोजमाप होृे. तया 
अमनसकाचे मनबुि� होृे. तया अनामाचे नाम, अजाचा जनम होृे, आपणच तया अकतय�चे कमर ि�या सवर काही 
होृे. तया िनगुरणाचे गुण, अचरणाचे चरण, अ�वणाचे �वण, अचकचेु चकु, तया भावाृीृाचे भाव, िनरवयवाचे 
अवयव हे सगळे ृी �कक िृ होृे, िकबहुना पाडंवा ृी तयाचे सवर काही होृे. 
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या�माणे तया अनािद अनंृाला िचकटपन असणारी �कक िृ आपलया वयापकपणाने तया अिवकारी 
पुरषाला िवकारी करन सोडृे. आृा �कक िृंया संगृीमुळे तया पुरषाचे पुरषतव झाकप न जाृे. चं्  अवसेृ 
पडला की ृेजोहीन होृो. अिृशय शु� सोनयाृ जर िहणकस धाृु िमसळली ृर तया सोनयाचा कस 
पधंरावरन पाचावर घसरृो. चागंलया माणसांया अंगाृ िपशा� संचार करृे आिण तयांयाकडपन पापकमर 
घडिवृे. चागंलया सवंच िदवसाचा अ�े येमन दु�दन करन सोडृाृ. ृसा ृो पुरष �कक िृृ सापडलयामुळे 
ृेजोहीन झालयासारखा वाटृो. 

 
दपध पशपंया पोटाृ असाव,े अ�गन लाकडाृ गुपृ असावा िकवा रतनदीप कापडाृ गुंडाळपन घयावा ृशी 

तया पुरषाची �ससृी होृे. िसह रोगामुळे हीन दीन होमन िखळपन पडावा िकवा राजा पराधीन होमन रहावा 
ृसा ृो पुरष �कक िृंया ृावडीृ िनष�भ होृो. जागा असलेला पुरष झोपेने घेरला गेला की सवपनाृील 
सुखदुःखे मुका�ाने भोगप लागृो. ृसा ृो पुरष सींया आधीन एखादा िवरकृ वहावा ृसा �कक िृंया आधीन 
होृो आिण �कक ृींया गुणामुळे उतप� झालेली सुखदुःखे भोगप लागृो. पुरष अज आहे, िनतय आहे खरा पण 
गुणसंगाने पापपुणय िनम�ण होमन सुखदुःखांया िहशोबा�माणे जनम-मकतयपचे घाव बसप लागृाृ. 

 
आृा हे घाव बसृाृ महणणयापेका बसलयासारखे िदसृाृ असे महणणे जासृ योगय ठरेल. ृापलेलया 

लोखंडावर घाव बसृाृ ृे घाव अ�गनवर बसृाृ असे महणृाृ पण बसृ नाहीृ. पाणी हालप  लागले की 
तयाृ पडलेले चं् ाचे �िृिबबही हालृे व चं् ांया अनेक �िृमा तयाृ ृयार होृाृ. आिण अनेक चं्  झाले 
असे वाटृे पण ृसे खरे नसृे. आरसा पुढे ठेवलयामुळे एका चेहऱयाचे दोन चेहरे िदसृाृ. पण चेहरे एकाचे 
दोन झालेले नसृाृ. केशरावर सफिटक ठेवला ृर ृो लाल िदसृो पण लाल नसृो. ृसा हा अजनमा 
गुणांया संगृीमुळे, �कक िृंया संगृीमुळे जनमाला आलयासारखा वाटृो. पण खरा जनमाला येृच नाही. 
संनयासी जसा सवपनाृ अंतयज इतयादी जाृी भोगृो तया�माणे अधमो�म योनी तयाला �ापृ होृाृ असा भास 
होृो. पण मुळाृ ृसे होृ नाही. पुरषाला जनमणे, भोगणे ्ा कुठलयाही अवससा नाहीृ. गुणाचंी महणजेच 
�कक िृची संगृी झालयाने गुणावर पडणारे घाव तयांयावर पडलयासारखे वाटृाृ. गुणाचा संग ्ा भासाला 
कारणीभपृ  आहे. 

 
कारण ृो �कक िृमधये उभा असृो खरा पण जुईंया वलेाला आधारासाठी एखादा खाबं उभा करावा 

ृसा केवळ आधार महणपन पुरष �ससृ असृो. पकथवी आिण आकाश ही जशी जवळजवळ पण अिलपृ नादंृ 
असृाृ ृसा ृो �कक िृपासपन अिलपृ असृो. �कक िृरपी नदींया ृीरावर मेरपवरृासारखा ृो अचल अशा 
अवससेृ उभा असृो. तयाचे �िृिबब तया नदींया पाणयाृ पडृे, ृे �िृिबब हालृे, वहाृ गेलयासारखे वाटृे 
पण मेर हालृ नाही, वहाृ नाही. �कक िृ होृे जाृे पण हा असृोच असृो. आिण नुसतया अ�सृतवाने 
आ��ावर स�ा चालिवृो. �कक िृ यांयामुळे जगृे, तयांया स�ेने जगास जनम देृे. हा िृचा सवामी आहे. 
अनंृ काळाृ जया जया सकि� िनम�ण होृाृ तया तया कलपानृांयावळेी तयांया िठकाणी येमन िमळृाृ. हा 
महद��ाचा मालक, ��गोलाचा िनम�ृा आपलया अपारपणाने संसाराचे माप मोजपन टाकृो. 

 
अजुरना, असा हा �कक िृपलीकडे असणारा एक जो कोणी आहे तयालाच ृ�वृः पुरष अशी संजा आहे. 

ृो ्ा देहामधये रहाृो. तयालाच परमातमा असे महटले जाृे. आृा काही भागयवान जानांया जोरावर हे 
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समजपन चुकृाृ की हा परमातमा आपलयाच िठकाणी रहाृो. ृो काही करृ नाही. जे जे कमर ्ा शिरराकडपन 
घडृे ृे ृे ृी �कक िृ तया तया वळेी गुणोतकष��माणे करृे. ृेवहा परमातमा हे रप आिण �कक िृ, ही चाया हे 
पाणी, हे मकगजळ असा िनवाडा ृे करृाृ. तयांं या मनापुढे �कक िृ आिण पुरष ही वगेवगेळी आहेृ हा िववके 
िनरंृर दगगोचर असृो. 

 
असे पुरष शिररांया संगृीमुळे सवर कम� कर देृ पण तया कम�चा मळ तयानंा िशवृ नाही. धुळीने 

आकाश मळृ नाही तया�माणे कमर करनही ृे िनल�प रहाृाृ. देह असृानाच ृे तया देहांया मोहा पृन सुटले 
असलयामुळे देह गेला की पुनहा तयानंा देह धारण करावा लागृच नाही. 

 
हा �कक िृपुरष िववके तयांयावर असा असाधारण उपकार करृो. 
 
आृा हा िववके आपलया अंृःकरणाृ सपय��माणे �काशमान वहावा महणपन अनेक उपाय आहेृ. 

तयापैकी काहीचा उ�ेख करृो. वीरा, अजुरना, कोणी आपलया िवचाराचंी आगटी पेटवृाृ आिण आतमा व 
अनातम पदास�ची जी आपलया मनाृ भेसळ झालेली असृे. ृो सवर मेळ तया ृपृ अ�गनृ टाकृाृ. ृी� 
िवचारामुळे अनातमाचे हीण जळपन जाृे आिण ही �ि�या वारंवार करीृ गेलयामुळे शवेटी तया िवचारवंृ ांया 
हाृी आतमभावाचे चोख सोने ृेवढे उरृे. 

 
अनातमरपाचे चृीसही भेद च�ीस �कारचे हीन िन�ववादपणे िनरखपन टाकप न आपला शु� आतमभाव 

िनवडृाृ. तया आतमभावांया पोटी आतमधयानांया दि�ने सवृःच सवृःला पहाृाृ. िकतयेक भागयवंृ  साखंय 
ृ�वजानांया सहाययाने ृर िकतयेक कमरमाग�चे आचरण करन आतमयास पहाृाृ. आणखी काही जण हे 
संसार भय खरोखर िनसृरन टाकृाृ. हे करणयासाठी ृे �सम अिभमान देशोधडीला लावपन एका माणसांया 
शबदावर पपणर िवनास ठेवृाृ. जयांं या शबदावर ृे असा िवनास टाकृाृ ृेही ृशाच योगयृेचे असृाृ. ृे 
िशषयाचे िहृािहृ पहाृाृ. िशषयाची हानी पाहपन दयेने कळवळृाृ, दुःख कशाने होृे ृे नीट िवचारन घेमन 
ृे दुःख दपर करन सुखाची जोड करन देृाृ. िशषयही तयांं या ृोडपन जे िनघेल ृे आदराने चागंले ऐकप न 
घेमन मनाृ ृो बोध ठसवपन घेमन तया उपदेशा�माणे आचरण ठेवृाृ. ऐकणे हेच जनमास आलयाचे सासरक 
आहे असे समजृाृ. आिण गुरवाकयावरन जीवाचे िलबलोण उृरिवृाृ. असे हे गाढे िशषय किपधवजा, 
मरणरपी समु्ांया समुदायापासपन चागंलया�कारे बाहेर पडृाृ. परमातमा ही वस पृ जाणणयासाठी हे असे 
अनेक उपाय आहेृ. 

 
आृा हा िवसृार पुरे. सव�स�चे सार असे िस�ानृरपी लोणी ृुझया हाृी देृो. पाडुंसुृा, ृेव�ाने 

जर ृुला आयृा अनुभव िमळाला की ��ानुभवानंृर होणारा आनंद, शांृ ी वगैरे िमळणयास सायास पडणार 
नाहीृ. महणपन या िस�ानृाची बुि�ने पुनहा एकदा माडंणी करृो. इृर मृांं या दुरा�हाचे खंडन कर आिण 
सवंच फिलृासर िवसृाराने ृुला सागंप. 

 
मी ृुला के�ाचे सवरप िवसृाराने सािंगृले. के�ज या शबदाने मी आपले सवरपही ृुला उलगडपन 

दाखवले. अजुरना, ्ा दोघांं या िमलाफाने सगळी भपृ े िनम�ण होृाृ. पाणयावर वाऱयामुळे लाटा उठृाृ ृसे 
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हे घडृे. बरड रान उनहाने ृापले की वीरा, या भेटीनेच मकगजळाला पपर येृो. पावसांया धाराचंा वष�व 
पकथवीवर झाला की नाना �कारची बीजे अंकुरृाृ आिण सारी पकथवी माखपन जाृे. तया�माणे जीव असे जयाला 
महटले जाृे ृे सवर चराचर या दोघांं या संयोगाने जनमास येृे हे धयानाृ ठेव. जगाृील कुठलाही पदासर ्ा 
�कक िृपुरषाहपन वगेळा नाही. 

 
वसपणा हे जरी सपृ नाही ृरी वसपणा ृं पृवरच आहे. अशा सप�म िवचाराने हे ऐकप न घे, समजावपन घे 

य�ावत भपृ े जरी एका वस पृपासपनच झाली असली ृरी भपृ े पहाणाऱयास ृी वगेवगेळी आहेृ ही �ृीृी येृेच. 
या भपृ ाचंी नाव ेवगेवगळी, वषे वगेवगेळे, व रृन वगेवगेळया �कारचे असृे आिण वरवरचा भेद पाहपन जर ृुझया 
मनांृ  तयाचंा भेदच आला ृर को�ाविध जनम घेृलेस ृरी तया पृन पृ बाहेर िनघप शकणार नाहीस. अनेक 
कारणामुळे एकाच दुधया भोपळयापासपन झालेली फळे लाबं, वाकडी, गोल अशा आकाराची होृाृ. बोरीची 
लाकडे काही सरळ, काही वाकडी असृाृ पण ृी बोरीचीच असृाृ. कोणृाही आकार असो भोपळे 
दुधयांया वलेाचें आिण लाकडे बोरीची हे जसे मोडृ नाही तया�माणे �ाणी वगेवगेळया �कारचे असले ृरी 
��वस पृ एकचएक सरळ भरलेली असृे. िवसृवांया िठणगयामधये उषणृा सगळीकडे सारखीच असृे. 
तया�माणे अनेक जीवराशीृ एक परमातमाच असृो. 

 
आकाशभर धारा पसरलेलया असृाृ पण तया सगळया धाराृ पाणी एकच असृे. ृसा ृो परमातमा 

्ा जीवांं या सव�गामधये भरलेला असृो. घागरीृ आिण घराृ एकच आकाश असृे तया�माणे ्ा 
िवषमाकक ृी जीवानंा ृी एकच ��वस पृ वयापपन असृे. हा वरवरंया िभ�तवाचा आभास न� झाला की, आतमा 
अिवनाशी आहे ृो उरृो. सोनयाचे बाहुभपषणे, केयपर, हे दािगने केले की एकाच कसाचे सोने वगेवगेळया 
आकाराचे होृे पण तयाृील सुवण�चा कस काही बदलृ नाही. जीवधमरहीन आिण जीवाजीवामधये अिभ� असा 
आतमा जयाला िदसृो ृोच जानी पुरषामधये डोळस पुरष असे महणाव.े जानांया डोळसामधये ृो पुरष डोळस 
असे मी महणृो. ही काही तयाची वारेमाप सृुिृ नाही. अजुरना, अरे ृो खरोखरच भागयवंृ ! 

 
देह खरे महणजे इंि्ये आिण गुण ्ाचंी रहाणयाची धोकटी आहे. कफ, वाृ, िप� या ि�कुटीने 

बनवलेला हा देह, पचंमहाभपृ ाचंा हा समुदाय फार भयंकर आहे. ृो पाच नागंयाचंी व पाच वगेवगेळया िठकाणी 
दंश करणारी इंगळी आहे. जीवरपी सहाला सापंडलेली ही हरणाची कुटीच आहे. पण असे असपन हा जीव 
आपण िनतय, शु�, सवृं� आहोृ या िनतयभावाची सुरी अिनतयभावांया उदराृ का खुपसृ नाही आिण 
तयाचा नाश का करीृ नाही हे एक आ�यरच आहे. जानी पुरष मा� देहाृ असपनही देहभाव आपलयाकडे घेमन 
आतमघाृ करन घेृ नाहीृ. नेहमीच ��भावाृ रहाृाृ आिण देहाचा नाश झाला ृरी तया ��ाृच लीन 
होृाृ. योग जानांया बलाने संप� होमन को�विध जनम ओलाडंपन मग ृो योगी आृा ्ा ��भावा पृन 
बाहेर यावयाचेच नाही असा प�ा िन�य करन तयाृ बुडी मारन रहाृो. 

 
भपृ े वगेवगेळी आहेृ या िवषमबुि�चा तयानंी पपणर तयाग केलेला आहे आिण ृे सुखाने या शिरराृ नादंृ 

असृाृ. िृसेच तयानंा पाय धुणयाला सु�ा िवपुल सुख िमळृे. ृे सुख आकाररप नदीचे पैलृीर आहे. महणजे 
िनराकार आहे. ��नादाची पलीकडील कड आहे महणजे शबदाृीृ आहे. ही �ससृी पर�म�ांया ृुय�वससेचे 
माजघर आहे. गंगािद न�ा जशा समु्ाला येमन िमळृाृ ृशा मोकासकट सगळया गृी इसे येमन िव�ांृ ी 
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घेृाृ. दीपांं या को�विध रागंा असोृ तया सगळयामधये ृेज एक एकच व सारखेच आहे, ृसा ृो परमातमा 
सवर भपृ ांं या िठकाणी अिभ�तवाने नादंृो अशा समतवाने ृे योगी जगाकडे पहाृाृ. एकदा हे समतव अंगी 
बाणले की, ृे योगी खरोखरच जनममरणांया सवाधीन होृच नाहीृ. अभेदभावरपी िबचानयावर ृे सुखाने 
झोपलेले असृाृ महणपन अजुरना मी तयाचें पुनहा पुनहा वणरन करृो आहे. 

 
जगाकडे पहाणयाची तयाची दि� अशी अभेदाची असृे पण सवृःकडे पहाृाना ृे आपली मनबुि� 

�मुख अशषे कम�ि्ये जे कमर करृाृ ृे �कक िृ करृे हे प�े समजपन रहाृाृ व आपला आतमा ्ा खेळाृ 
सापडलेला नाही, ृो केवळ खाबंासारखा नुसृा आधारभपृ  आहे, होणाऱया कम�शी तयाचा काहीही संबधं नाही 
्ाचे सृृ समरण ठेवृाृ. 

 
“घरामधये अनेक माणसे रहाृाृ, नाना वयापार करृाृ, घर काहीच करीृ नाही. ढग आभाळाृ 

धावृ असृाृ पण ृे आकाश िनमपटपणे उभे असृे. तया�माणे आतमयांया �काशाृ ही �कक िृ नाना �कारंया 
खेळाचंा आरंभ करन खेळृे पण ृो खाबंासारखा अचल आतमा कमर कोण करृे आहे याची दखलही घेृ 
नाही.” अशा िनणरया�ृ ृे जानी पुरष येृाृ आिण राजहंसा�माणे नीरकीर िववके करन �कक िृचा खेळ दुरन 
पहाृाृ आिण आतमरपाशी कणाकणास सामरसय साधृाृ. तयांं या अंृःकरणाृ कमर कोण करृे याचा सवंच 
�काश पडलेला असृो. आपले खरे आतमरप अकृ� आहे हे ृे जाणृाृ आिण अजुरना असे ृे �� संप� 
झालयामुळे ्ा सगळया िभ�-िभ� भपृ ाकक ृीचे मपळरप एकच आहे व आपणही ृेच आहो हे तयांं या सारखे 
अनुभवास येृ रहाृे. आपण सवर एका पाणयांया लाटा आहो, एका पकथवीचे परमाणु आहो, एका सपयरमंडलाची 
िकरणे आहो ही तयाची अपरोक अनुभपिृ असृे. आपण सवर एका देहाचे अवयव, एका मनाृील वगेवगेळे भाव, 
एका अ�गनचे सफुिलग आहो असा तयानंा िन�य होृो. हे सगळे भपृ ाकार एका ��ाचीच लेकरे आहेृ असा 
अभेद सव�स�ने डोळयाृ उृरला की �� संप�ीचे ृार बदंरास लागले असे खुशाल समजाव.े मग पहावे 
िृकडे डोळयाना ��च िदसृे आिण अपार सुखाची �ापृी होृे. 

 
अजुरना, हे िववचेन पृ एका� िच�ाने ऐकृो आहेस असे मला िदसृे आिण वाटृे की �कक िृपुरष 

वयवससा कशी हे कळणयांया व �तयक अनुभिवणयांया माग�वर पृ उभा आहेस. अजुरना, सखया रे, हाृांया 
ओंजळीृ अमकृ आले ृर तयाला आपण िकृी जपप? आपलया डोळयानंा �तयक अपरंपार ्वयिनधान िदसले व 
ृे आपलया मालकीचे आहे असे कळले ृर आपण तयाचे िकृी िनध�राने जृन कर? पाडंवा, िृृका साकेप पृ 
्ा िववचेनाब�ल मनाृ ठेव. आृा ृुला ही �तयक �ृीिृ येईल. िृसे ृुझया िच�ाने घर बाधंाव.े आणखी 
एकदा ्ा आतमयाचे रप ृुला समजावपन देृो, मग पृ तया बोधापासपन आपले िच� कधीही ढळप देम नकोस. 
ृुझे मन माझयाजवळ गहाण ठेव आिण ृो अमोिलक बोध घेमन जा.” 

 
अजुरन �समपासपन सावधान िचृ होृाच पण देवानंी खंुटा हालवपन बळकट करावा ृसे सावध केले. 

अजुरनही सव�ग अवधानरप होमन देवाचें हे सप� सखोल िववचेन ऐकणयास स� झाला. 
 
देव महणाले, “अजुरना, आतमयाचे सवरप �कट होृ आहे. शबदाशबदावर पृ ल�यवधे कर. जे मी सागंृो 

आहे तया शबदाबरोबर ृुझया अंृःचकपुुढे ृे िच� जसेंया ृसे उभे राहप दे. कारण ृो आतमा सागंणयासारखा, 
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ऐकणयासारखा, िववचेन करणयासारखा नवहेच. ऐकृा ऐकृा ृुझया मनाने �पचंाचा �ांृ  सोडपन िदला आिण 
अशा एका अजाृ िनगपढ �देशाृ सहज �वशे केला ृर ृे मनच िवलीन होमन तया आतमयाची �तयकानुभपिृ 
ृुला येईल. शबदाचंा व अवधानाचा हा एवढा व एवढाच उपयोग आहे.” अजुरनाचे िच� असे आणखी एका 
पाृळीवर चढवपन देव महणाले, “अजुरना, सपय�चे पाणयाृ �िृिबब पडृे. �िृिबब िभजले ृरी िबब िभजृ 
नाही. परमातमा जयाला महणावयाचे ृो �कक िृमधये �िृिबिबृ होृो पण िलपृ होृ नाही. समज जिमनीवर 
पाणी साठलेले नवहृे ृेवहा सपयर आकाशाृ ृळपृ होृाच. मग पामस पडला, डबके ृयार झाले आिण तयाृ 
आकाशाृलया सपय�चे �िृिबब पडले ृर ृे �िृिबब पाहपन सपयर पाणयाृ पडला असे महणृा येृे काय? आतमा 
देहाृ आहे असे महटले ृरी आतमा काही येमन देहाृ िशरलेला नाही. ृो आहे ृेसेच आहे. देहाृ आतमृ�व 
केवळ �िृिबब रपाने असृे हे धयानाृ असावे. आरशाृ मुखाचे दशरन झाले की आपण तयाला मुखाचे �िृिबब 
पडले असे महणृो ृसा ृो आतमा देहाृ �िृिबबरपाने आहे. देह गेला ृरी �िृिबब गेले महणृा येईल. 
िबबरपाृ काहीच कमीजासृ झाले नाही. 

 
देहाची आिण आतमयाची भेट होृे असेही महणृा येृ नाही. वाऱयाची आिण वाळपची गाठ कधी बाधंृा 

येईल का? आग आिण पीस ही दोनही एका दोऱयाृ ओवृा येईल का? आकाश आिण पाषाण याचंी साधेंजोड 
होम शकेल काय? एक िनघाले पपव�कडे ृर एक पि�मेकडे मग तयाची भेट जशी अशकय ृशी देह आिण आतमा 
याचंा संबधं अशकय आहे. 

 
अंधार आिण उजेड, िजवंृ  आिण मकृ याचंा जसा िमलाफ होणे नाही ृसाच देह आिण आतमा याचंा 

मेळ सुृराम शकय नाही. रा�-िदवस, सोने-कापपस ही जशी परसपर िवर� ृ�वे आहेृ ृशी ही आहेृ. 
 
अजुरना, काय ्ा देहाचे सागंप रे, देह झाला आहे पाचांया मेळाने! ृो गुंफलेला आहे कम�ंया दोऱयाृ! 

आिण टाकलेला आहे जनममकतयपं या गरगर िफरणाऱया चाकावर! अरे काळरपी अ�गनकंुडाृ टाकलेली ही 
लोणयाची उंडी आहे. माशीने पखं फडफडाव ेृोवर ृो देह न� होमन जाृो आहे. अ�गनृ पडला ृर राख 
होमन उडपन जाृे. कुंयांया ृावडीृ सापडला ृर तयाची िव�ा होृे. या दोनही पृन सुटला ृर कक मीचा पुजंका 
होृो. अजुरना, असा ्ा देहाचा शवेट फार वाईट आहे. 

 
मालपृाई, आमही सवर मिै�णी पाच वष�पपव� वाडीस गेलो होृो. जानेनरी पारायण करणयासाठी एका 

पुजाऱयांया घरी संधयाकाळी पोचलो. दुसरे िदवशी कुठे पारायण करावे याची चच� करीृ असृाना िनवांृ  
जागा कोणृी हे पािहले आिण प. पप. टचबे सवामीमहाराज मंिदराृ बसावयाचे असे ठरले. पहाटे उठपन 
कक षणासनानास गेलो. काय सागंप तया सनानाची अपपव�ई! जया नदीृ घो�ाएवढे पाणी दोन िदवसापंपव� होृे िृसे 
कोयना धरणा पृन अचानक पाणी सोडलयाने संुदर डोह झाला होृा. जणप जानेनरकनयानंा भेटणयासाठीच 
कक षणाबाई धावृ आली होृी. पहाटे पाचला कक षणाबाईंया डोहाृ सनान करणे हा एक आगळा आनंद आहे. 
आईने �ेमाने िमठी मारावी ृसे वाटले. द�महाराजांं या दशरनानंृर सवरजणी टचबेमहाराज मंिदराृ जमलो 
आिण �ासरना धयान जप झालयावर सवरजणीनी एकमुखाने घोष केला. 

 
“ॐ नमो जी आ�ात ” 
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पिहलया िदवशी िनयमा�माणे अकरा अधयाय पपणर केले. दुसरा िदवस उजाडला. बारावा अधयाय अगदी 

नाजुकपणाने संपला आिण ृेरावयाचा घोष सुर झाला. दुपारी साडेबारांया सुमारास ृेरावयाचा शवेट आला. 
अखंड वाचनाने वकि� ृरल झालयाच होतया पण काय सागंप मालपृाई 

 
आिण आतमा ्ो एथ ऐसात  
रै िनत् िसि आरैसात तअनािदरणात॥ 

 
या ओवीशी आलो मा�! 
 
माझया जीवाने खरोखरच अंृराळाृ उडी मारली. शरीर नुसृे कापसासारखे झाले. पुढंया आठ 

ओवया वाचृाना आपण कुठलयाृरी वगेळयाच जगाृ आहो असे वाटले. अहो, तया ओवयाचें वाचन महणजे जसे 
काही सारंगीवरचे सपरच असे वाटप  लागले. काय तया ओवयाचंा नाद, काय तया ओवयाचंी लय! जणप काय �तयक 
भगवंृ ांया तया नयनमनोहर मुखकमला पृनच ृो अमकृरस आपलयावर सव�गाने वष�व करृो आहे असे वाटले. 
मालपृाई, असे हे आठ ओवयाचें वाचन आजही अंगावर काटा उभे करृे आहे. 

 
पपजय जेरेशासी विहनीसाहेब सुवय�ना महणाले होृे, “ृुमही सवरजणी एखा�ा िनवांृ  िठकाणी जानेनरी 

पारायण करृा हे फार चागंले आहे. अशा सामुदाियक पारायणांयावळेी अचानक एखादा महातमा अदशय 
रपाने येमन साधकास आशीव�द देमन जाृो. �तयक डोळयानंा रप िदसले नाही ृरी ृुमहाला असा काही 
एक अपपवर आनंद िमळेल की ृो कधी अनुभवलेलाच नाही.” 

 
आिण महणपन माझी पपणर खा�ीच झाली की तया कणास कुणीृरी िवभपिृ आमहा सव�ना आशीव�द 

देणयासाठी उप�ससृ होृी. मालपृाई, पारायणांया �माची जाणीवसु�ा रािहली नाही. ृो अमकृलेश आजनम 
मनाृ साठवपन ठेवणयासाठीच िदलेला आहे आिण साठवलेलाही आहे. ्ा ओळी िलिहृानाही मी ृो आनंद 
�तयक अनुभवृे आहे. देव सागंृ आहेृ, 

 
“अजुरना, तया देहाची अशी भयानक गिृ आहे आिण आतमा महणशील ृर कसा वण�वा? 
 

अरे, ृो िनतय िस� आिण सहज आहे, 
आपलया अनािदपणामुळे. 
अरे, ृो सकळ नवहे, िनषकळ नवहे, 
ि�याशील नवहे, अि�य नवहे, 
कक श नवहे की ससपल नवहे, 
आपलया िनगुरणपणामुळे. 
अरे, ृो आभास नवहे, िनराभास नवहे, 
�काश नवहे की अ�काश नवहे, 
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अलप नवहे िकवा बहु नवहे, 
आपलया अरपपणे. 
अरे, ृो िरृा नवहे की भरलेला नवहे, 
रिहृ नवहे की सिहृ नवहे, 
मप रृ नवहे की अमप रृ नवहे, 
आपलया शपनयपणाने. 
अरे, ृो आनंद नवहे की िनरानंदु नवहे, 
एक नवहे की िविवध नवहे, 
मोकळा नवहे की ब� नवहे, 
आपलया आतमपणामुळे. 
अरे, ृो इसला नवहे की िृसला नवहे, 
आयृा नवहे की रचलेला नवहे, 
बोलका नवहे की मुका नवहे, 
आपलया अल�यपणामुळे. 
अरे, ृो मोजला जाृ नाही, चच�ृ सापडृ नाही, 
वाढृ नाही िकवा कमी होृ नाही, 
िवटृ नाही की संपृ नाही, 
आपलया अवययपणामुळे. 
 

अजुरना, असा ृो अनािद, िनगुरण, अरप, शपनय, आतमरप, अल�य व अवयय आतमा सकि� झाली महणपन 
िनम�ण होृ नाही िकवा सकि�चा संहार झाला महणपन न� होृ नाही. आहे आिण नाही या दोनही अवससाचंा 
तयांया िठकाणी अभाव आहे. 

 
ि�यो�मा, एव�ासाठी देहामधये आतमा आहे असे जे महटले जाृे ृे आकाश घरांया आकाराचे 

झालयाने मठाकाश महणावे ृसे आहे. तयांया अखंड अ�सृतवावर देहाकक ृी होृाृ, जाृाृ. ृो तया आकक िृ 
घेृही नाही आिण टाकृही नाही. जशाचा ृसाच राहृो. आकाशाृ िदवस आिण रा� येृाृ-जाृाृ 
तया�माणे आतमस�ेवर देह येृाृ आिण जाृाृ. 

 
आिण महणपन या शिरराृही ृो काही करीृ नाही, करवीृ नाही. सहज घडणाऱया वयापाराला, “मी 

केला” असे महणृही नाही आिण महणपन सवरपाने उणा वा पुरा हे काहीही घडृ नाही. देहाृ असपनही, ृो 
देहाृ सापडृ नाही हे अजुरना, कधीही िवसर नकोस. 

 
िवचार केला ृर आकाश नाही अशी जागा कुठे आहे? ृे �वशे करीृ नाही अशी जागा कोणृी आहे? 

ृे सगळीकडे �वशे करन आृ िशरृे, सगळया जागा वयापपन रहाृे पण कशानेही िलपृ होृ नाही, मळृ 
नाही. सवरंयासवर देहाृ आतमा असृो पण कुठलयाही शिररांया संगाने तयाचे रप मळृ नाही. ृो आहे ृसाच 
शु�सवरप रहाृो. िवकाराने ृो िवटाळृ नाही. 
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अजुरना, ृुला वारंवार सागंृो की, मी जे ृुला देहािद संघाृ के� या नावाने सािंगृले तया के�ाृ असपन 

तया के�ामुळे िलपृ न होणारा जो के�ज ृेच आतमयाचे खरे लकण आहे. लोहचुबंकांया संसग�ने लोखंड 
हालचाल करृे पण लोहचुबंक लोखंड होृ नाही ृसा ्ा के�के�ज याचंा संबधं आहे. 

 
िदवयाची जयोृ घराचा वयवहार चालिवृे पण घर आिण जयोृ याचंा ृसा संबधं नसृो. लाकडांया 

पोटाृ अ�गन महणजे का� नवहे याच दि�ने देह आिण आतमा यांं याकडे पहाव.े आकाश आिण ढग, सपयर आिण 
मकगजळ याृला फरक जसा ृुझया बुि�ला ृातकाळ पटृो ृसाच ्ा दोनहीृील फरक ृुझया दि�ला िदसप दे. 

 
पास�, पृ आृा िनःशकं झालास काय रे? एकटा सपयरच सवर जगाला �कािशृ करृो तया�माणे हा 

के�ज या के�ांया आभासाचा �काशक आहे हे ृुझया धयानी आले काय? अरे, ृुला शबदाशबदाचा असर कळृो. 
ृुला आणखी िकृी उघड करन सागंप की के� आिण के�ज याचंा संबधं अशा�कारचा आहे? तयांं यामधील 
फरक ृुझया िच�ाृ पपणर ठसावा असा ्ा सिवसृर िववचेनाच हे पृ आहे हे ृुला कळले काय? 

 
या दोनहीमधील अंृर कळाव े महणपन चृुर पुरष जानीपुरषांं या घरांया दाराची आराधना करृाृ. 

सुमिृ अजुरना, या जानांया आशनेे चागंले लोक शािंृरपी संप�ी िमळवृाृ. शासरपी दुभतया गाई घरी 
पाळृाृ, तयाचंी सेवा करृाृ. के�के�जाृील फरक कळावा महणपनच योगासारखया आकाशमाग�ने जाणयाची 
िधटाई योगीपुरष करृाृ आिण भकृ शरीर कसपटासारखे मानपन याच जानांया आशनेे संृाचें जोडे 
उचलृाृ. या सगळया �यतनानंृर इृकया सायासानंृर ृे जान तयानंा िमळृे आिण ृे िनि�ृ होृाृ. 

 
अजुरना, के� आिण के�ज याृील अंृर जे खरोखर जाणृाृ तयांं या जानाला आमही आमंया जानाची 

ओवाळणी करृो. 
 
पोपट नळीवर बसृो. नळीला आपले पाय बाधंले आहेृ अशा �माने जागंयाजागीच �मृ राहृो. 

नळीने आपलयाला धरलेले नाही हे जया कणी तया पोपटाला कळृे तया कणीच ृो पखं पसरन अनंृाृ झेप 
घेृो. ृसे हे जानीपुरष जाणपन घेृाृ की महाभपृ ािदकानंी भेदलेली �कक िृ खोटीच आहे. िृने आपलयाला 
बाधंलेले नाही, आपण ब� नाही, मुकृच आहो. 

 
आजपय�ृ आपण जयाला सपर मानृ होृो, ृो सपर नवहे मणयाचंी माळ आहे हे कळले की, सप�ची भीृी 

नाहीशी होमन माळेचे जान होृे ृशी तयाची �पचंभीृी नाहीशी होृे. िशप, रपयासारखी िदसृ होृी पण 
िनरखपन पािहलयावर रपे नवहे, िशप आहे असे जान होृे तया�माणे तया जानीपुरषास यसासर जान होृे. ृे 
आतमयाहपन �कक िृ वगेळी आहे हे जाणपन िृला ��ाहपन वगेळी पहाृाृ आिण ��रप होमन जाृाृ. �ानृी 
संपृे, चाया संपृे, भास संपृो आिण तया शानृ परमातमयांया कंठी िमठी पडृे. 

 
देव महणाले, “काय सागंावी तया जानीपुरषाचंी योगयृा पास�! ृे मीच होृाृ आणखी काय सागंप? 

अरे, जे �� आकाशाहपन मोठे आहे, जे �� अवयकृाचे पैलृीर आहे जे भेटले की वगेळेपणा उरच देृ नाही ृे 
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ृे होृाृ. मग आकार संपृो, जीवदशा िवरृे आिण तया अ�ैृाृ िवलीन झालयाने �ैृ लयाला जाृे. पास�, 
आतमा आिण अनातमा याचंी वयवससा जाणणारा पृ राजहंस आहेस. ृुला हे वगेळे सागंावयास नकोच की असे जे 
परमृ�व आहे तयाृ ृे जानीपुरष िवलीन होृाृ. 

 
संजय धकृराष्ास महणाला, “महाराज, अहो तया आपलया आवडतया सखयाला �ीकक षणानंी आपलया 

जीवाचा जीव समजपन �कक िृपुरष िवचाराचा झाडपन िहशोब िदला. एका कळशीृील पाणी दुसऱया कळशीृ 
ओृावे तया�माणे देवानंी आपले जान सवरसव तया पास�ंया िठकाणी अपरण करन टाकले. आृा कुणी कुणाला 
िदले महणावयाचे! ृो नर हा नारायण! दोघेही एकरपच पण �ीकक षणानंी अजुरनाला जान िदले असे मी आपला 
महणृो इृकेच. महाराज, आपण मला काही �शन िवचारला नाही ृरी मी बोलृोच आहे. याची कमा करा पण 
मला रहावनेा महणपन सागंृो. देवानंी आपले सवरसव आज अजुरनांया सवाधीन केले. संजय पुढे महणाला, “पण 
पास�ंया मनाची अजपनही कृपृी झालेली मा� िदसृ नाही. तयाची हा िवषय ऐकणयाची ृहान अजपन वाढृेच 
आहे. 

 
उदार सुगरण वाढृे आहे आिण रिसक जेवणारे जेवायला बसले आहेृ असा योग आला की जेवणयास 

आिण वाढणयास हाृ सरसावृो ृसे इसे झाले आहे. अजुरनाची ऐकणयाची वाढृी उतकंठा पाहपन देवानंा ृसे 
झाले. िकृी सागंप आिण िकृी नाही असे तयानंा वाटृ आहे. या वयाखयानाला चौपट जोर आला आहे. अनुकप ल 
वारा सुटला की मेघ जमृाृ, पौ�णमेंया चं् �काशाने समु्ास भरृी येृे आिण �ोतयांं या �वणांया 
आदरामुळे वकतयांया वयाखयानास रसाचंा पपर येृो. महाराज, अहो आृा हे सगळे िवन देव आपलया बोधाने 
आनंिदृ करृील. आपण अगदी एका� िच�ाने ृो बोध �वण करावा सवामी” अशी संजयाने धकृराष्ाची 
िवनवणी केली. 

 
�ी जानेनर महणृाृ, “अ�ांृ मिृ वयासानंी महाभारृाृ भीषमपव�ृ शांृ  रसाने भरलेली कसा 

सािंगृली. ृो कक षणाजुरनाचंा संवाद सुसंसकक ृ शबदाृ सागंपन ओवीब� कावयरचना कर. केवळ शांृ  रसाने 
भरलेली ही कसा वाणींया माग�ने जाईल आिण शकगारंांयाही माथयावर पाय ठेवील. ही नाजुक देशी, मराठी 
भाषा सािहतयाला अलंकार चढवील. आपलया गोडीने अमकृासही मागे सारील. शांृ  करणयांया बाबृीृ माझे 
शबद चादंणयांयावर ृाण करृील. आपलया रसाृील रंगांया मोहकपणाने नाद��ाला लोपवृील. 
िपशा�ांया मनालासु�ा साि�वकाचा पानहा येईल. स�नांं या मनाला ृर समाधीच घडेल. 

 
अशा�कारचा वा�गवलास िवसृार. गीृास�ने िवन भर. जगामधये आनंदाचे आवार माडंप. 

आतमानातमिववकेाचा कमीपणा नाहीसा होवो. कानामनांया जगणयाचे सासरक होवो. वाटेल तयांया डोळयाला 
��िव�ेची खाण िदसो. पर�� सव�ंया डोळयानंा िदसो. सुखाचा उतसव उदयास येवो, ��बोधांया 
सुकाळाृ िवनाचा �वशे होवो. 

 
�े� देव िनवकि�नास यानंी माझा अंगीकार केला आहे. तयांं या कक पा�सादाने मी हे सगळे िनम�ण करीन. 

अशाच �कारचे बोलीन. ममर सप� करणारे शबद योजीन. उपमा आिण कावय याचंी रेलचेल करीन आिण गीृा 
�ंसाृील �तयेक पदाचा असर सप� करीन. माझया �ीमंृ गुररायानंी मला इृकया पपणरिव�ेने युकृ केलेच आहे. 



 
अनु�मिणका 

तयांं या कक पा�सादाने मी जे बोलृो ृे आपणा संृानंा मानय होृे आहे. आपलया सारखयांं यापुढे गीृासर 
सागंणयाचे सामथयर तया गुरकक पेनेच मला आले आहे. मी ृुमहा संृांं या पायाजवळ येमन पोचलो आहे. आृा 
काही अडचण रािहली नाही. सरसवृीचा मुलगा मुका नाही िकवा ल�मींया शिररावर उ�म सामुि्क लकणे 
आहेृ याृ आ�यर ृे काय आहे? ृुमहा संृाजवळ अजानाचे नाव ृरी कसे असेल? आपण जानाने पिरपपणर 
अहा. आृा मी नवरसाचंा सहज वष�व करीन. 

 
फार काय सागंाव?े गुरदेवानंी मला संधी �ावी. मी चागंलया रीृीने �ंस सागंृो असे जानेनर 

महणृाृ. 
 

✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 
 

अध्ा् िौदााा 
 

गुण््िाभाग्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 

रें भू्ः �ाी्ािम जानाना ंजानमु�ममत  
्जजाताा मुन्ः सा� रेां िसिििम्ो ग्ाःत॥त१त॥ 
 
इदं जानमुराि�त् मम साधम्रमाग्ाःत  
सगलिर नोरजा्न ा् �ल ा्न व्थकन् ित॥त२त॥ 
 
मम ्ोिनमरहद�� ्कसमनगभय दधाम्हमत  
संभाः सारभू्ानां ््ो भाि् भाे्त॥त३त॥ 
 
सार्ोिनेु कौन ा्् मू र््ः संभाकन् ्ाःत  
्ासा ंब� मह�ोिनेहं बीज�दः िर्ात॥त४त॥ 
 
स�ां ेजस्म इि् गुणाः �कृि्संभाात  
िनबधनकन् महाबाहो दाहा दािहनमव््मत॥त५त॥ 
 
्् स�ां िनमरलताात�काशकमनाम्मत  
सुखस�ान बघनाि् जानस�ा न िानघत॥त६त॥ 
 
ेजो ेागातमकं िािि ्ृेणास�समिामत  
्ि�बदनाि् कौन ा्् कमरसं�ा न दािहनमत॥त७त॥ 
 
्मसताजानजं िािि मोहनं सारदािहनामत  
�मादालस्िन�ािभस्ि�बघनाि् भाे्त॥त८त॥ 
 



 
अनु�मिणका 

स�ां सुखा संज्ि् ेजः कमरिण भाे्त  
जानमााृत् ्ु ्मः �मादा स�्त्ु्त॥त९त॥ 
 
ेजस्माािभभू् स�ां भाि् भाे्त  
ेजः स�ां ्माैा ्मः स�ां ेजस्थात॥त१०त॥ 
 
सार�ा ाेेु दाहा ल कसमन�काश उरजा् ा्त  
जानं ्दा ्दा िा�ाि�ाृिं स�ािमत्ु्त॥त११त॥ 
 
लोभः �ाृि�ेाेमभः कमरणामशमः सरृहात  
ेजस ा््ािन जा्न ा् िााृिा  भे्ेरभत॥त१२त॥ 
अ�काशो ल �ाृि�ा �मादो मोह एा ित  
्मस ा््ािन जा्न ा् िााृिा  कु ननदनत॥त१३त॥ 
 
्दा स�ाा �ाृिा  ्ु �ल् ं्ाि् दाहभृतत  
्दो�मिादां लोकानमलान�ि्र� ा्त॥त१४त॥ 
 
ेजिस �ल् ंगताा कमरसाि�ेु जा् ा्त  
्था �लीनस्मिस मृू्ोिनेु जा् ा्त॥त१५त॥ 
 
कमरणः सुकृ्स्ा लऽ हुः साि�ाकं िनमरलं फलमत  
ेजसस्ु फलं दुःखमजानं ्मसः फलमत॥त१६त॥ 
 
स�ाातसंजा् ा् जानं ेजसो लोभ एा ित  
�मादमोहौ ्मसो भा्ो ल जानमाा ित॥त१७त॥ 
 
ऊधार गचचकन् स�ासथा मध ा् ि्�कन् ेाजसाःत  
जघन्गुणाृि�सथा अधो गचचकन् ्ामसाःत॥त१८त॥ 
 
नान् ंगुणाभ्ः क्�ें ्दा �पा ल नरश्ि्त  
गुणाभ्ा रें ाेि� मिाां सो ल िधगचचि्त॥त१९त॥ 
 
गुणाना्ान्ीत् ्ीनदाही दाहसमुिाानत  
जनममृत्ुजेादुःखैवामुक्ो ल मृ्मशनु ा्त॥त२०त॥ 
 

अजुरन उवाच– 



 
अनु�मिणका 

 
कैतल�ैसीनगुणाना्ान्ी्ो भाि् �भोत  
िकमािाेः कथं िै्ासंीनगुणानि्ा र् ा्त॥त२१त॥ 
 

�ीभगवानुवाच– 
 
�काशं ि �ाृत� ि मोहमाा ि राडंात  
न �ािप सं�ाृ�ािन न िनाृ�ािन काडःीि्त॥त२२त॥ 
 
उदासीनादासीनो गुणै्� न िािार् ा्त  
गुणा ा र्न् इत ा्ा ्ो ल ाि्�ि् ना� ा्त॥त२३त॥ 
 
समदुःखसुखः सासथः समलोपाशमका�नःत  
्ुर्ि�्ाि�्ो धीेस्ुर्िननदातमसंस्ुि्ःत॥त२४त॥ 
 
मानारमान्ोस्ुर्स्ुर्ो िम्ािेरी्ोःत  
सा�ेमभरिेत्ागी गुणा्ी्ः स उच् ा्त॥त२५त॥ 
 
मां ि ्ो ल व्िभिा ाेण भकक््ोगान साा ा्त  
स गुणानसम्ीत्ै् ान��भू्ा् करर ा्त॥त२६त॥ 
 
��णो िह �ि्�ा ल हममृ्स्ाव््स् ित  
शान्स् ि धमरस् सुखस्कैाकन्कस् ित॥त२७त॥ 

 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “गुण�यिवभागयोगो नाम” चृुदरशो ऽ धयायः   १४   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
  



 
अनु�मिणका 

माउलीनी ्ा अधयायाची सुरवाृ गुरदेवांं या जयजयकाराने केली आहे. या अधयायाचे नाव गुणाृीृ 
योग असेही आहे. आतमा सवभावृः गुणाृीृ आहे पण �कक िृंया संगामुळे तया आतमयालाच सुखदुःखाचा भोग 
घडृो असा आभास होृो असे महटले आहे. वासृिवक आतमयांया मपळ �ससृीस कशानेही बाधा येृ नाही. 
ृेरावया अधयायाृ हा िवषय माडंलयावर असे हे गुण िकृी, तयाचें बधंन कशा �कारचे आिण गुणाृीृ झालेला 
पुरष कसा ओळखावा ्ा िवषयाचे येसे िववचेन केले आहे. “्ा गुणा पृन सुटणयाचा उपाय महणजे माझी 
अवयिभचारी भ�कृ” असे सागंपन देवानी हा अधयाय संपवला आहे. 

 
या िचृनाृ आपण वरचेवर असा पडृाळा घेृो आहो की, “माउलींया सागंणयांया आिण माझया 

वय�कृगृ जीवनाचा मेळ कुठे नी कसा घालावा.” सवृःंयाच गुणदोषाचंी सवृः चाननी करावयाची आिण 
गुणदोष ृाटसथयाने पहायचे हे आपण मानले ृरी स�वगुण हा भगवंृ ांया जवळ नेणारा गुण आहे आिण 
कुठलयाृरी गुणांया रंगणाृ उृरावचे लागले ृर फकृ ्ा गुणांया रंगणाृ उृरावे एवढी काळजी साधकाने 
घेणे जरर आहे असे वाटृे. ृेवहा गुणाृीृ योग ्ा अधयायाचे िचृन काळजीपपवरक करणे आवशयक आहे. 

 
िवचार केला की, आपलयाला कळृेच आहे की, आपली वकि� एका ृासाृसु�ा अनेक गुणाचंा 

आिवषकार करृे आहे. स�वगुणाचा उदय होृो न होृो ृोच सो�ा वळेाृ रजोगुणाचा वादळवारा सुटृो 
आिण सो�ाच वळेाृ ृमोगुणाचा अंधार पडृो. अमुक वकि� अमकया वळेी उठावी हे आपलया हाृी कधी रहाृ 
नाही. िकबहुना अवृीभवृीची पिर�ससृी एका िविश� गुणास पोषक असृाना, तया गुणांयािवर�च दुसरा 
गुण उठृो, कसाबसा िटकवलेला संयमाचा बाधं कुठलया कुठेच वाहपन जाृो. ृेवहा साि�वक वक�ीचा पिरपोष 
होईल असा जीवन�म आखणे आिण गुणाृीृ करणाऱया अवयािभचारी भ�कृने कण आिण कण भरन टाकणे 
एवढेच आपलया हाृी रहाृे. 

 
गुरदेवानंी महटले आहे की, “मी देवाची भ�कृ करीन, परमासर करीन” असेसु�ा आपण आपलया 

सामथय�ंया जोरावर महणप शकृ नाही. “माझा परमासर संभाळ” अशी तया भगवंृ ाचीच करणा भाकावी लागृे. 
 
माउली महणृाृ, “सवर देवामंधये �े�, बुि�रपी �ाृःकाळ करणारे सपयर आिण सुखाचा उदय करणारे 

आपण �ीगुरराज अहा. आपला जयजयकार असो. 
 
आपण सवर जगाचे िव�ांृ ससान अहा. सोहंभावाने आपण सुशोिभृ झालेले अहा.” 
 
गुरदेव रान�ानंी भामसाहेब महाराजानंा िलिहलेलया प�ाृ महटले आहे, “आपणासं 

भामसाहेबमहाराज या नावाने हाक मारणयापेका “आतमदेव” महणपन हाक मारणेच जासृ चागंले होणार आहे. 
कारण आपले देवाशी ृादातम झाले असलयाने देहउपािध, नामउपािध व रपउपािध ही सवर लयासच गेली आहे. 
आपण केवळ देवरपच जाहला असलयाने आपणास “आतमदेव” महणपनच हाक मारणयास काय हरकृ आहे?” 

 
गुरदेवांं या ्ा गुरभ�कृपर उदगारा�माणे माउलीही गुरंचे वणरन करीृ आहेृ. तयानंी महटले आहे, 

“आपण ृर केवळ समु् अहा आिण ��लोक इतयािद ्ा आपलयावर सहज उठलेलया लाटा आहेृ. ऐकाव े
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महाराज, आ रृ, पीिडृ याचें आपण केवळ बधंपच अहा. करणेने िनरंृर भरलेले असे समु् अहा. अधयातमिव�ा 
हीच एक शु� िव�ा आहे. तया वधपचे आपण सवामी अहा. महाराज आपले जयाला दशरन झाले नाही, तयालाच 
िवनाकार भासमान होृो. आपले रप आपण लपिवले असलयाने जग िदसृे. आपण �कट झाला की, केवळ 
आपणच िदसृा, जग िदसृच नाही. समारेंया माणसाची नजरबदंी करणे हे गारडीिह कर शकृो पण 
महाराज आपले िवलकण सामथयर असे की, आपण सवृःही आपलयाला िदसृ नाही. जगाला आपले रप आपण 
�कट करीृ नाहीच पण सवृः आपलयालाही आपलया रपाचे भान ठेवीृ नाही. आपण केवळ जानरप आंहाृ. 
जाृा हे वगेळेपण आपण िश�क ठेवलेले नाही. आपले लाघव ृर असे की, सवर जगाृ एक आपणच भरलेले 
अहा पण आपले जान कुणाला होृे ृर कोणांया वा�ास नुसृी मायाच येृे. एकच वसृु पण दोघानंा 
वगेवगेळी िदसृेच ना? एकास वाटृो सपर ृर दुसऱयास वाटृो रतनहार! हा दोष वस पृचा नवहे, पहाणाऱयांया 
दि�चा आहे. तया�माणे िकृीकास आपले पपणर अजानच आहे. पण माझयापुढे मा� िनवकि�नासांं या रपाृ 
आपण आपले रप �कट केले आहे ृेवहा मी सवृःस धनय मानपन आपलयाला नमसकार करृो. 

 
महाराज, मला हे कळपन चुकले आहे की, आपणच पर�� अहा. आपलयामुळे जगाृ पाणयाला ओलावा 

आहे. आपणच तयाला आपली आ र्ृा िदली आहे. आपलया अंगची सहज कमा आपण पकथवीस िदली आहे. 
महणपन ृी सहनशील झाली आहे. मुळाृ चं् , सपयर हे सगळे िशपले आपलया �काशाृ ृळपृाृ महणपन ृेजोमय 
झाले आहेृ. वायप भवुन�याृ िफरृो ृो तयाला आपण ृसे सामथयर िदले महणपनच! आिण आकाश ृर काय 
आपलया सवरपाृ लपडंाव खेळृ असृे. 

 
महाराज, जानाचे आपण �काशक अहा. ्ाृ काही नवल नाही पण अमय�द मायाजानाचे �काशकही 

आपणच अहा हे केवढे आ�यर आहे! �ुृीनादेखील आपले वणरन करृा येृ नाही मग मी कसे काय वणरन 
करणार? 

 
गुरदेवा, ृुमंया चागुंलपणाची सृुृी करृ वदे सवृःही �िृ�ेला पोचृाृ. पण हे ृुमंया सवरपांया 

ह�ीवर पोचेपय�ृ. एकदा का ृे तया काठावर पोचले की आमंयाबरोबर तयानाहंी मपग िगळपन िनमपट बसाव े
लागृे. 

 
�लयकाळंया महासमु्ाृ एक सचबही वगेळा पाहपया असे महटले ृरी ृो वगेळा िदसृ नाही ृर तया 

महापुराृ सामावपन गेलेलया न�ा कोठपन िदसणार? सपय�दय झालयाबरोबर आृापय�ृ �काशमान िदसणारा चं्  
जसा काजवयासारखा िदसप लागृो ृशी आमची व वदेाचंी ृुझे वणरन करणयाबाबृ अवससा होृे. महाराज, 
आपलया दशरनाने �ैृ नाहीसे होृे, परावाणीसह वैखरी नाहीशी होृे. आृा ृुझी सृुृी ृरी कोणतया वाणीने 
करावी? ृेवहा आृा आपली सृुृी करावी ही आशा सोडपन देृो, िनवांृ  होृो आिण आपलया पायावर मासा 
ठेवृो. हेच करणे भले. माझी मागणी आृा ऐकावी महाराज. 

 
महाराज, अहो आपलयासारखा दाृा कुठे िमळणार मला? माझयावर आृा आपण कक पा करा आिण 

माझा हा �ंसरप उ�ोग सफल होणयास माझे सावकार आपण वहा. आपले भाडंार भरलेले आहे, मी दीन 
याचक आहे. पण केवळ िभकेवर जगाव ेअसे महणृ नाही. आपण मला भाडंवल �ा. तया भाडंवलांया जोरावर 
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मी उ�ोगधंदा करीन आिण संप� होईन. आपण माझी बुि�रपी पोृडी भरा मग जानाने भरलेलया कावयाचा 
मला लाभ होईल. मी तयामुळे सावरेन आिण िवचाराचंी चागंली कणरभपषणे संृानंा लेववीन. 

 
महाराज, आपले कक पाजंन माझया डोळयाृ घाला. महणजे गीृेमधील उ�म उ�म अस�चे गुपृ ठेवे 

माझया डोळयापुंढे �कट होृील. महाराज, आपले करणािबब अशा �काशमयृेने उदयास येम दे की एकाच 
दि�केपाृ माझया बुि�ंया डोळयानंा ही वाकसकि�  िदसेल. 

 
माझी �जावलेी नाजपक, लहानशी आहे. पण कक पाळपं चे िशरोमणी आपण वसंृ होमन या आिण ृी �जा 

वगेाने फुलेल, िृला कावयाची फळे लागृील असे करा. 
 
आपण आपलया उदार दि�चा असा काही अमय�द वष�व करा की ही माझी मिृगंगा �मेयांं या 

महापुराने भरन वाहपन जाम दे. 
 
िवनांया एकुलतया एक आधारा, गुरदेवा, ृुमचा �सादचं् मा पपणरतवाने उदयास येम दे आिण माझया 

मनाृ सफप ृ�ची पौ�णमा कर दे. आपण कक पादि�ने माझयाकडे पािहलेृ की माझया जानसमु्ाला सफप ृ�ची 
भरृी येईल आिण रसवकि�ंया लाटा तयावर आंदोळृील. 

 
तयावर माझे गुरराज अतयंृ संृोिषृ होमन महणाले, “जानदेवा, सृुृी करणयांया िमषाने हे ृर 

�ैृच माडंले ृुमही! आपणा दोघाृ असे �ैृ आहे काय? आृा ृे वायफळ बोलणे राहप दे. गीृेृील जानाचा 
सुंदर असर सप� करन सागंा. �ंसाकडे लक �ा. �ोतयानंा �वणाची फार उतकंठा लागली आहे तयाृ िबघाड 
आणप नका. तयाचंी इंचा मोडप  नका.” 

 
जानदेव हाृ जोडपन महणाले, जी मी ्ा आपलया आजेचीच वाट पहाृ होृो. आपलया �ीमुखा पृन 

“�ंस सागं” अशी आजा होणयाचीच काय ृी खोटी होृी. आृा �ंस सागंृो. हरळीची मुळी आधीच अमर तयाृ 
िृंयावर अमकृाचा पपर यावा ृशी ्ा �सादाची वक�ी मपळपदावर झाली. आृा मी ृी पदे िवसृारपपवरक सागंीन. 
तया िववरणाृ चाृुयर असेल, िवसृार असेल आिण �ोतयांं या जीवांया आृ असलेलया संशयाची होडी बुडपन 
जाईल इृकी िनःसंिदगधृाही तयाृ असेल. िनरपण इृके मधुरही असेल की ृे पुनहा पुनहा ऐकावे असे 
जीवाला वडे लावील. गुरंंया कक पेंया घरी मी कजरफेडीची िभका मागृो आहे. आपण मला कजरमुकृ करा 
आिण माझया वाणीमधये अशी गोडी �कट वहावी असा आशीव�द �ा. ऐकावे महाराज, मागंया ृेरावया अधयायाृ 
�ीकक षण अजुरनाला असे महणाले की, “के� व के�ज यांं या संबधंाृ जग उतप� होृे. आतमा हा िनःसंग खरा पण 
ि�गुणातमक �कक ृींया संगाने संसारी होृो. 

 
आृा �कक ृींया ृावडीृ सापडलयामुळे ृो आतमा सुखदुःख भोगृो असे महणाव ेृर मग ृो गुणाृीृ 

कसा? तया असंगाला संग कसा घडृो? के� व के�ज याचंा संबधं कसा? गुण िकृी व कसे आहेृ? ृे गुण 
कसे बाधंृाृ? गुणाृीृतवाची लकणे कोणृी? या सव�चा असर सागंणे हा ्ा चौदावया अधयायाचा िवषय आहे. 
जगाचा सवामी �ीकक षण यासंबधंीचा आपला अिभ�ाय सप� करन सागंृ आहेृ. आपण ऐकाव.े 
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देव महणाले, “अजुरना, ृुला हा गुणाचंा िवषय पुनहा एकदा समजावपन सागंृो. अवधानाची सगळी सेना 

एकवटपन पृ ्ा जानाला झोबावसे. आमही पुषकळ �कारंया यु�कृवादानंी हा िवषय ृुला समजावपन सािंगृला 
पण अजपन अनुभवाची कुशी बाहेर आलेली िदसृ नाही. महणपन �ुृीनी सव�ंयापलीकडचे महणपन जे जान 
“पर” ्ा शबदाने संबोिधले ृे जान मी आृा ृुला पुनहा सागंृो आहे. 

 
पर महणजे परकेसु�ा. आपण सवगर आिण संसार यांं या आवडीने मोह�सृ होमन गेलेलो असृो 

महणपन हे जान महणजे आपलेच रप असपन आपण तयाला पारखे होृो. ृे आपलेच रप आहे महणपन तया जानाला 
मी उ�म जान असे महणृो. अ�गनने हा हा महणृा गवृाचा नाश होृो. तया�माणे ्ा जानाची �ापृी झाली की 
इृर सगळी जाने भसमीभपृ  होमन जाृाृ. तयाचें �योजनच उरृ नाही. इृर जाने सवगर व संसाराला 
जाणृाृ, यज उ�म असे महणृाृ. तयांं या द�ीमधये �ैृभाव चागंला भरलेला असृो. 

 
आकाश वाऱयांया लाटा िगळपन टाकृे, जागकृी सवपन खामन टाकृे, तया�माणे हे अधयातमजान इृर 

सवर जाने िमथया करन टाकृे. सपयर उगवला की चं् , ृारा ्ा ृेजाचंा िनरास होृो. �लयकालाृ नदी, नद, 
एकच होमन एक महासमु् होृो. तया�माणे ्ा जानाचा उदय झाला की इृर सवर जाने लयाला जाृाृ आिण 
महणपनच धनंजया, मी ्ा जानाला उ�म जान महणृो. 

 
महष� याजवलकयानंा दोन गकिहणी होतया. म�ेैयी व कातयायनी. एकदा महष� ृपाचरणासाठी 

िनघणयापपव� दोघीना बोलावपन महणाले, “मी माझया हाृाने हा संसार दोघीना वाटपन देृो महणजे ृुमहा दोघीृ 
मृभेद होणयाचा �संग येणार नाही. तयावळेी म�ेैयी महणाली, “महाराज मला ्ा संप�ीची वाटणी नको. 
आपलया आतमजानाृ हवी. ्ा संप�ीची वाटणी घेमन मी काय कर? माझा काय फायदा होणार?” आिण मग 
मो�ा आनंदाने महष�नी िृला बोध केला. भगवंृ ांया सागंणयाचा भावासर असा की अजुरना, ृुझी पसंृी 
जानांयाबाबृीृ म�ेैयीसारखी असप दे. 

 
देव पुढे महणाले, “ृसे महटले ृर अनािद काळापासपन आपण मुकृच आहो पण तयाचे भान व समरण 

आपलयाला नाही. ्ा जानांया योगाने मोक आपलया हाृी येृो. शपर पुरष या जानाची �ृीृी घेमन संसाराला 
डोके वर काढप  देृ नाहीृ. मनाची �वकि� मनानेच मागे हटवपन देहामधेच असृाना देहबधंन घेृ नाहीृ. आपण 
देहाएवढेच आहो असे समजृ नाहीृ. ससपल आिण सप�म या दोनही देहाचे दुबेळके एकाच वळेी ओलाडंपन टाकप न 
वजनाृ माझयाबरोबरीचे होृाृ. माझी योगयृा तयानंा �ापृ होृे. एवढी ्ा जानाची वया�पृ आहे. देहाची 
उपािध तयानंी सहज टाकप न िदलेली असृे आिण तयामुळे माझया िनतयृेने ृे पुरष पिरपपणर होृाृ. मी जसा 
अमय�द आनंद आिण सतयाचा समु् आहे ृसे ृेही होृाृ. तयांं याृ आिण माझयाृ काही भेदच उरृ नाही. 
घट फुटलयाबरोबर तयांृ ील आकाश जसे ृतकणी आकाशाशी एकरपच होमन जाृे ृसे हे घडृे. िदवयांया 
मपळ जयोृीृ दुसऱया अनेक जयोृी येमन िमळावया आिण मपळंया िदवयाृ सामावपन जावया, वगेवगेळया उर 
नयेृ ृसा �कार इसे होृो. 

 
या�माणे अजुरना, �ैृाची येरझार संपृे. देव आिण भकृ याृील मी- पृपणा िवरिहृ, एकाच पकंृीला, 
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एकाच रपाृ, आमही नादंृो. माझयाशी ृे जानी एकरप झालयाने जेवहा पुनहा सकि�ची रचना सुर होृे ृेवहा ृे 
तया च�ास जंुपले जाृ नाहीृ. सकि�ंया सुरवाृीलाच देहाचे बधंन न पडलयाने �लयकाळी ृरी ृे नाश कसे 
पावृील? पाडंवा, ्ा जानाची कास धरन ृे जनममकतयपं या पलीकडे जाृाृ.” पास�ला या जानाची गोडी 
लागावी यासाठी देवानी जानाचे माहातमय वणरन करन सािंगृले. अजुरनाला देव “�जावंृ ा” असे महणृ आिण 
तया�माणे अजुरनाला ्ा िनरपणाचे मह�व ृातकाळ पटले. तयांया सव�गाला कान अशी एक वगेळीच अवससा 
तयाला �ापृ झाली. ृो अवधानाची जणप काय मपृ�च झाला. देवाचें िनरपण जसजसे वाढृ चालले ृसृसे 
अजुरनाचे अवधान िवस कृृ होृ गेले. देव सागंृील ृो सवर अिभ�ाय ृो आतमसाृ करीृच चालला. देवानंी ृे 
जाणले आिण तयानंाही िनरपण करणयाृ आनंद वाटप  लागला. आृा ृो िवसृार आकाशाृ मावनेा. देव 
महणाले, “�जाकांृ ा, आमंया वक कृतवरपी कनयेस आज उ�म वर िमळाला. बोललेले जसेंया ृसे �हण 
करणारा समसर �ोृा ृुझया सवरपाृ िमळाला. आृा हा गुणाचंा िवषय ृुला सहज समजावपन देृो. 

 
अजुरना, मी एकच एक असपन ि�गुणांया िवळखयाृ कसा सापडृो, ृे पारधी मला देहपाशाृ कसे 

अडकवृाृ, के�ांया योगाने ्ा जगानंा मी कसा जनम देृो हे सागंृो ऐक.  
 
मी ृुला पपव� सािंगृलेच आहे की माझया संगरपी बीजाने �ाणयाचें पीक या मायेमधये येृे महणपन 

देहाला के� असे नाव िदले आहे. 
 
माया िकवा महद�� ही सकि�रप गभर ठेवणयाचे िठकाण आहे. मह��वािदक ृ�वानंा हे िव�ा�नृससान 

असलयामुळे तया मायेला महद�� असे नाव आहे. हे पुषकळ िवकार वाढिवृे महणपनही तयाला महद�� महटले 
जाृे. अवयकृवादी लोकांं या मृा�माणे तयाला अवयकृ महणृाृ आिण साखंयांं या अनुभवा�माणे यालाच 
�कक िृ असे नाव आहे. वदेािंृही िृला माया असे नाव देृाृ. �ाजराया िकृी नावे िदली ृरी ृे “अजान” 
आहे. अजुरना, आपलया मपळ सवरपाचा आपलयाला िवसर पडृो आिण तया िवसमरणासच अजान, माया, �कक िृ, 
महद�� ही नाव ेआहेृ. आृा माया शबदानेच िृचे रप �गट होृे. “नाही जी” ृी माया. जानाचा अभाव हेच 
अजान. अंधाराला जसे वगेळे अ�सृतव नाही ृसे! सपयर उगवला की मग अंधार घालिवणयाची खटपट करावी 
लागृे काय? ृसेच आहे हे. 

 
या संदभ�ृ परमपपजय रामकक षणांं या चिर�ाृील कसा हा िवषय समजणयांया द�ीने फार संुदर आहे. 
 
�शनो�रांया सवरपाृ चिर�लेखकास �शन िवचारला गेला, “िन�वकलप अवससा �ापृ होमन काही 

काळपय�ृ �ीरामकक षणांं या मीपणाचा लोप झाला होृा, मग पुढे काय झाले?” लेखकाने उ�र िदले, 
“या�माणे मीपणांया बोधाचा लोप झालयानंृर कारणसवरिपणी जगदंबेचे साकात दशरन रामकक षणानंा झाले. 
पण ृेव�ाने तयाचंी कृ�पृ झाली नाही. सदासवरकाळ ृसेच दशरन वहाव े महणपन तयाच अवससेृ रहाणयाचा ृे 
�यतन कर लागले. हा �यतन चालप  असृा केवहा केवहा मीपणाचा लोपच होमन शरीरावर मकृाची लकणे िदसपन 
येृ पण आृ जगदंबेचे पपणर दशरन होृ असे. केवहा केवहा मीपणाचा अलपाशं मा� िश�क राहपन शिररावर 
िजवंृ पणाची सोडीफार लकणे िदसपन येृ. आृ तयांं या शु� स�वगुण मनांया पड�ा पृन �ीजगदंबेचे िकिचृ 
बाधायुकृ दशरन होृ असे. अशारीृीने कधी मीपणाचा पपणर लोप व मनांया सवर वक�ीचा पपणर लय होमन 
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जगदंबेचे पपणर दशरन वहाव,े ृर कधी मीपणाचा सोडासा अंश उरन, सो�ाशा िच�वकि� उरन �ीजगदंबेचे 
ओझरृे दशरन वहाव े असे होृ असे. अशारीृीने कधी मीपणाचा पपणर लोप व िकिचृ लोप असा �कार 
एकसारखा काही मिहने सुर होृा. 

 
तयानंृर �ीजगदंबेने महणा, �ीभगवानानंी महणा िकवा िवराट चैृनयाने महणा “अरे भावमुखी रहा” 

असा आदेश िदला. 
 
या अवससेस पोचलयावर मी अमकयाचा मुलगा, ृमकयाचा िपृा, मी �ा�ण इतयादी सवर गो�ी मना पृन 

अगदी धुवपनपुसपन काढलया जाृाृ आिण मी िवनवयापी परमातमा आहे या गो�ीचा बोध सवरकाळ जागकृ राहृो. 
तयानुसार ठाकुराचंा एकतवाचा अनुभव इृका दढ झालो की, या ��ाडंाृील सवर वयवहार आपणच करीृ 
आहो असा तयानंा �तयक अनुभव येम लागला.  

 
एका पावसाळयाृ कालीमंिदरांया आवाराृील एका बाजपला संुदर िहरवगेार गवृ उगवले होृे. एक 

िदवस तया सुंदर जागेकडे पहाृ असृा �ीरामकक षण इृके ृनमय होमन गेले की ृी जागा आपलया शरीराचाच 
एक भाग आहे असे तयानंा वाटप  लागले. इृकयाृ एक मनुषय तया जागेृील गवृावरन चालृ पलीकडे गेला. 
�ीरामकक षण सागंृ “आपलया चाृीवरन कोणी चालृ गेलयास जशा वदेना होृील ृशा वदेना मला तयावळेी 
झालया. चाृी काही वळे लाल होमन गेली! 

 
“एकदा गंगा िकनाऱयावर नावा�ाचें भाडंण झाले आिण ृे एकमेकानंा का�ा मार लागले. 

मंिदरा पृन हे दशय पहाणाऱया �ीरामकक षणानंा भावावशे होमन ृे मो�ाने ओरडप  लागले. हदय धावृ येमन 
पहाृो ृो का�ाचें वळ ठाकुरांं या पाठीवर उठले होृे! अशी ही एकातमका! जान पपणर झाले की �ैृ नाहीसे 
होमन केवळ िवनातमकृा कशी उरृे तयाचे हे उदाहरण आहे. ठाकुरानंा िवनचैृनय आिण �कक िृ याचें हे असे 
अनुभव येृ. 

 
यावरन एकच अवससा िटकृ नाही व समाधी पृनही काही काल मन खाली उृरृे व �कक िृंया 

अंमलाखाली येृे हे आपलयाला कळृे. 
 
देव पुढे महणाले, “अजुरना, ्ा अजानाचा आणखी एक िवशषे असा की, वाृ लावलयावर अंधार उरृ 

नाही ृसे हे अजान िवचारांयावळेी उरृ नाही. अजानाचे रप िजृके सागंृा येईल िृृके सागंृो. 
 
अजुरना, जागकिृ व सवपन ्ा दोन अवससा ृुझया पिरचयांया आहेृ. आृा जागकिृ पण नाही, सवपनही 

नाही आिण सवरपाचे जानही नाही अशी गाढ सुषु�पृ असृे तयासारखया अवससेला अजान महणावयाचे. 
 
वारा नाही, मेघ नाही असे वाझं िरकामे आकाश असावे तयांं यासारखे खरोखर अजान आहे. यसासर 

सवरपाचे भान नाही व देहािदकाचेंही भान नाही अशी जी सफुरणरिहृ अवससा तया अवससेस अजान 
महणावयाचे. पलीकडे खाबं उभा आहे की पुरष आहे हे कळृ नाही िकवा भास कसला होृो ृेही समजृ 
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नाही. धड रा� नाही िकवा िदवसही नाही अशा संिधकाळास साजंवळे महणावे तया�माणे जया अवससेृ िवपरीृ 
जान नसृे असवा सवरपजान नसृे, केवळ न कळणे असृे अशा अवससेस अजान असे महणृाृ. यालाच के� 
महणावयाचे. ्ा अजानाने गुंडाळलेला जो िचत�काश  तयाला के�ज असे नाव आहे. अजानास मह�व आणाव,े 
सवरप मा� जाणप नये हे के�जाचे सवरप आहे असे समज. के� आिण के�ज याचंा संबधं हा असा आहे हे नीट 
समजावपन घे. अजानाशी संबधं असणे हा सामानय चैृनयाचा-स�ेचा सहज सवभाव आहे. आपण आपलया 
अजाना�माणे ��वस पृ पहाृो, भेदरपाने पहाृो पण ृे नानातव कोणतया एका ��वस पृचे आभासातमक 
अनेकतव आहे हे आपण जाणृ नाही. 

 
एखादा दिर्ी �माने, “जा रे मी राजा आलो आहे” असे महणृो िकवा एखादा मप�ंचरृ मनुषय तया 

मपंच�वससेृ सवगरलोकाला पोचृो तया�माणे आतमरपावरन दि� घसरली की, मी भगवंृ  सकि�ला जनम देृो 
असे तया पुरषास वाटप  लागृे. एकटा िनजलेला पुरष सवपनाृ �माने अनेक होमन सवृःला पहाृो ृीच 
�ससृी आतमयाची सवरपांया िवसमरणाने होृे. आृा हेच दुसऱया �काराने समजावपन सागंृो. मा� मी सकि� 
�सवृो वगैरे सवपना�माणे िमथया आहे हे धयानाृ ठेव. 

 
ही अिव�ा माझी गकिहणी आहे. ृी अनािद ृरणी आहे. िृचे गुण िकृी आहेृ याची गणना करृा येृ 

नाही. िहचे रप महणजे “नसणे” आकाराने वा वयापृीने ृी अमय�द आहे. ृी सवरपी िनजलेलया अजानी 
जीवानंा जवळ आहे. सवरपाृ जागकृ असलेलया जानी जीवानंा दपर आहे. मी झोपलो की ृी जागी असृे. 
माझया संगाने महणजे स�ेने ृी अनंृ ��ाडें उदराृ साठवृे. ग�भणी होृे. महद�� आपलयापासपन आठ 
िवकारानंी जग प्प गभ�ची वाढ करृे. माझया व मायेंया संयोगाने �सम बुि�ृ�व जनमास येृे. बुि�ृ�व 
रजोगुणाने भारले गेले की मन होृे. मनाची ृरण सी, ममृा, अहंकार ृ�व ृयार करृे आिण तया 
अहंकारा पृन महाभपृ े वयकृ होृाृ. िवषय व इंि्ये याचंा सवभावृः पचंमहाभपृ ाृ अंृभ�व होृ असलयामुळे 
महाभपृ ाबरोबरच ृीही जनमास येृाृ. पचंमहाभपृ े, िवषय व इंि्ये ही ृयार महाभपृ ाबरोबरच ृीही जनमास 
येृाृ. पचंमहाभपृ े, िवषय व इंि्ये ही ृयार झालयाबरोबर मागील सप�म �कक िृपासपन उतप� झालेलया आठ 
िवकारांया हालचालीने ि�गुणाचंा ृयार झालेला हा गभरिपड वयकृ होृो. तयावळेी वासनेृ सप�मरपाने 
रािहलेला जीव जसा असावयास पािहजे ृसा तया गभरिपडाृ �वशे करृो. बीजांया कणाला पाणयाचा आधार 
भेटलयाबरोबर जसा वककाचा आकार सप�मरपाृ ृयार होम लागृो, तया�माणे माझया संगाने अनेक जगरपी 
अणकुचीदार कोभ घेम लागृे. 

 
सुजनांं या राजा अजुरना, तया गभरगोलाचा आकार कसा वयकृ होम लागृो ृे ऐक. मिणज, सवदेज, 

उि�ज, जारज हे अवयव सवभावृः उमटृाृ. मिणज हा अवयव आकाश व वायप यांं या योगाने गभररस 
वाढलयाने जीवन पावृो. ृम आिण रज हे दोन गुण पोटाृ घालपन आप आिण ृेज याचें आिधकय झाले की, 
सवदेज अवयव उतप� होृो. आप, पकथवी यांं या अिधकयाने आिण केवळ नीच अशा ृमोगुणाने ससावर सवरपाचा 
उि�ज िनम�ण होृो. पचंमहाभपृ े सहकायर करृाृ, मन, बुि� ही साधने ृरृरीृ होृाृ आिण मनुषयािद 
जारजयोनी उतप� होृे. आृा हे चार तया ��ाडं बाळाचे हाृपाय आहेृ. ससपल महा�कक िृ हे तयाचे िशर आहे. 
�वकि� हे पुढे आलेले पोट आहे. िनवकि� ही सरळ पाठ आहे. अ� देवयोनी ही कमरेंया वरची आठ आंगे आहेृ. 
आनंदभिरृ सवगर हा या बाळाचा कंठ आहे. मकतयपलोक हा खालचा आिण मधला भाग आहे. पाृाळ ्ा तयांया 
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कमरेचा पक�भाग आहे. ही �कक िृ असे हे एक बाळ �सवली. तयाला ृीनही लोकाचें बाळसे आले. चौऱयाशंी लक 
योनी ्ा तया बालकांया का�ंाचें पेराचे साधें आहेृ, हे बाळ रोज वाढृे. माया तयांया अवयवावर िनतय नवया 
नावाचे अलंकार घालृे. मोहरपी दपध पाजपन ृी तयाला िनतय नवपेणाने वाढिवृे. वगेवगेळया सकि� ्ा 
बाळांया हाृाृ घाृलेलया आंग�ा आहेृ. िनरिनराळे अिभमान हे तया आंग�ाचें रप आहे. ससावर 
जंगमरपी एकुलृे बाळ ृी माया �सवली आिण तया बाळाकारणे सवृःही सोर झाली. िवचारहीन अवससेृ हे 
बाळ सुंदर वाटृे. ��ा तया बाळाचा �ाृःकाळ आहे, िवषणप माधयानह आहे व सदािशव सायंकाळ आहे. हे बाळ 
खेळपन खेळपन दमृे आिण महा�लयांया शजेेवर झोपृे. कलपांया आरंभी तयाला पुनहा भेदजान होृे आिण ृे 
पुनहा जागे होमन तयांया खेळास आरंभ करृे. अजुरना, िमथयादि�ंया घराृ युगायुगाचंी पाउले ृे बाळ 
कौृुकाने टाकृ जाृे. 

 
संकलप हा तया बाळाचा आवडृा िम� आहे. अहंकार हा खेळगडी आहे आिण तया बाळाचा शवेट 

जानाने होृ असृो. 
 
जासृ काय बोलाव?े अशा िवनाला मायेने जनम िदला आहे. तया कामाृ िृला माझया स�ेचा आधार 

िमळृो. या दि�ने पािहले ृर ्ा िवनाचा मी िपृा आिण माया माृा आहे. हा जगाचा पसारा आमचे अपतय 
आहे. 

 
आृा जगाृली ही वगेवगेळी शरीरे पाहपन अजुरना, ृुला तया �ाणयांं यामधये िभ�ृा, भेद वाटेल पण 

ृसा वाटप  देम नको. मन, बुि�, अहंकार व पचंमहाभपृ े ही आठ ृ�व े्ा सवर शरीराृ एकच आहेृ. अनेक 
अवयव असले ृरी ृे जसे एकाच देहाचे असृाृ तया�माणे हे िविच� िवन नानािवध �कारचे आहे असे वरवर 
पहाृा िदसले ृरी मुळाृ एकच आहे. वरंया आिण खालंया फा�ंा ्ा वगेवगेळया िदसलया ृरी तया एकाच 
वककांया असृाृ, एकाच बीजापासपन झालेलया असृाृ. घट हा जसा माृीचा पु�, वस जसे कापसाचा ना पृ 
िकवा लाटांया माळा ही जशी समु्ाची संृृी आहे ृसा आमचा आिण ्ा चराचराचा संबधं आहे. अ�गन आिण 
जवाळा हे दोनही जसे अ�गनच ृसेच हे सगळे जग मी आहे. माझा आिण जगाचा संबधं आहे हे महणणे िमथया आहे 
कारण जग महणजेच मी, हे खरे आहे. 

 
झालेलया जगाने जर मी झाकला गेलो असे महटले ृर जगपणाने कोण �काशृे महणावयाचे? 

माणकांया ृेजाने मािणक लोपले जाृे काय? तया माणकाचे ृेज महणजेच मािणक नवहे काय? सोनयाने 
अलंकाराचे रप घेृले महणपन काय सोने नाहीसे झाले काय? कमळ उमलले महणजे तयाचे कमलतव नाहीसे 
झाले काय? अवयवी तया अवयवाकडपन झाकला जाृो की हेच तया अवयवाचें रप आहे? जोधळयाचा दाणा 
पेरला की कणीस येृे. आृा ृे कणीस दाणयाने भरन जाृे मग पिहला दाणा न� झाला महणाव ेकी पुषकळ 
पटीने ृो दाणा वाढला महणावे? 

 
महणपन जग पलीकडे सारन महणजे जगाचा िनरास करन मला पहावयाचे असा मी नवहे. हे सगळे जग 

सरसकट मीच आहे. अजुरना, जगत आिण मी एकच आहो हा मी सािंगृलेला बोध पृ जीवांया गाठीस बाधंपन 
ठेव, ृोच खरा िजवहाळा आहे.  



 
अनु�मिणका 

 
आृा ृुला वाटेल की, जर असे असेल ृर �तयेक शरीर, तयाचे कमर, तयाचे भाव वगेवगेळे कसे 

िदसृाृ? गाय गवृ खाृे, दपध देृे, सवभावानेही शांृ  आहे. िसह गायीस खाृो, िसहीण दपध देृे पण फकृ 
आपलया िपलानंाच. िसह सवभावाने �प र व आ�मणशील आहे. नुसृे मनुषयसवभाव मानवी कमर पािहले ृरी ृे 
नानािवध रंगी िदसृे. मग मपलृः हे सगळे एकच हे कसे पटवपन घयावयाचे? 

 
ृर तया शकेंचे उ�र असे की, शरीर गुणानंी युकृ आहे. तया शरीराशी माझा संग झालयामुळे मी तया 

गुणानंी बाधंला गेलो असे पहाणाऱयास वाटृे. किपधवजा अजुरना, सवपनामधये आपले मरण आपण कलपनेने 
पहाव ेआिण तया मरणाचे दुःख आपणच भोगाव ेृसे हे घडृे. मरणही खोटे आिण दुःखही खोटे. 

 
आपलयाला कावीळ झाली की, पाढंरी वस पृ िपवळी िदसृे आिण आपलयाला कावीळ झालयाचे समजृे. 

कावीळ झालयाचे जानही डोळयानंीच होृे. सपयर �काशमान झाला की अ� िदसृे. अ�ाने सपयर झाकप न टाकला 
की हेही तयाच सपय�ंया �काशाने िदसृे. आपलया चायेला आपण भयायलो ृर ृे कुणाला पाहपन भयायलो 
महणायचे? हे अनेक देह दाखवपन मी अनेक झालयासारखा होृो आिण अनेक शिरराृ अनेक गुणानंी बाधंला 
गेलो असा बधंही दाखिवृो. 

 
बधं मला का बाधंप शकृ नाही हे कळले का अजुरना? मला माझे यसासरजान असलयाने गुणाचा बधं मला 

बाधंप शकृ नाही. सवरपजान न जाणलयानेच बधं िनम�ण होृो. 
 
अजुरन देवा, कोणतया गुणाने व कसा मलाच मी बधंन आहे असे वाटृे ृे ऐका. गुण िकृी आहेृ, तयाचे 

धमर काय आहेृ, तयाचे नाव व रप काय, ृे कोठे उतप� होृाृ हे वमर ऐका. 
 
स�व, रज, ृम ही तया िृघाचंी नाव ेआहेृ. �कक िृ ही तयाचंी जनमभपमी. स�व हा उ�म, रज मधयम 

आिण ृम हा सहजच किन� आहे. एकाच देहाृ जया�माणे बालय, ृारणय वाधरकय ्ा िृनही अवससा येृाृ. 
तया�माणे एकाच अंृःकरण वक�ींया िठकाणी ि�गुणतव भासृे असे समज. मुळाृ चोख असलेलया सोनयाृ 
हीण िमसळृ गेले की जया�माणे वजन वाढृ जाृे पण िकमृ पधंरासोळा रपयापासपन पाच रपयावर घसरृे 
िकवा आळसाने सावधपणा कमी होृ होृ सुषु�पृ बळकट होमन बसृे, तया�माणे शु� सोहंवकि�ने अजानाचा 
अंगीकार केलयाबरोबर ृीच वकि� मिलन होृ होृ साि�वक, राजसच काय पण ृामसदेखील होृे.” 

 
िववकेानंदांं या आयुषयाृील एक �संग ्ा देवांं या िववचेनावर झळझळीृ �काश टाकृो. �ी. 

ि�यनास िसह नावांया सवामीजींया बाळपणींया िम�ाशी झालेला हा संवाद आहे. िसहजी िलिहृाृ, “माझा 
मनोमन िवनास होृा की, हा माझा िम� पुढे कोणीृरी सोर पुरष होणार. ृो जेवहा संनयासी झाला ृेवहा आमही 
फार हळहळलो. आमहाला वाटले की, भावी क कृरतववान पुरष वाया गेला. 

 
िशकागोंया धमरपिरषदेृ व अमेिरकेृील इृर अनेक शहरी झालेलया तयांं या वयाखयानाचें वक� आमही 

वक�प�ांृ पन वाचले ृेवहा मा� वाटले की, अ�गन ृो अ�गनच. ृो काही कापडाने झाकला जाम शकृ नाही. 



 
अनु�मिणका 

 
सवामीजी पुढे कलक�यास आले. चहपंकडे उतसाह संचारला. ृे गंगाकाठी काशीपपर िवभागाृील �ी. 

शील यांं या बागेृील बगंलयाृ उृरले होृे. आमही लगेच िृसे पोचलो, पण तयाचंी िनवांृ  भेट होईना. 
 
शवेटी सवामीनी जरा रागानेच राबृा बदं केला व आपलया बाळिम�ाशी मनमोकळया गपपा सुर केलया. 

बऱयाच संवादानंृर िसहजीनी िवचारले, “भारृीयानंा अगदी अंृःकरणापासपन धम�िवषयी �ेम आहे असेही 
ृुमही सािंगृले पण आृा ृर ृुमही महणृा की, आपण ृमोगुणाने पिरपपणर आहोृ. याचबरोबर पुढे महणृा की, 
ऋषींया सनाृन धम�चा वारसा आपलयाकडे आलेला असपन आपण सगळया जगाचे गुर आहोृ हे कसे 
काय?” सवामीजी महणाले, “देशोदेशींया लोकासंमोर मी ृुमहा भारृीयांं या �मादाचंा डागंोरा िपटायला हवा 
होृा, असे ृुला महणावयाचे आहे का? ृसे मी केले नाही. उलट ृुमंया देशाचे वैिशष�पपणर गुण आहेृ 
तयाचंाचा उ�ेख मी पाि�मातयांं यासमोर केला. आृा ृुमंयासमोर तयाचेंही दोष सप�पणे दाखिवले आहेृ. 
ृुमही ृमोगुणाने िकृीही आवक� झालेले असला ृरी अगदी सोडा का होईना पण �ाचीन ऋषीचा सवभावधमर 
आजही ृुमंयामधये िनःसंशय वास करीृ आहे. चे चे कणाधरसु�ा नको इृकया अलपावकाशाृ तया ृमोगुणाचा 
नाश करृा येईल.” िसहजी महणाले, “पण सवामीजी सगळयानंा ृुमंयासारखे कसे होृा येईल?” 

 
िववकेानंद महणाले, मी मेलो की िववकेानंद संपले असे ृुला वाटृे काय? जगाला जर हव ेअसृील 

ृर हजारो नवहे ृर लाखो िववकेानंद िनम�ण होृील. खऱया ृळमळीने अगदी अंृःकरणापासपन जर ृुमही 
�भपला शरण जाल, तयाचे नाव घेमन जर काय�ला लागाल ृर ृो सवृः ृुमंयाकडपन सगळे काही करन 
घेईल. ृामसवक�ीचेच �े� अशा साि�वक वक�ीृ रपांृ र होईल. 

 
ृे पुढे महणाले, “जो कोणी केवळ ईनर साकातकार वहावा ्ा हे पृने सृृ बारा वष� अखंड 

��चयर�ृाचे पालन करृो तयाला हे सामथयर �ापृ होृे. पृ करशील ृर ृुला देखील ृे िमळेल.” 
 
िसहजी महणाले, “ृुमही संनयास घेणयापपव� एक िदवस समाधीचे रहसय मला समजावपन देृ होृा. 

आृा किलयुगाृ कोणालाही समाधी �ापृ होणे शकय नाही असे महणपन मी ृुमंया बोलणयाृील ृथयािवषयी 
शकंा �कट केली होृी. तयावर अिृशय आवगेाने ृुमही महटले होृे. “ृुला समाधी पहायची आहे काय? 
असवा ृुला समाधी �ससृीचा अनुभव घयायचा आहे काय? मला सवृःला समाधी लागृ असृे आिण ृुलाही 
या �ससृीचा अनुभव मी देम शकृो.” 

 
तयावळेी हे बोलणे िृसेच रािहले. पण आृा समाधी �ससृीचा अनुभव देणयािवषयी मी आ�ह केला 

ृेवहा ृे महणाले, “वष�नुवषर वयाखयाने देृ रािहलयामुळे व इृर अनेक पिर�मपपणर काय�ृ मगन रािहलयामुळे 
माझयाृील रजोगुण जासृ �बळ झाला आहे. तयामुळे माझया अंगची ृी श�कृ जणप झाकली गेली आहे. येसील 
सवर कायर सोडपन जर मी िहमालयाृ गेलो आिण काही काळ एकानृ सेवन करन धयानधारणा केली ृर तया 
श�कृचा पुनहा माझयामधये उदय होईल. 

 
मालपृाई, िववकेानंदासारखया िवभपृ ींया अंगंया ि�गुणाचंा हा िवचार आहे. ृमोगुण अस�ृ िृसे 



 
अनु�मिणका 

िश�क नवहृाच पण स�वगुणही जगांया कलयाणासाठी कायर करीृ असृानाही मिलन होम शकला हे 
आपलयासारखया सामानय साधकानंी धयानाृ ठेवणयासारखे व जागरकृेने जपणयासारखे आहे असे वाटृ 
नाही का? 

 
देव महणाले, “अजानाचा अंगीकार करन जेवहा वकि� फैलावृे ृेवहा ृीन �कारची होृे आिण तया ृीन 

�कारानंा गुण महटले जाृे.” 
 
अजुरना, के�जदशमेधये आतमा सोडासा �वशे करृो न करृो ृोच “मी देह आहे” या वक�ीचा मुहप रृ 

करृो. एकदा “मी देह आहे” या वक�ीचा �ादुभ�व झाला की जनमाला आलयापासपन मरेपय�ृ देहांया सगळया 
धम�मधये ृो ममतव धरृो. मासे मारणारा धीवर माशांया ृोडी आिमष पडलयाबरोबर जसा गळाला िहसडा 
देमन मासा ओढपन वर घेृो, तया�माणे “देह मी” या आिमषास जीव भलुलयाबरोबर स�वगुणपारधी सुख आिण 
जान हे दोन पाश ओढपन घेमन जीव बदंीवान करन टाकृो. हरण पाशाृ सापडले की धडपडप  लागृे ृसा ृो 
धडपडप  लागृो. जानाने चरफडप  लागृो आिण जानाचे खपर झाडृो आिण जान व सुख ्ा दोनहींया नादाृ 
हाृाृले आतमसुख मा� गमावपन बसृो. िव�ेने व मानाने संृु� होृो. आपण संृु� आहो हेही पहाृो आिण 
आणखी संृोिषृ होृो. अ� सा�तवक भावानंी गव�ला चढृो आिण महणप लागृो, “काय माझे भागय आहे पहा. 
माझयासारखा सुखी कुणी ृरी आहे काय” एव�ानेच भागृ नाही. तयांया अंगाृ िव��ेचे भपृ  िशरृे आिण हे 
आणखी एक बधंन ृयार होृे. अजुरना, अरे आपण जानसवरपच आहो ही आपली भपिमका सुटली, ्ाचा तयाला 
खेद होृ नाही. िवषयजानाने ृो आकाशाएवढा होृो. एखादा राजा आपलया मंचकावर राजवा�ाृ झोपी 
जाृो. तयाला सवपन पडृे की, आपण िभकारी आहो. चार दोन दाणयाची भीक िमळाली ृरी इं्पद 
िमळालयासारखा तयाला आनंद होृो. ृसा तया देहाृीृाला देहवंृ  झालयाबरोबर बा्जानाने संृोष होम 
लागृो. आपले राजेपणच जीव िवसरन जाृो. ृसा हा देहवंृ  आतमा देहवंृ  झालयाबरोबर साि�वक गुणांं या 
ृावडीृ सापडला की सवरपजान िवसरृो आिण संसारसंबधंी शासे, यजिव�ा इृकेच नवहे ृर सवगरजान अशा 
जानाृ िनषणाृ होृो. चाृुयररपी चं् ाला माझे मन आकाशासारखे आहे असे ृो महणृो. माझयासारखा दुसरा 
जानी जगाृ नाही असा तयांया मनाचा िन�य होृो. नंदीबलैासारखी तयाची अवससा होृे. स�वगुण तया 
जीवाला सुख आिण जान यांं या काढणया बाधंपन आपलया ृाबयाृ िफरिवृो, आपलयाला हवी ृी कसरृ 
तयांयाकडपन करन घेमन आपण पु� होृो. 

 
आृा जीवाला रंजिवणयाची कला तया रजोगुणाृ आहे. महणपनच तयाला रज असे महटले जाृे. 

रजोगुण अिभलाषेचे कधी कमी न होणारे ृारणय आहे. ्ा गुणाने अंृःकरणाृ सोडासा �वशे केला की ृे 
अंृःकरण कामांया मसृीृ येृे. िचृेंया घो�ावर सवार होृे. अ�गनला ृुपांया आहुृी देमन �जविलृ 
केलयावर तयाला िवजेंया अ�गनची जोड िदली की मग सोडे जासृ हे न पाहृा, ओले सुके न पहाृा सरसकट 
जे िदसेल तयाचा सवाहाकार करीृ ृो अ�गन बिल� होृ जाृ नाही का? ृशी तया रजोगुणाने वयापलेलया 
अंृःकरणाची अवससा होृे. दुःखासकट सवर गो�ी तयाला गोड वाटप  लागृाृ. इं्ाचे ऐनयरही कमी भासप 
लागृे. कृषणा वाढली की मेर हाृाृ आला ृरी ृो रजोगुणी मनुषय बेृ करृो की “हे ृर साधय झालेच पण जे 
असाधय असेल ृे िकृीही क��द असो पण ृे िमळवायचेच. मी िमळवीनच”. आज हाृाृ आहे ृे खचर होमन 
गेले की उ�ा मग काय करायचे अशा कृषणेने मोठमोठे वयवसाय हाृी घेृो. कवडीवरनही जीवाची कुरवडंी 



 
अनु�मिणका 

करृो. गवृाची काडी िमळाली ृरी सवृःला कक ृकक तय समजृो. आृा िजवंृ  असृानाची सगळी ददाृ 
िमटली असे वाटले की मेलयावर आपण सवग�ृ जाम मग िृसे आपला िनव�ह कसा होणार अशा काळजीृ 
पडृो. मग यजयाग करन मरणो�र सुखाची सोय करन ठेवणयांया खटपटीस लागृो. �ृामागपन �ृे 
आचरृो. इ� व पप रृ कम� करृो. कामय कम�खेरीज इृर कम�स हाृही लावृ नाही. �ीषमऋ पृचा शवेटचा 
वारा जसा कणभर िवसावा न घेृा वहाृ रहाृो ृसा ृो रजोगुणी अहोरा� धडपड करीृ असृो. रजोगुणापुढे 
मासा कसला चचंल आहे! कािमनीचे ने�कटाक जसे चचंल असृाृ ृसा ृो मनुषय चचंल असृो. िवजेमधये 
देखील ृे चाचंलय नसेल. िृंया गृीपेकाही चचंल गृीने ृो सवगर आिण संसार यांं या कृषणेमुळे ि�येंया 
धडाडतया आगीृ सवें चेन, हौसेने �वशे करृो. देहापासपन वगेळा असलेला जीवातमा कृषणेची बेडी पायाृ 
आिण खटाटोपाची साखळी गळयाृ अडकवपन घेृो. देहधारी जो आतमा तयाला रजोगुणाचे असे भयंकर बधंन 
पडृे. 

 
स�वगुण आिण रजोगुण यांं या बधंनाब�ल सािंगृलेच. आृा ृमोगुणाचे कौशलय सागंृो. या 

ृमोगुणांया पड�ाने वयवहाराचेही डोळे मंद होृाृ. तया ृमोगुणी माणसाला वयवहारही नीट कळेनासा होृो. 
हा ृमोगुण मोहरपी रा�ीचा काळा ढग आहे. तयाला फकृ अजानाचा िजवहाळा असृो. तयांया आधीन झालेले 
िवन वाटेल ृी कक तये करृे. अिवचार हाच ्ा ृमोगुणाचा महामं� आहे. मपखरपणांया म�ाने भरलेला हा पेला 
आहे. जीवाला पडलेले हे मोहनासच आहे. पास�, ृमोगुण अशा �कारे मोह, अजान, अिवचार व मपखरपणा या 
युकृीनी जीवाचे चारी पाय बाधंपन टाकृो. मीच देह ्ा �मांृ  जगणाऱया जीवाला ्ा ृमोगुणा पृन िनसटणे 
फारच कठीण आहे. चराचरांृ ील कुठलयाही देहाृ हा माजला की िृसे दुसऱया वक�ीला जागाच िमळृ नाही. 
सवर इंि्यामधये जडपणा येृो. मनामधये मपखरपणा भरृो. आिण इंि्ये व मन दोघेही आळसांया दढपणाचा 
आ�य घेृाृ. कोणृेही काम करणयाचा तयाला आळसच असृो. ृो अंगाला आळोखेिपळोखे देृ रहाृो आिण 
एका पाठोपाठ एक नुसतया जाभंया देृ रहाृो. अजुरना, तयाला इृकी जागरकृा नसृे की डोळे उघडे असपन 
तयाल िदसृ नाही आिण कुणी हाक मारली नसली ृरी ृो ओ देृ असृो. एका जागेवर पडलेली मोठी धोड 
जशी कुशीवर वळृ नाही ृसाच ृो मुरकंुडी काढृ नाही. पकथवी पाृाळाृ जावो नाहीृर आकाश कोसळपन 
पडो आपण उठाव ेअसा भाव काही केलया तयांया मनांृ ही येृ नाही. आळसाृ लोळृाना उिचृ अनुिचृ असे 
काही तयाला वाटृ नाही. िजसलया िृसे लोळृ असावे हीच काय ृी तयाला आवड असृे. दोनही ृळहाृ वर 
करन ृो गाल धरृो आिण गुडघयाृ डोके घालृो. झोपेब�ल तयाला इृकी आवड असृे की झोपेपुढे तयाला 
सवगरसुखही वयसर वाटृे. ��देवाचे आयुषय असावे आिण ृे सुखाने झोपपन काढावे यावाचपन तयाला दुसरे वयसन 
नाही. सहज वाटेने जाृा जाृा कलंडले की तयाला झोप लागृे. अमकृ आिण झोप अशा दोन गो�ीपैकी ृो 
अमकृ टाकप न झोप पसंृ करृो. एखादा आंधळा रागावपन आवशेाने िनघावा आिण मग कुठे जाईल कुठे पडेल 
याचा नेम नसृो ृसा हा ृमोगुणी तवषेांया भराृ काही काम करणयास िनघालाच ृर तयास कुणाशी कसे 
बोलावे, काय करावे, कोणृे काम साधय आहे, कोणृे असाधय आहे याचा ृोल रहाृ नाही. सगळा वणवा मी 
माझया पखंानंी पुसपन घेईन अशी मनाृ हाव धरन पृंग तया वणवयावर ृुटपन पडावा ृसे ृो करृो. तया 
अिवचारी पृंगा�माणेच ृो ृमोगुणी पुरष आटोकयाबाहेरंया धोकयांया कामाकडे वळृो. जे काम कर नये ृे 
करणयाचीच तयाला जबर हाव असृे. िकबहुना असा �माद करणयाचीच सवभावृः तयाला आवड असृे. 
अजुरना, धयानाृ घे. िन्ा, आळस आिण �माद या ृीन �कारानंी ृमोगुण िनरपािधक व शु� अशा आतमयास 
बाधंृो. 
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अ�गन का�ाृ भरला की अ�गन का�ांया आकाराचा िदसृो. घागरीने आवरलेले आकाश घटाकाश 

महटले जाृे, भरलेलया सरोवराृ चं् िबब �िृिबिबृ होृे व सरोवराृ पडलयासारखे वाटृे ृसे आतमृ�व 
गुणानंी बाधंलयासारखे वाटृे. 

 
आृा ृो आतमा एकाच गुणाृ िनतय अडकलेला िदसृ नाही. दोन गुणानंा मागे सारन गुणच 

�ामुखयाने �ृीृ होृो. कफ, वाृ, िप�, हे �कक ृीचे ि�दोष आहेृ. तयाृ कफ वाृास हटवपन िप�च देहाला 
संृपृ करृे. वष�काळ आिण �ीषम यानंा िजकप न िशिशरच आकाश वयापपन टाकृे िकवा सवपन व जागकिृ यानंा 
िजकप न सुषु�पृ येृे आिण कणभर िच�वकि� जडमपढच होमन जाृे तया�माणे रज, ृम याचंा पराभव करन 
स�वच आपले मोठेपण िमरवृो ृेवहा “मी सुखी आहे ना” असे जीवाकडपन वदिवृो. तयाच�माणे स�व, रज 
लोपपन ृमोगुणाची मपृ� नाचृे ृेवहा आतमा सहजच �मादी होृो. तयाच �माने व प�ृीने स�व आिण ृमाला 
पोटाृ घालपन जेवहा रजोगुण उठृो ृेवहा कम�वाचपन जगाृ काही संुदर वस पृच नाही असा देहराज ृो आतमा 
देहाृ असृाना मानृो. ृीन गुणाचंी वकि� कशी होृे याचे िनरपण ृीन �ोकांृ  सािंगृले. आृा स�वादी 
गुणवकि�चे लकण सागंृो. ृे आदरपपवरक ऐक. 

 
रज आिण ृम यांं यावर िवजय िमळवपन जेवहा स�वगुणाची देहाृ वकि� होृे ृेवहा ्ा देहावरही काही 

िचनहे िदसृाृ. 
 
रामकक षण परमहंसांं या चिर�ाृ असा उ�ेख आहे की तयानंा माणसाची पारख काही िवलकण असे. 

आपलयाकडे येणाऱया �तयेकांया मनाृील भाव पपणरपणे ओळखपन ृे तयांयाशी व रृन करीृ व तयांया 
सवभावानुरप ृे तयाला आपलया सवृःशी व रृन ठेवायला लावीृ. केशवचं्  सेन यांं या अनुयायाृ फाटाफप ट 
होम लागलयाबरोबर एक िदवस ृे तयानंा महणाले, “केशव, पृ आपलया मंडळीृ वाटेल ृशी खोगीरभरृी 
करृोस महणपन असे होृे. नीट परीका केलयािशवाय मी कोणालाही आपलया मंडळीृ घेृ नाही. काचेंया 
कपाटाृील सवर वसृु जया�माणे िदसृाृ तया�माणे माणसांया आृ काय आहे, काय नाही हे सवर आई मला 
दाखवपन देृे. माणसांया काठीवरन आिण च�ीवरन तयाचा सवभाव मला ओळखृा येृो.” पुढे ृे महणाले, 
“पहाटे उठपन ृुमहा सव�चे कलयाण िचृीृ असृाना कोणाची िकृी उ�ृी झाली आहे, कोणाची का होृ नाही 
या सवर गो�ी आई मला समजावपन देृे.” 

 
ृे पुढे महणाले, “शारीिरक लकणावरन सवभाव कळृो. पदमप�ासारखे जयाचे डोळे आहेृ तयाची 

वकि� साि�वक असृे. बलैासारखे जयाचे डोळे आहेृ तयांयाृ काम �बळ असृो. योगयाचे डोळे मधवरदि�संप� 
व आरकृ असृाृ. देवचकु फारसे मोठे नसृाृ. पण तयाचंी लाबंी अिधक असृे. एखा�ाशी बोलृाना 
तयांयाकडे िवशषे नयाहाळपन पहाणयाची जयाला सवय असृे ृो साधारण माणसापेका अिधक बुि�मान असृो. 
दु� माणसाचा हाृ जड असृो. नाक चपटे असणे चागंले नाही. शभंचुं् ाचे नाक चपटे होृे महणपन जानी 
असपनही ृे िृृकया सरळ वकि�चे नवहृे. हाृ आखुड व कोपरे मोठी हे ृसेच एक वाईट लकण आहे. 
माजंरासारखे घारे डोळे असणे बरे नवहे. ृसेच डोळा िृरळा असणे आंधळा असणयापेका वाईट. 

 



 
अनु�मिणका 

भ�कृवान मनुषयाचे आंग सवाभािवक कोमल असृे. तयांया हाृापायाचे साधें िढले असृाृ.” 
 
नरच्ाची परीका ृर तयानंी फारच कसपन केली होृी. एक िदवस ृे तयाला महणाले. “ृुझी सवर लकणे 

फारच उ�म आहेृ. झोपेृ ृुझा िनःनास ृेवहढा जोराने पडृो. एवढीच एक गो� वाईट आहे”. योगी 
महणृाृ, “असा मनुषय अलपायु होृो.” 

 
परमहंस समोरंया िशषयाची परीका अशी शारीिरक लकणावरन करृ. मग तयाला जवळ करृ. 

येणाऱया मनुषयांया मनाृ तयांं याब�ल जी ��ा असे ृी उ�रो�र वाढृे आहे की नाही इकडे तयाचंी नेहमी 
दि� असे. आपली अधया�तमक अवससा व आचरण तयाला िकृपृ समजले आहे हे पहाणयासाठी ृे तयाला 
सवृःसंबधंी काही �शन िवचारीृ आिण मग आपलया भकृमंडळीपैकी जयांयाशी सहवास ठेवलयाने तयाचा 
फायदा होईल असे तयानंा वाटेल तयांयाशी तयाची ओळख करन देृ. 

 
एका भकृाने तयांं या �शनानंा उ�र देृाना महटले, “महाराज, मी आपलयाला साकात ईनर मानृो. 

आपण शकंराचे धयान करावयास सािंगृले पण मी धयानास बसलो की आपलीच मप�ृ समोर येृे. शकंराचे धयान 
करणयाची इंचाच होृ नाही. महणपन मग आपलयालाच िशव समजपन आपलेच धयान करीृ असृो.” 

 
ठाकप र हसपन महणाले, “काय महणृोस ृरी काय? पण माझी सवृःची ृर खा�ी आहे की, मी ृुझया 

एखा�ा लहानशा केसाहपनही मोठा नाही. ृे काही असो ृुझयाब�ल मला फार काळजी वाटृ होृी, ृी आज 
नाहीशी झाली.” 

 
मालपृाई आपण असे महणपया की, बा्लकणावरन गुर आपला सवीकार करृाृ, बोध करृाृ, 

योगयृा वाढवृ जाृाृ आिण आपलया �यतनाने आपली भपिमका िजृकया उ�सृरावर नेम िृृकया �माणाृ 
ृे परम दयाळप मायबाप आपलयाला पुढंया रसृा दाखवृाृ, नवहे हाृाला धरन चालवृाृ. 

 
देव बा् लकणािवषयी सागंृ आहेृ व सागंृा सागंृा अंृः�ससृीचे वणरन करीृ आहेृ. ृे महणाले, 

“वसंृ ऋ पृृ सुवास फुलांं या पाकळयाृ मावनेासा होमन बाहेर पसरृो तया�माणे बुि� �गलभ होृे आिण 
आृ न मावृा बाहेर फाकृे.” 

 
आृा साि�वक वकि� आं पृन मोहरन आली की, साि�वकृेनेच जगायचे असा िृचा िन�य होृो. 

बुि�चा िन�य बळकट झाला असेल ृर इंि्ये तया�माणे वाटचाल करृाृ आिण ृी सवृःच इृकी चृुर व 
योगयायोगय जाणणारी होृाृ की, सवर इंि्यांं या अंगणाृच िववकेाचा जागृा पहारा सुर होृो. खरे सागंृो 
अजुरना, हाृापायानंासु�ा डोळे िमळृाृ. राजहंसांया चोचीचे अ� दपध आिण पाणी याचंा िनणरय करन जसा 
तयाचंा झगडा िनकालाृ काढृे तया�माणे पाप व पुणय िनवा�ाृ इंिडये परसपर पारख करृाृ. तयानंा मनाचा 
वा बु�ीचा स�ा लागृ नाही. तया इंि्यानंी िनयम पाळणयाऐवजी िनयमच तयाचंी सेवाचाकरी करृो. ऐकप  नये 
ृे कानच वजर करृाृ. पाहप नये ृे डोळेच परसपर टाकप न देृाृ. जे बोलप  नये ृे जीभच टाळृे. िदवयापुढे 
अंधार पळृ सुटृो तया�माणे िनिष� तयांया इंि्यापुढे िटकृच नाही. 



 
अनु�मिणका 

 
पावसाळयाृ महानदी जशी उचबंळपन वर येृे ृशी तयाची बुि� सवर शासामधये �वीण होृे. पौिणमेंया 

िदवशी आकाशाृ चं् �भा सवर� पसरृे ृशी तयाची वकि� जानामधये पसरृे, वासना एकवटपन जाृाृ, 
�वकि�ला आहोटी लागृे, मनाला िवषयाचा वीट येृो. स�वगुण वाढला की अशी �ससृी होृे. ही लकणे 
िदसृाृ आिण अशाच ृऱहेंया जीवन�माचा जेवहा शवेट होृो, देहांृ  होृो ृेवहा तया जीवास घरी संप�ी 
आिण औदायर असलयावर जशी इहलोकी कीृ� आिण परलोकी उ�म गृी िमळृे तया�माणे नवा जनमही तया 
जीवाला स�वगुणयुकृच िमळृो. घराृ सुकाळ आहे. मेजवानीचा बेृ आहे आिण आपले िजवलग मनुषय 
सवग� पृन पर पृन घरी याव ेआिण मग आनंदोतसवास उधाण याव ेृसेच इसे घडृे. तया आनंदास उपमाच देृा 
येृ नाही. स�वगुणी माणसास जो नवा जनम िमळृो तयांया स�वगुणांया उतकष�चे वणरनही करृा येृ नाही. 
भोगालाच योगय असलेले हे खोपटासारखे शरीर ृो स�वगुणी पुरष टाकप न देृो आिण स�वगुणाने संप� असा 
नवा जनम घेृो. धनुधररा, जासृ काय सागंप. ृो स�वगुणी जानी पुरषांं या घरी जनमास येृो. अजुरना, एखादा 
राजा सहज डोगराृ िफरायला जाृो अशावळेी तयांया राजेपणाृ काही उणेपणा येृो काय? िकवा एखादा 
�दीपृ िदवा गावाहपन दुसऱया गावी नेला ृर तयाचा उजेड कमी होृो काय? िृसे ृो ृसाच �काशमान होृो 
ना? तया�माणे ्ा नवया जनमाृ तयाची बुि� िववकेावर ृरंगप लागृे. पोहप लागृे, िवहार कर लागृे. 
महदािदृ�वाचंा िवचार करीृ करीृ ृो िवचारासकट तया ��ृ�वाृ िवलीन होमन जाृो. 

 
वदेानृाृ च�ीस ृ�व ेआहेृ. �� हे सदिृसावे ृ�व, साखंयांयामृे ृ�व ेचोवीस व �� पचंिवसावे 

आिण स�वािद ृीनही गुणास नाहीसे करन जे सवभावृः चौसे आहे असे जे सव��म �� ृे जया स�वगुणी 
मनुषयास सुगम झालेले असृे अशांं या कुळाृ तया स�वगुणी माणसास जनम िमळृो. 

 
आृा ृमोगुण आिण स�वगुण जेवहा खाली बसृाृ आिण रजोगुणाची वकि� होृे आिण ृो शरीररप 

गावाृ धुमाकप ळ घालृो तयावळेीही शिरराृ लकणे उमटृाृ. च�ी वावटळ सापडेल ृो पदासर वटेाळपन घेमन 
आकाशाृ चढृ जाृे तया�माणे इंि्यानंा िवषय सेवनास पपणर मोकळीक असृे. तयानंा कुठलाही संयमाचा दाब 
नसृो. परसी असो, परधन असो याचंा लोभ धरणे शासिवर� आहे असे तयास वाटृ नाही. ृी इंि्ये 
सवैराचाराचा धुमाकप ळ घालृाृ आिण शळेी�माणे बरेवाईट सवर िवषय चरृ रहाृाृ. जे वटेाळपन घेृा येृ 
नाही ृेवहढेच उरृे. कोणृाही धंदा समोर आला की, ृो धंदा करणयािवषयीचा मनाचा कल माघार घेृच 
नाही. एखादा �ासाद बाधंावा, अनमेध यजच करावा, नगररचना करावी, सरोवरे िनम�ण करावी, नानािवध 
महावने लावावी अशा अफाट कम�ना आरंभ करृो आिण इहपर सुखांया �ापृीसाठी कमर करृाना आृा पुरे 
असे महणृच नाही. ्ा रजोगुणी माणसाचंी अिभलाषा इृकी दुदरमय असृे की, समु् तया अिभलाषेपुढे हार 
खाईल आग सवरभकक पण तया आगीची िकमृ ्ा अिभलाषेपुढे ृीन कव�ा आहे. अिभलाषा मनांया पुढे पुढे 
आशचेी धाव घेृ असृे. सवर िवन आशें या पायाृळी घाृले जाृे. रजोगुण वाढला की ही अशी िचनहे 
िदसृाृ. अशा लकणांया समुदायाृ देह पडला की ृो जीव नवया दुसऱया देहाृ �वशे करृो पण मनुषय 
योनीृच जनम होृो आिण क� पुनहा नवयाने सुर होृाृ. एखादा िभकारी मो�ा मजेने एखा�ा राजवा�ाृ 
बसला ृर ृो काय राजा होृो? अजुरना, िभकारी ृो िभकारीच! मो�ा समस�चे वऱहाड वाहपन नेले महणपन 
बलैाला कोणी प�ा�े चारृो काय? तयांया निशबी कडबाच! तया�माणे कमर करृा करृा जयानंा ना िदवसा 



 
अनु�मिणका 

उसंृ ना रा�ी उसंृ, अशा लोकांं या घरी ृो रजोगुणी मनुषय जनम घेृो. फार काय सागंाव ेजो रजोगुणानंी 
बनलेलया वक�ींया उतकषररपी डोहाृ मरण पावृो ृो कामय कम� करणाऱया लोकांं याच कुळाृ जनमृो. 

 
अजुरना, याच नयायाने स�व आिण रज बाजपस राहपन जेवहा ृमोगुण बिल� होृो ृेवहा काय लकणे 

िदसृाृ हे लक देमन नीट ऐक. ही लकणे देहांया आृ आिण बाहेर दोनहीकडे उमटृाृ अमावसयेंया रा�ी 
चं्  व सपयर या दोघांं याही अभावामुळे आकाश जसे काळेकिभ� असृे ृसे तयाचे मन काजळाने भरलेले असृे. 
अंृःकरण िवचारशपनय व सफप �ृहीन िरकामे असृे. बुि� जडपणाृ दगडासही मागे सारृे. िृने कोमलपण 
इृके टाकलेले असृे. समरणश�कृ देशोधडीस लागलेली असृे. शरीर अंृब�् अिववकेाने माजलेले असृे. 
देवघेव चालृे ृी केवळ मपखरपणाची. ृमोगुणी पुरषांया इंि्यरपी अमंगल �ामाृ आचार��ृारपी हाडे 
रोवलेली असृाृ. देहांृ ापय�ृ तया पुरषाची वकि� अशा आचार��ृेकडेच जाृे. एव�ानेच भागृ नाही. 
दुषकक तय करावयाचे महटले की तयाला उलहास येृो. घुबडाला जशी रा�ी दि� असृे ृशी तयाला दुषकम�ची 
आवड असृे. िनिष�कमर महटले की, कुठलयाही िनिष� कम�ने तयाचे मन भरन जाृे आिण हे करायचेच असा 
तयांया मनाचा िन�य होृो. ृे करणयासाठी इंि्ये धावप लागृाृ. मिदरापान न करृाच ृो डुलृ असृो. 
सि�पाृ वायप न होृाच बरळृ असृो. वडेा मनुषय �ेमावाचपनच भलुृो ृसा ृो भलुृो. िच� ृर जागेवर नाही 
पण उनमनी अवससाही �ापृ झालेली नाही अशी तयाची �ससृी होृे. केवळ उनमृ करणाऱया मोहाने तयाचे मन 
वयापलेले असृे. या ृमोगुणाचा तयांया सवर सामु�ीशी जेवहा उतकषर झालेला आहे अशा �ससृीृ तयाला मकतयप 
आला ृर या जनमाृलया ृमोगुणासह नवा जनम येृो आिण ृो अपाय काय सागंप? मोहरीपण पोटाृ साठवपन 
जेवहा बी जिमनीृ �वशे करृे ृेवहा मोहरीचे झाड महणपन अंकुरृे. अ�गनपासपन िदवा लावला आिण ृो मधये 
िवझला ृरी लावला की पुनहा जयोृ पेटृे. ृमांया मोटेृ संकलपाला बाधुंन जेवहा देह जाृो ृेवहा पुनहा 
िमळणारा देहही ृमोगुणी असृो. आृा जासृ बोलपन काय उपयोग? जी ृमांया उतकष�ृ मरण पावृी ृो 
पशु, पकी, झाड िकवा कक मी होृो. हा सगळा िवचार करनच �ुृीचा संकेृ सुचिवृो की जया कम� पृन 
स�वगुणाचा जनम होृो तयाला सुकक ृ महणावयाचे. आृा ्ा सुकक ृालाच सुख आिण जान ही दोन िनमरळ, 
सरळ व अपपवर अशी फळे येृाृ. अजुरना, धयानाृ ठेवावयाचे की स�वगुणापासपन साि�वक कमर घडृे. तयामुळे 
सुकक ृ िनम�ण होृे आिण तया सुकक ृामुळे सुख आिण जान हे अपपवर संुदर फल िमळृे. 

 
आृा जया ि�या राजस िकवा रजोगुणाने िरृ केलेलया आहेृ. तया इं्ावणीचे िपकलेले फळ जसे 

बाहेरन सुंदर पण आ पृन कडप  असृे ृसे ृे फळ बाहेरन सुखाने रंगलेले पण आ पृन दुःखाने भरलेले असृे. 
िनबोळीचे फळ बाहेरन िदसायला गोड पण आ पृन िवषासारखे कडप  असृे. तया ि�येचे फळ असे फसव ेअसृे. 
ृामस कमर िजृके असृे, ृे अजानरपी िपकाने फळृे िवषाकुंरा पृन जसे िवषच िपकृे. 

 
अजुरना, जानाला हे पृ स�वगुणच आहे. सपयर हा जसा िदवसाला कारणीभपृ  असृो तया�माणे स�वगुण 

जानाला कारणीभपृ  होृो. अ�ैृ पर��ाला आपलया सवरपाचे िवसमरण होृे आिण मग जीवदशा आतमयाला 
�ापृ होृे. तयाच�माणे रजोगुण वाढला की, लोभ उतप� होृो. �बु�ा, मोह, अजान आिण �माद ही दोषाचंी 
�यी ृमोगुणापासपन िनम�ण होृे. अजुरना, ृळहाृावरचा आवळा जसा सवर बाजपनी िनरखपन पहाृा येृो. ृसे हे 
िृनही गुण ृुला िनरखपन पाहृा यावे अशा सवरपाृ ृुला सािंगृले आहेृ. आ रृ, िजजासु, अस�स� व मुमुकु 
असे भकृाचें चार �कार ृुला सािंगृलेच आहेृ. सवर बाजपंनी िवचार करन माझे परमजानी भकृ पिहलया ृीन 
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�कारंया भकृीचा तयाग करन चौथया �कारची भ�कृ करणयाचे �ृ जनमभर आचरृाृ. तया�माणे रजोगुण 
आिण ृमोगुण हे फार मो�ा पृनास कारणीभपृ  होृाृ हे जाणपन आिण स�वगुणानेच जान �ापृ होृे ही 
खपणगाठ बाधंपन, इृर दोन गुणाचंा सवरसवी तयाग करन, केवळ साि�वक वकि�ृ जीवन घालणयाचा िन�य 
िकतयेक पुरष करृाृ. स�वांया उतकष�ृ जे जगृाृ आिण मरृाृ ृे ृनुतयागानंृर सवग�चे राजे होृाृ. 
तयाच�माणे जे रजोगुणाृ मगन होमन जगृाृ आिण मरृाृ ृे मकतयपलोकी मनुषय योनीृ जनमाला येृाृ. 
तयानंा या मकतयपलोकाृ सुखदुःखाची िखचडी देहरपी एकाच ृाटाृ खावी लागृे. मकतयपलोकाृ रजोगुणांया 
आधीन झाले की, मरणरप वाटेृ मनुषय सापडृो आिण तया पृन बाहेर पडप  शकृ नाही. तयाच�माणे 
ृमोगुणाृच जगपन ृमोगुणाृच जे मरृाृ तयानंी नरकभपमीला जाणयाचा दाखला घेृला असे समजणयास 
हरकृ नाही. 

 
अजुरना, अशी रीृीने वस पृचा स�ेने स�व, रज, ृम हे ृीनही गुण उ�ृीस व अवनृीस कसे कारण 

होृाृ हे ृुला सिवसृर सािंगृले आहे. यानंृर देव सागंृ आहेृ की, “गुणाृीृ पुरष ्�ा होमन,” गुणच 
कम� करृाृ आिण आतमा ्ा पलीकडे आहे व ृो आतमा हेच आपले सवरप आहे. “हे जाणृाृ व मीिह 
गुणाृीृ असलयाने माझया सवरपाृ येमन िमळृाृ.” 

 
मालपृाई, आपलयासारखया सामानय साधकाने आृा असा िवचार प�ा लकाृ ठेवावयाचा की देवानंी 

अगदी वयवय�ससृ �म सािंगृला आहे. स�वगुणा पृन सतकमर घडृे, सतकम�मुळे सुकक ृ ृयार होृे व तया 
सुकक ृाचे प� फळ महणजे सुख आिण जान. सुख हे तया सुकक ृाचे फळ असले ृरी ृे जानाचे सहोदर आहे आिण 
जानाचे सवरपच आतमयाची ओळख करन देमन आपण गुणाृीृ आहो हे जीवास �तयक अनुभपिृ पृन पटवपन 
देणे आिण तया अवससेृच जीवास जासृीृ जासृ काल ठेवणे हे आहे. महणजे का�ाने काटा काढावा 
तया�माणे स�वगुणाचा उपयोग करन सतकम�ने सुकक ृाचा साठा ृयार करावयाचा व आपण स�वगुणदेखील 
नवहे हे जाणावयाचे अशी ही �ि�या! 

 
पुषकळदा मनाृ येृे आपण िकृी वगेवगेळया �कारची उपासना करृो. देवाचंी पपजा, उतसव, भजन 

करृो, जपाचे सकाम, िनषकाम अनु�ान करृो. साधुसंृाचंी चिर�े वाचृो, ऐकृो, दशरन घेृो, तयाचें �ंस 
वाचृो, �ृे करृो, सवाहाकार करृो, ृीसरके�ासही जाृो. काय होृ असेल ्ा सगळया ि�याचंा पिरणाम? 
जनमभर एकाच �कारची उपासना करणाऱयाना जासृ अनुभव असृील काय? आपला रसृा ृर चुकलेला 
नाही? आपलयाला ्ा अशा वगेवगेळया �कारंया उपासनेची ओढ वाटृे हे आपलया चचंलृेचे ृर लकण 
नवहे? 

 
ृर ्ा देवांं या िनरपणावरन असा िवचार येृो की आपण शिररांया पु�ीकरृा ृु�ीकरृा 

वगेवगेळया �कारचे अ� खाृो. तया चवी परसपर िवरोधी पण असृाृ. तया िविवध �कारंया अ�ाचा ृोल जर 
उिचृ असला ृर पिरणाम पु�ी व ृु�ी िमळणे हा एकच होृो. तयाच�माणे ्ा सवर स�त�याचंा संकिलृ 
पिरणाम स�वगुणाची वकि� होणे हा होृ असणार. स�वगुणापासपन आतमजानापय�ृंया वाटचालीचे टपपे देवानंी 
वणरन करन सािंगृलेच आहेृ ृेवहा साधकाने आपलयामधील स�वगुण वाढृो आहे ना एवढेच पहायचे, 
सुकक ृाचे फळ देणे भगवंृ ांया मज�चे काम आहे असे मानले पािहजे. गुरदेवांं या चिर�ाृ �ी. श.ं गो. ृुळपुळे 
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िलिहृाृ, “�ीृम हा गुजरासी संृ महणृो “हिरनो मारग चे शपरानो.” हरीचा मागर हा शपराचंा मागर आहे. 
भेकडानंा इसे ससान नाही. मोृी पािहजे असृील ृर जीवावर उदार होमन खोल समु्ाृ उडी घेृली 
पािहजे. काठावर उभे राहपन मौज पहाणाऱयाना काहीही िमळणार नाही. �पचंाृच आनंद मानपन परमास�ृ 
केवळ िवनोद (रंजन) केलयाने देव िमळणार नाही. मुळंया िवषयोनमुख असणाऱया वकि� उ�ृ करणयाचा, 
ईनरोनमुख करणयाचा मागर आहे या माग�ृ िहणकस वकिृचे सवरपच मुळाृ पालटृे व साधकाची “भागवृी 
ृनु” होृे मा� कमर स�वगुणानंी युकृ असले पािहजे.” 

 
स�व, रज, ृम अशा ्ा ि�गुणांृ ील दोन गुणानंी िम� अशा �कारचे कमर घडणयाची शकयृाही आहे. 

ृमाचा सवरृोपरी तयागच इ� असलयाने तयाचा िवचार नकोच. ृरी पण यासंबधंी शा�नृपव�ृ एक गो� आहे ृी 
मनाृ येृे. 

 
महष� गौृमानंा िचरकारी नावाचा एक मुलगा होृा. ृो बुि�मान व कायरकुशल होृा. पण �तयेक काम 

करृाना ृे काम करणयाची आवशयकृा व औिचतय ही समजलयािशवाय ृो ृे काम करीृ नसे. ृे कायर 
करणयासंबधंी िवचार करीृ राही. काही लोक तयाला आळशी पण महणृ. �सृुृ िवषयांया अनुरोधाने आळस 
हे ृमोगुणाचे लकण आहे. 

 
एकदा गौृमानंा पतनीचा फार राग आला तयानंी आजा केली, “बाळा ृुझया ्ा दु� आईला मारन 

टाक.” महष�नी आला केली व ृे वनांृ  िनघपन गेले. 
 
िचरकारीने शस हाृाृ घेृले आिण आपलया सवभावानुसार तयाने िवचार करणयास सुरवाृ केली. ृो 

मनाृ महणाला, “आृा मी काय कर? िपतयाची आजा पाळावी ृर माृेचा वध करावा लागणार. माृेचा वध न 
करावा ृर िपतयांया आजेचा भगं केलयाचे पाृक लागणार. पु�ाला माृा-िपृा दोघेही पपजय आहेृ. मी आृा 
काय करणे उिचृ होईल? माृा दोषी आहे काय याचा िवचार करणे अधमर आहे व िपतयाची आजा उिचृ आहे 
की नाही याचा िवचार करणेही अधमर आहे. 

 
अशा िवचारा माृेचा वध करणे राहपन गेले. राग शांृ  झालयावर गौृमाचंा िववके जागा झाला. ृे महणप 

लागले, “अरेरे मी ही काय आजा िदली आज! �ोधांया आधीन होमन मी िवनाकारण सीह�येची आजा 
िदली.” प�ाृापदगध गौृमानंा परृ येृाना पाहपन िचरकारीने शस लपिवले व िपतयास नमसकार केला व 
आपलया हा पृन आजापालनास िवलंब झालयाब�ल कमा मािगृली. 

 
गौृमानंा वक�ांृ  ऐकप न आनंद झाला. ृे आशीव�द देमन महणाले, “बाळा असेच करावे. कोणाशी म�ैी 

करृाना व कुणाला िशका करृाना फार िवचार करनच ृे कम करावे.” 
 
आृा िचरकारी आळशी महणजे ृमोगुण युकृ महणावा ृर तया गुणानेच तयाला महापाृका पृन 

वाचवले. हे कमर स�वगुणानंी अिधि�ृ अशा ृमोगुणा पृन झाले असे महणाव ेलागृे. 
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ृेवहा गुणाचंा िवचार करृाना तया कम�ने माझयाृील स�वगुणाची वक�ी होृ आहे ना एवहढाच िवचार 
साधकाने करावा असे वाटृे. 

 
देव सागंृ आहेृ, “अजुरना, ��वसृु आपलया िठकाणी पपणरतवाने आहेच, पण गुणांया संगाने देहामधये 

तया तया गुणांया िवशषे काय��माणे वागृे असे वाटृे. एखा�ा राजाला सवपन पडृे की आपलया राजयावर 
परच� आले. मग ृो सवृःच हरृो, िजकृो. सगळे काही आपणच होृो. तया�माणे उ�म, मधयम, किन� हे 
गुणवक�ीचे भेद आहेृ. गुणाचंी दि� टाकली की एक शु� �� वस पृच अ�सृतवाृ आहे असे अनुभवास येृे. 
अजुरना, हा बोलणयाचा ओघ राहप दे मा� िवषयांृ र झाले असे समजप नको. आृा मागील िवषय पुढे सागंृो. 

 
अजुरना, हे िृनही गुण आपआपलया सामथय�ने सवभावृः देह बनृाृ. लाकप ड चागंले पेटले की तया 

लाकडांया आकाराचा िनखारा होमन रहाृो. भपमीमधला रस िृंया पृन येणाऱया वककांया रपाने वयकृ होृो. 
दपधच िवरजलयामुळे दही होृे. उसांया रपाने गोडी साकार होृे. तया�माणे हे ृीन गुण अंृःकरणासकट 
ससपल व सप�म देह होृाृ. ्ा देहामधये आतमा रहाृो आिण महणपन तयाला तया गुणाचें बधंन घडृे. 

 
धनुधररा अजुरना, पण आ�य�ची गो� ही आहे की जीवाला ्ा गुणाचे एवढे गुंृागुंृीचे बधंन असपनही 

जीवांया मुकृ �ससृीला कमीपणा येृ नाही. आपआपलया धम��माणे हे गुण देहांया मागे पुढे हालचाल करीृ 
असृाना अंृसस आतमयांया गुणाृीृ अवससेला जरासु�ा ध�ा लागृ नाही. 

 
अजुरना, पृ जानमधाचा आसवाद घेणारा चृुर �मर आहेस महणपन ृुला सागंृो की आतमयाची सहज 

मुकृ�ससिृ आहे. चैृनय गुणाृ असृे पण गुणांया आधीन नसृे हे मी ृुला पपव� सािंगृलेच आहे पृ तयाचा 
बोध िच�ाृ ठसवपन घे. महणजे जागकिृ आलयावर सवपनाचे खोटेपण कळृे ृशी अवससा ृुला �ापृ होईल. 
गुणाृीृ आतमयाचा ृुला �तयक साकातकार होईल. 

 
नट रंगभपमीवर येृाना सोग सजवपन �वशे करृो, हावभाव करृो, अिभनय करृो, पण आपण हे 

नाटक रंगिवृो आहो हे ृो िवसरृ नाही. तया�माणे गुणाशी ृ प्प न होृा गुणाचंा खेळ पहावा. आकाशाृ 
िृनही ऋ पृ येृाृ. खेळ माडंृाृ, जाृाृ. आकाशांया अिलपृपणाृ ्ा लीलेमुळे काही फरक पडृ नाही. 
नदी ृीरावर एखादा उभा असृो, आपले �िृिबब पाणयाृ पडलेले पहाृो. लाटाबंरोबर �िृिबबाचे अनेक 
ृुकडे झालेलेही िन�वकार मनाने पाहृो. तया पाणयांया हालचालीचा तया सवरपावर काहीच पिरणाम होृ 
नाही. गुणाृ असपन जे गुणांया पलीकडे आहे तया आपलया मपळ भपिमकेशी ृो ृ्ुप झालेला असा रहाृो. तया 
भपिमके पृन आपलया जीवनाकडे पहाृो आिण महणृो, “मी अकृ� आहे साकी आहे. ि�येचे िनयोजन मी करीृ 
नाही गुण करृाृ. स�व, रज, ृम ्ा िनरिनराळया गुणा�माणे कम�चा िवसृार होृ जाृो. वसंृऋृु 
वनामधये वनशोभेस केवळ कारणीभपृ  होृो. सपयर आपलया िठकाणी आकाशाृ उगवृो. ृारा असृंगृ वहावया, 
सपयरकांृ  मािण �दीपृ वहावा, कमले िवकिसृ वहावी, ृमाचा नाश वहावा ही कामे काही सपयर आपलया हाृाने 
करीृ नाही. ृो उगवृो, कायर घडृे इृकेच. ृो जसा अकृ� ृसा मी ्ा देहाृ सािकतवाने स�ारप आहे. मी 
गुणाचें �काशन करृो. गुणाचें पोषण करृो, गुणाचंा िनरास झालयावरही उरृो अशा ृऱहेने गुणाचंा िनरास 
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झालयावरही उरणारा जो मी हे माझे सवरप आहे.” आृा असा िववके जयांया अंृःकरणाृ उदय पावला 
धनंजया, ृो पुरष उ� पसंाने गुणाृीृ अवससेस �ापृ होृो. 

 
्ा अवससेस पोचलयावर िनगुरण महणपन जे आणखी आहे ृे ृो िबनचपक जाणृो जानाने तयांयाच 

अंृःकरणाृ रहाणयाचे िठकाण आृा केलेले असृे. अजुरना, अरे ृो पुरष मला येमन असृो आिण नदी 
समु्ाला िमळाली की िृचे नदीपण संपपन ृी समु् होृे तया�माणे ृो पुरष मला येमन िमळालेला असृो 
आिण नदी समु् होृे तया�माणे म्ुप झालयाने माझया स�ेचा अिधकारी होृो. एखादा िपजऱयाृ अडकलेला 
पोपट तया बधंना पृन सुटावा आिण मो�ा आनंदाने झाडांया फादंीवर जामन बसावा ृसा ृो तया गुणांया 
िवळखया पृन सुटपन सवरप अहंृेंया मोकळया आकाशाृ िवहार करृो. अजानांया िन्ेमधये ृो मोठमो�ाने 
घोरृ होृा ृो, हे �बु�ा, सवसवरपांया जागकृ अवससेृ येृो. बुि�भेदाचा जो आरसा तयांया हाृाृ होृा 
तयाृ ृो आपले रप पहाणयाृ गुंग होृा पण आृा ृो आरसा तयांया हाृा पृन गळपन पडलयामुळे जीवपणाचा 
भास संपला. जीव आिण ईनर याचें ऐकयच असृाना “मी देह आहे” ्ा भावनेचा वारा सुटलयामुळे समु्ाहपन 
लाट वगेळी िदसृ होृी ृो वाराच संपलयामुळे लाट व समु् याचें पपवरवत  ऐकय होृे. पावसाळा संपलयावर ढग 
आकाशाृ िवरन जाृाृ तया�माणे तया पुरषाला गुणाृीृतवाचा अनुभव आला की माझी �ापृी होृे. आृा ृो 
म प्प झालयामुळे या देहाृ असृानाही देहास जनमास घालणाऱया गुणामधये ृो अडकृ नाही. िभगांया 
घरामधये िदवा ठेवलेला असृो तया िभगाना तया िदवयाचा �काश आवरृा येृ नाही. ृो बाहेर फाकृोच. 
समु्ाृ वडवानल अ�गन असृो, रहाृो पण समु्ाचे पाणी तया अ�गनस िवझवप शकृ नाही. गुण आले गेले ृरी 
तयाला झालेला बोध गुणांया संगाने मळृ नाही, आकाशाृील चं्  तयाचे �िृिबब पाणयाृ पडले महणपन िभजृ 
नाही ृसा. 

 
ृीनही गुण आपआपलया सामथय�ने ्ा देहाृ िनरिनराळी सोगे उभी करृाृ पण ृी सोगे 

पहाणयासाठीसु�ा ृो अहंृेला बाहेर पाठवृ नाही. आपण ्ा गुणापलीकडेच आहो हा िन�य तयांया 
अंृःकरणाृ इृका जोर करन �ससर झालेला असृो की शरीराृ काय घडृे आहे याची तयाला वाृ�ही 
नसृे. पण परमहंस सवृःकडे बोट दाखवपन महणृ असृ, “इसे काही ृरी िवशषे आहे. साधक जनमभर, 
पिर�म करन मो�ा क�ाने एक-दोन भावाृ िस� होम शकृो. इसे एकाच वळेी एकाधारे ृसले एकोणीस 
भाव वसृ आहेृ.” सवृःचा भाव व हे शरीर यासंबधंी ठाकुराचें सवृःचे शबद आहेृ. ृे भावाकडे व शरीराकडे 
िकृी �यसस भपिमके पृन पहाृ ्ाचे उदाहरण आहे. मग गुणासंबधंी बोलावयासच नको. 

 
तयांं या िशषयापैंकी िगरीशचं्  �ीरामकक षणाना साकाृ परमेनर समजृ. �ीरामकक षण महणृ, 

“िगरीशचा सृरा आणे िवनास आहे. तयाची अवससा पाहपन पुढे लोक चिकृ होृील.” एकदा आंबयांया 
झाडाखाली काही मंडळी गपपागो�ी करीृ असृाना परमहंस िृसे आले व मंडळीृ िगरीश आहे असे पाहपन 
महणाले, “िगरीश पृ माझे असे काय पािहले आहेस महणपन जयाला तयाला मी अवृार आहे ्ा गो�ी सागंृ 
असृोस?” 

 
हा एकाएकी केलेला �शन ऐकप नही िगरीशचं्  िबलकुल गोधळले नाहीृ. ृे लगबगीने उठपन रसतयावर 

आले. हाृ जोडपन �ीरामकक षणांं या पायापाशी गुडघे टेकप न बसपन तयांया ृोडाकडे पहाृ सदगिदृ कंठाने 
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महणाले, “वयास, वा�लमिक अशासारखे महष�सु�ा जयाचंा मिहमा वणरन करृा करृा सकप न गेले तयांं या 
संबधंाने मी यःकि�ृ पामर आणखी जासृ ृे काय सागंणार?” िगरीशचं् ाचे हे असे अ�पृ  िवनासाचे उदगार 
ऐकप न �ीरामकक षणाचें सव�ग रोमािंचृ झाले, हदय उचबंळपन आले व मन एकाएकी उ� भपिमकेवर आरढ 
होमन तयानंा गाढ समाधी लागली. अशी गुणाृीृ अवससा! हनुमंृास जशी तयांया शकृीची कुणी ृरी 
आठवण करन �ावी ृसेच हे घडले. एखादे वाकय तया मपळसवरपासंबधंी कानावर पडले की, देहाची उपािध 
तया जानवानानंी टाकलीच. िकबहुना देव सागंृ आहेृ की, अशी गुणाृीृ अवससा �ापृ झाली की देहाचे 
तयानंा भानच उरृ नाही ृे मन मी देह आहे या भपिमकेवर परृ येृच नाही. सपर जसा अंगावरची काृ टाकप न 
देमन पाृाळाृ गेला की ृी टाकलेली तवचा संभाळीृ बसृ नाही ृसेच ्ा जानी पुरषाचें घडले. 

 
ि�यायोगाचे अधवयुर परमहंस योगानंद यांं या चिर�ाृील एक गो� अशीच ्ा अवससेवर �काश 

टाकणारी आहे. योगानंदजी एकदा आपलया परमगुरपतनींया दशरनास गेले व महणाले, “माृाजी, आपलया 
आयुषयाृील काही घटना मला सागंाल का? आपणा उभयृाचें चिर� महणजे एक पिव� �ंस वाटृो महणपन 
िवनंृी करृो. ” 

 
काशीमणी महणालया, “ये बाळ वर चल ृुला सागंृे. बाळा माझया पृीची योगयृा मला िकतयेक वष� 

कळलीच नाही. याच खोलीृ एका रा�ी मला िदसले की माझयावर काही देवृा अंृराळाृ ृरंगृ आहेृ हे 
पाहपन मी जागी झाले आिण पहाृे ृो सगळी खोली �काशाने भरन गेली आहे. ृुझे परमगुर व माझे पृी 
पदमासन घालपन खोलींया मधयभागी अंृराळीच ृरंगृ होृे, आिण तया देवृा हाृ जोडपन तयानंा नमसकार 
करीृ होतया, पपजा करीृ होतया. मला वाटले की मी झोपेृच आहे पण लािहरी महाशय महणाले, “बाई पृ 
झोपेृ नाहीस आृा कायमचीच झोपे पृन जागी हो.” सो�ाच कणाृ जे जिमनीवर उृरले. मी तयाचें पाय 
धरन महटले, “आपली योगयृा मला कळली नाही. कमा करा. मला आपली िशषया करन घया.” 

 
तयानंी मला िशषया केले आिण तया िदवसापासपन तयानंी खालंया मजलयावर रहायला सुरवाृ केली. 

रा�ंिदवस ृे िशषयांं या मेळावयाृ राहप लागले, संसाराकडे लक देईनाृ. 
 
पुढे काही कामासाठी एकदा ृे या खोलीृ आले असृाना मी �ागयाने महटले, “ृुमही सवर वळे तया 

िशषयांृ  घालवृा ृुमंया बायकामुलानंा कोणी पोसायच?ं तयानंी काय करायचं? तयानंा कोण पैसे देणार?” 
 
माझयाकडे नजर टाकप न महाशय एकदम अदषय झाले. “बाळा, काय सागंप माझी अवससा! कारण 

खोलींया कानाकोपऱया पृन शबद येृ होृे “शपनयांृ पन ृुला संप�ी कशी िमळणार? मी ृर शपनय आहे.” 
 
मी हाृ जोडपन िवनिवले “गुरदेव, चुकले मी. माझया पापी डोळयानंा आपले दशरन होईना, आपण 

माझयापुढे �कट वहा, मी पुनहा असे महणणार नाही.” 
 
“मी इसे आहे.” गुरदेव चृाजवळ होृे. तयाचें डोळे जवाळेसारखे िदसृ होृे. मी रडृ रडृ तयांं या 

पायाजवळ पडले. ृे महणाले. “बाई पारमा�सक संप�ीची हाव धर. असलया कु्  संप�ीचा लोभ धर नकोस. 
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आृला खिजना हसृगृ झाला की बाहेरची संपि� वाट चालृ येईल.” ृे पुढे महणाले, “माझा एक िशषयपु� 
ृुमंया िनव�हाची वयवससा करील.” आिण ृसेच झाले. तयानंी सवृः �पचंाचा कधीच िवचार केला नाही. देव 
महणृ आहेृ “अजुरना, असा पुरष पुनहा देहाहंृृेकडे वळृ नाही. कमल कोशामधला सुगंध एकदा का प� 
होमन आकाशाृ गेला की परृ तया जीणर पाकळयाकडे कधीही पर पृन येृ नाही. तया�माणे सवरपाशी समरस 
झालयावर ृो पुरष देहाचे धमर काय आहेृ, देह कसा आहे ्ा िववचेनाृ पडृ नाहीृ. जायृे, वधरृ े, 
पिरणमृे, अपकीयृे, नशयिृ हे जे देहाचे सहा गुण हे तयांं या देहाला होृाृ, तयानंा होृ नाहीृ, तयानंा तयाचे 
भान असृ नाही. घट फुटलयावर खापऱया फेकप न िदलया जाृाृ आिण घटकाश आपोआपच महदाकाश होृे 
तया�माणे देहबुि� गेलयावर आतमसमरणच केवळ रहाृे आिण आतमसमरण झालयावर काही करावयाचे उरृच 
नाही. अशा सोर जानसंप�ृेने युकृ असे तयाचे देहाृ असणे असृे महणपन मी तयाला गुणाृीृ महणृो.” 

 
मेघांया गजरनेने जयाला साद घाृलेली आहे असा मोर जसा आनंदाने नाचप लागृो ृसे अजुरनाचे 

संृु� मन �ीकक षणांया ्ा बोलानंी नाचप लागले. 
 
मग तया संृोषांया भराृ ृो वीर िवचार लागला, “महाराज, काय हो तया महातमयाचंी ही योगयृा! 

देवा, असा पुरष कधी माझया द�ीस पडेल का हो? आिण जरी पडला ृरी तयाची ही देहाृीृ अवससा मला 
ओळखेल का हो? महाराज, काय हो तयाची ही बोधावससा! कधी मला तया दशरनाचे भागय लाभलेच ृर मला 
ओळख पटेल अशी काही लकणे सागंाल का देवा? आपण ृर कक पेचे माहेरघर अहा. माझयावर कक पा करा आिण 
सागंा की तया गुणाृीृ पुरषाचे आचरण कसे असृे? ृो गुणाचें िनवारण ृरी कसे करृो?” 

 
या अजुरनांया �शनावर ृो जान, वैरागय, ऐनयर, यश, �ी व औदायर ्ा सहा गुणाचंा मालक राजा 

�ीकक षण अजुरनांया �शनाचे उ�र देम लागला. 
 
देव महणाले, “अजुरना. ृुझा �शन नेहमी अचपक व मा�मक असृो. पृ फार लकपपवरक ऐकृोस आिण मग 

ृुझया सवर शकंा िवचारन घेृोस. पण यावळेी ृुझया �शनाृच सोडा गोधळ आहे. अजुरना, ृो गुणाृीृ काय 
कम� करृो आिण ृो गुणा पृन कसा ृरन जाृो असे िवचारणे महणजे “खरे हे खोटे कसे” असे 
िवचारणयासारखे आहे. गुणाृीृ असे जयाला महणावयाचे ृो गुणांं या आधीन नसृो. ृो गुणांृ  वावरृो असे 
िदसले ृरी ृो गुणाृ सापडृ नाही.” 

  
ृुझया �शनाची आपण पुनहा माडंणी करया. एखादा पुरष गुणांं या आधीन आहे की गुणाृीृ आहे हे 

तया गुंृागुृीृ कसे ओळखावयाचे असे िवचारन उ�र पाहपया. कारण ही ृुझी खरी शकंा आहे. पृ ृी 
िवचारलीस हे फार चागंले केलेस. तया शकेंचे आनंदाने उ�र देृो. अजुरना, कोणकोणतया गुणामुळे काय काय 
दशय पिरणाम घडृाृ ृे पुनहा एकदा सागंृो आिण तयाृ ृो पुरष कसा वावरृो हे सप� करृो. 

 
देहामधये रजोगुण वाढला की कम�चे अंकुर फुटृाृ. �वकि� तया ससपल व सप�म देहाला वढेपन टाकृे. 

आृा हा गुणाृीृ पुरष ्ा आपलया कमर�वक�ीकडे अिलपृपणे पहाृो आिण महणृो, “वा महणजे सधया 
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रजाचा अंमल चालप  आहे ृर चालप  दे. आमही तयाृ नाहीच आहो.” मी कमरकृ� हा अहंकार तयांया मनाला 
सपशर करीृ नाही. बरे, कम� करावयाची रािहली ृरी तयाला खेद वाटृ नाही.” 

 
रजोगुण महणजे �कक िृ व �कक िृ महणजे साकात जगदंबा अशी भकृाची धारणा असृे व ृो तया भावाने 

िृला शरण जाृो, ओळखृो, नमसकार करृो. ठाकुरांं या चिर�ाृ एक गो� आहे. ृे महणाले. “एक िदवस 
मंिदराृ आसनावर बसपन आईचे धयान कर लागलो. पण काही केलया आईची मप�ृ काही धयानाृ येईना. हे 
असे का होृे महणपन पहाृो ृो काली घाटावर रमणी महणपन एक वशेया नेहमी सनान करायला येृ असे. 
िृंयासारखे नटपन देवहाऱयांया जवळच उभी राहपन आई डोकावपन पहाृ आहे. हे पाहपन मला हसप आले व 
महणालो, “वाहवा आई, ृुला आज रमणी वहयची इंचा झाली होय? ृरीही बरे. आृा याचरपाने आज 
आपली पपजा घे.” रमणीसारखे नटपन आईने दाखवले की, “वशेयादेखील मीच” अशी भावना! ही गुणाृीृ 
अवससा.” 

 
देव महणाले, “जेवहा स�वगुणाचा उतकषर होृो ृेवहा सवर इंि्यांृ पन जानाचा �काश फाकप  लागृो पण 

तया जानामुळे ृो संृोिषृ होृ नाही. चागंली िव�ा �ापृ न झाली ृरी तयाचा खेदही मानीृ नाही. ृमोगुण 
वाढला ृरी मोह, �म यानंी ृो �ासला जाृ नाही, आपले अजानतव पाहपन �मी होृ नाही िकवा तया अजानाचा 
सवीकारही करीृ नाही. मोहांया वळेेस जानाची हाव धरृ नाही, जानांया वळेेस कम�चा आदर करीृ नाही. 
तया पृन कमर घडलेच ृर दुःखही मानीृ नाही. सपय�ला सकाळ, दुपार, संधयाकाळ या ृीनही काळाचंा िहशोब 
करणयाचे कारण नाही ृसा ृो ्ा गुणांं या बाबृीृ िनल�प असृो. 

 
ृो मुळांृ च जानी असलयाने स�वगुणांया उतकष�ने आणखी जान ृे काय िमळावयाचे उरृे? समु् 

काय पावसांया पाणयाने भरृो? कमर�वकि� झाली ृरी तयाला काय तयाचे क कृरतव वाटणार आहे? अरे िहमालय 
संडीने कुडकुडृो काय? मोह आला ृर तया मोहामुळे तयाचे जान कलुिषृ होृे काय? उनहाळयामुळे 
महाअ�गनंया जवाळाृ आणखी भर ृी पडणार? 

 
तया�माणे गुण व गुणाचें कायर हे ृो सवर आपणच आहो हे जाणपन एकेका गुणांया उतकष�ने िवचिलृ 

होृ नाही. वाटेने जाृाजाृा संधयाकाळ झाली महणपन नाइलाजाने एखा�ा धमरशाळेृ वसृी करावी ृसा ृी 
घटकाभर वसृीस आलेलया �वाशासारखा देहाृ उदासीनपणे वावरृो. अजुरना, रणभपमीला जसे कोण हरला, 
कोण िजकला याचे सुखदुःख नसृे, ृी केवळ ृटसस व तया लढाईस आधारभपृ  असृे ृसा ृो गुणाृीृ 
गुणानंा िजकृ नाही, हारवृ नाही, गुणांं या आधीन होृ नाही, िवरोधही करीृ नाही. चवहा�ावरला खाबं 
नाहीृर घरी आलेला पासंसस जसा उदास असृो ृसा शरीराृलया �ाणासारखा गुणकाय�ब�ल उदास असा 
ृो असृो. मकगजळांया हेलकावयाने मेर पवरृ जसा य�तकंिचृही हालृ नाही तया�माणे गुणांं या वादळाने ृो 
हालृ नाही, चळृ नाही. जासृ काय सागंप? आकाश वाऱयाने उडृ नाही, अंधाराकडपन सपयर िगळला जाृ 
नाही ृसा ृो गुणामुळे िवचिलृ होृ नाही. जागया माणसाला सवपन �माृ पाडृ नाही ृसा ृो गुणानंी बाधंला 
जाृ नाही बघ. 
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तयाला गुणाचंा खेळ िदसृो खासच. पण सभय पुरष लाकडी बाहुलयांं या खेळ दुरन पहाृ असृो, 
तया गद�ृ िशरृ नाही िकवा तया लाकडी बाहुलीशी एकरप होृ नाही ृसा ृो ृटसस राहपन गुणाचंी भरृी-
ओहोटी कौृुकाने दुरन पहाृो. साि�वक भावाृ सतकम� घडृाृ, रजोगुणाृ रजोगुणी कम� होृाृ, 
ृमोगुणाृ मोहािदक कम� घडृाृ. तया गुणाृीृ पुरषाची कम� गुणानुरप घडृ जाृाृ. पण ृी कम� ृो करीृ 
नाही. तया ि�या केवळ तयांया स�ेने चालृाृ. सपय�ंया आ�सृतवाृ जशा जगांया ि�या घडृाृ ृशा! 
समु्ास भरृी येृे, सोमकांृ  मिण पाझरृो, चं्  िवकासी कमले उमलृाृ पण चं्  िनमपटपणे फकृ 
आकाशाृ उगवलेला असृो इृकेच! वारा वाहृो, िवझृो, आकाश िन�ळ असृे पण गुणांं या गडबडीने ृो 
डोलृ नाही. अजुरना, अशी तयांया मनाची ृटसस वकि� असृे. िच� िन�ल असृे. 

 
वसामधये पाठीपोटी जसा ृं पृच असृो ृं पृिशवाय दुसरे काही नसृेच तया�माणे जगाृ माझयािशवाय 

दुसरे काही िदसृच नाही. माझया रपानेच चराचर नटले आहे हे ृो जाणृो.” 
 
अमकृधारा ्ा कावयामधये पपजय सवामी सवरपानंदानी महटले– 
 

“भुःतभुःतभुः भुंक ा् नान ा्? चा चा प्ा ाे ेाम 
डेॉव डेॉव बाडूक ओेडा? चा ाे आतमाेाम 
तिा तिा गा ा् ििमणी? चा चा माझा प्ा ाे ेाम 
िक िका िक िका िका िककाी? चा ाे माझा आतमाेाम” 

 
गुणाृीृांं या ्ा सवानुभवांया उदगाराना उ�ेशपनच देवाचें हे सागंणे आहे. 
 
भगवंृ  श�िुम�ानंा जसे सारखेच मोकदान करृो ृसा ृो गुणाृीृ सुखदुःखानंा एकाच मापाने 

मोजृो. अजुरना, सहज िवचार केला ृर हे सुखदुःख भोगले असे केवहा महटले जाृे? जेवहा ्ा देहजळाृ 
मासोळी होमन पोहले ृरच! ्ा देहाशी आतमीयृा घेृली ृरच! मळणी झालयावर जसे दाणे को�ापासपन 
अलग होृाृ ृसे ृी देहाहंृृा ृर तयाने टाकलेली असृे. आिण ृो आपलया सवरपाशी समरस झालेला 
असृो मग ृे सुखदुःख जाणवणार कुणाला?” 

 
“मी कोण आहे असे आपलयाला वाटृे?” असा �शन जेवहा शारदा अंबा माृाजीनी ठाकुराचंी चरणसेवा 

करृाना तयानंा िवचारला ृेवहा परमहंस महणाले, “जी माृा तया कालीमंिदराृ आहे िृनेच या शरीराला जनम 
िदला असपन सधया ृी नौबृखानयाृ रहाृे आहे आिण ृीच आृा माझे पाय चेपृे आहे. पृ मला खरोखरच 
नेहमी साकात आनंदमयींया सवरपाृच िदसृ असृेस.” 

 
अशा ्ा देवसवरपी मनाृ कामभाव उठेलच कसा? 
 
देव सागंप लागले, “गंगा खपप खळखळ करृ कैलासावरन उृरृे. गडबडीने समु्ाला िमळणयासाठी 

वाकडे वळणे घेृ वहाृ रहाृे पण जेवहा का समु्ास येमन िमळृे चृवहा िृची समु्ाशी एकरपृा होृे, िृची 
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सगळी खळखळ शांृ  होृे. अजुरना, तया गंगेंया पाणयाने समु्ाृ वसृी केली की ृे जसे शांृ  होृे ृशी तया 
गुणाृीृाने सवसवरपाृ वसृी केलयाने सुखदुःखाची ृगमग संपृे. सुखदुःख काय ृे देहापुरृे उरृे. खाबंाला 
रा� आिण िदवस दोनही सारखीच ृसे तया आतमारामाला देहाचे सुखदुःख सारखेच असृे. ्ा �ं�ाची नोद 
आृ होृच नाही. आिण महणपन झोपेृ असलेलया माणसांया उशाशी उवरशी बसली काय िकवा नागाने फडा 
काढला काय तयाला तयाचे भानच नसृे. सुखदुःख नसृे ृशी तयांया िच�ाची अवससा असृे. तयाला शणे 
आिण सोने सारखेच असृे. रतने आिण दगड याृ फरक वाटृ नाही, घराृ सवगर येवो िकवा वाघ अंगावर उडी 
घालो तयांया आतमबुि�चा केवहाही भगं होृ नाही. मेलेले मनुषय जागे होृ नाही, भाजलेले बी अंकुरृ नाही 
तया�माणे तयाचे मन सामय बुि� पृन बाहेर िनघृ नाही. 

 
“आपण �तयक ��देवच”, अशी कुणी सृुृी केली ृरी तयाला आनंद नाही. नीच महणपन कुणी िनदा 

केली ृरी खंृ नाही. राख जळणे, िवझणे जाणृ नाही तया�माणे िनदा आिण सृुृी याचें तयांया िठकाणी 
�काशनच होृ नाही. जशी काहंी सुय�घरी िदवलेागणी िकवा काळोख. 

 
ईनर बुि�ने कुणी पपजा करो, चोर महणपन कुणी चळ करो, बलै आिण ह�ी यानंी वढेला जावा व 

राजपद िमळो, िम� जवळ येवो वा वैरी अंगावर धावपन येवो, सपयर जसा रा� आहे का उजाडले हे जाणृ नाही 
ृशी तयाला तया िनदासृुृीची कलपनाच येृ नाही. साही ऋृु आले गेले ृरी आकाशाला जसा तयाचंा लेप 
नाही ृसा तयांया मनाला िवषमृेचा सपशर होृ नाही. 

 
अजुरना, तयांया िठकाणी कमरमा�ाचा लोप झालेला िदसेल. �वकि� पपणर मावळपन गेलयाकारणाने ृो 

पुरष कुठलयाही कम�ंया �ारंभाचा संकलप करीृ नाही आिण संकलपरिहृ कमर घडृ असलयाने तया कम�चे 
फळ सवभावृःच दगध झालेले असृे. इहलोक व परलोक यांं यासंबधंींया कुठलयाही भोगाची आकाकंा तयांया 
िच�ाृ उरली नसलयाने जे आपोआप �ारबधानेसमोर येमन ठाकेल तयाचे ृो सेवन करीृ जाृो. दगड जसा 
सुखदुःख जाणृ नाही ृसा ृो सुखावृ नाही, िशणृ नाही. तयांया मनाने अमुक कमर करावयाचे, अमुक 
करावयाचे नाही ही साडंीमाडंी टाकप नच िदलेली असृे. भोग भोगणयासंबधंीची ही उदासवक�ी गुणाचें उ�ंघन 
केलयामुळे तयाला �ापृ झालेली असृे. आृा ही गुणाृीृ अवससा कशी �ापृ होृे ृे सागंृो. 

 
अजुरना, ही अवससा माझी अवयिभचारी भ�कृ केलयाने �ापृ होृे. 
 
�ी गुरदेवाचें चिर�कार महणृाृ, “गुरकक पा ृोिच िकली” हे मानय करन �ो. रानडे महणाले असृे 

“भ�कृ ृोिच िकली” गुरदेवांं यामृे भ�कृ हा सवर सदगुणाचा मुकुटमिण आहे. इृकेच नवहे ृर तयाचे 
उमगससान आहे. अधया�तमक पाृळीवरन असे महणृा येईल की सदगुणाला असे सवृं� ससान नसपन उतकट 
भकृीचाच ृो एक अिवषकार होय. साधन माग�ृ भ�कृ व भगवत�ा�पृ ही दोनही साधक एकदमच अनुभिवृो. 

 
देव पुढे महणाले, “मी कोण, माझी अवयिभचारी भ�कृ कशी, अवयिभचारी भ�कृ महणजे काय हे सगळे 

सप� झाले पािहजे.” 
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पास�, पुनहा एकदा सागंृो ऐक. रतनांया िठकाणचे ृेज महणजे रतनच, ्वपणा महणजेच पाणी, 
अवकाश महणजेच आकाश, गोडी महणजेच साखर वगेळे नवहे. अगनी हाच जाळ, पाकळयाचें नावच कमळ, वकक 
महणजेच फा�ंा, फळे, फुले, बफर  गोठपन एक� झाले ृोच िहमवंृ , दपध िवरजले ृेच दही तया�माणे िवन असे 
जयाचे नाव ृोच मी आहे. चं् ांया कळा वगेळया न सोलृा पपणर चं्  िबब घयाव,े ृुपाचा घ�पणा न मोडृाच पृप 
घयाव,े काकण न आटवृा तयाृील सोने मानय करावे, कापडाृील सुृे बाहेर न काढृा सपृ हेच वस हे 
जाणाव,े घट फोडपन तयाची माृी करन मग माृी न महणृा घट, घट ्ा सवरपाृ असृानाच तयाृील 
मकि�का समजपन घयावी महणपन िवनपण बाजपस काढपन मग मला घयाव े असे न करृा िवनासकटच मला 
जाणाव.े मी िवनच आहे व मीच िवन आहे हे समजाव.े याृ भेद पहाणे याला वयिभचार महणावयाचे. िवनाृ 
आिण माझयाृ अभेद जाणणे यास अवयिभचारी भ�कृ महणावयाचे. भेद टाकप न देमन सवृःसकट मला व 
िवनाला वगेळे मागप नये. अजुरना, सोनयाचीच िटकली सोनयावर बसवली ृर जमा अभेद. ृसा अभेद मानावा. 
िकरण ृेजोमय असृो, ृेजापासपनच िनघृो. ृेजाशीच संब� असृो तया िकरणासारखा बोध असावा. 
पकथवीमधये परमाणु, िहमाचलाृ िहमकण तया�माणे माझयामधये अहं पहाव.े ृरंग लहान असला ृरी 
समु्ापासपन अिभ� असृो. ृसा मी ईनरापासपन वगेळा नाही. ्ा सामरसयाने जेवहा द�ी िवकिसृ होृे ृेवहा 
तया सामरसय बुि�स “भ�कृ” असे आमही महणृो. ही द�ी जानाचा चागंलेपणा व योगाचे सवरसव आहे. मेघ 
आिण समु् यांं यामधये जशी अखंड जलधारा लागलेली असृे ृशी तया गुणाृीृाची वक�ी ��ाशी अखंड 
जोडलेली असृे. िविहरीचे ृोड आिण आकाश यांं यामधये जसा साधंा असृ नाही तया�माणे ृो गुणाृीृ 
पर��ाशी समरस होमन असृो. 

 
�िृिबबापासपन िबबापय�ृ �भेचा जसा एकसंधी सरळपणा असृो ृशी ही सोहंवक�ी अखंड असृे असे 

समज. या�माणे जीव �� यांं यामधये सोहंवक�ी अवृरृे तयावळेी शवेटी ृी सोहंवक�ीदेखील नाहीशी होृे. एक 
��रसच कोडपन रहाृो. सैधवाचा कण िसधुमधये पडला की िवरन जाृो. ृो िवरन जावा महणपन काहीही 
�यतन करावा लागृ नाही. कृण जाळपन टाकलयावर अ�गन िवझपनच जाृो. भेदाचा नाश करन पाडंवा, अरे 
जानही उरृ नाही. मी ईनर मायेंया अलीकडे व माझा भकृ मायेंया पलीकडे हा भेदच संपृो. अनािद ऐकय 
जे मुळाृ आहेच ृे िस� होृे. आिण मग ृो पुरष, ृो माझा लाडका भकृ गुणानंा िजकृो, या गो�ी 
बोलायलाही उरृ नाहीृ. फार काय सागंप अजुरना, आृा ्ा एकपणाला साकीही कोणी उरला नाही. अजुरना, 
अशी अवससा ृीच ��ृदाकारृा, जीव��ैकय. 

 
सखया अजुरना, धनुधररा, अशा लकणानंी जो भकृ माझी भ�कृ करृो तयाची ��ृा ही पिृ�ृा होृे. 

गंगेंया ओघाचे पाणी डळमळृ िहमाचलापासपन िनघृे. तयाला एक िसधुपदच जसे पोचणयाचे िठकाण ृसे जो 
माझी अशी जानदि�ने अभेदभावाने भ�कृ करृो तयाला ��ृेंया मुकुटाृील चपडारतन हे पद िमळृे. या 
��तवाला “सायुजय” असे नाव आहे, आिण हाच चौसा पुरषासर महणजे मोक होय. 

 
पण अजुरना, माझे आराधन हे ���ससृीला पोचणयाचे साधन आहे असे मा� चुकप नसु�ा मनाृ येम 

देम नको. माझयावाचपन �� दुसरे नाही. �� महणजे मीच. चं्  आिण िबब याचें अिभ�तव तया�माणे चृुर 
अजुरना, मी आिण �� याचें अिभ�तव आहे. दुजेपणच नाही. अजुरना, �� िनतय, अचल, �कट धमररप, 
अमय�द, सुखरप व अि�ृीय असे आहे. िववके आपले काम करन जया िठकाणी �ापृ होृो ृे ससान मी आहे. 
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िस�ानृाची पिरसीमा असे हे ससान मी आहे. ृेवहा ्ा माझया सवरपाृ ृो गुणाृील पुरष अभेदभ�कृंया 
आधाराने िवलीन होृो.” 

 
“महाराज, ऐका, अननयाचा सखा असा ृो भगवंृ  पास�ला असा बोध करृा झाला.” 
 
संजयाचे हे बोलणे ऐकप न धकृराष् महणाला, “संजया, अरे हे कशाला मला सागंृ बसला आहेस? मी 

ृुला िवचारले आहे का? उगाच वायफळ गो�ी कशाला सागंृोस मला? मला माझया मुलांया िवजयाची काही 
बाृमी सागंशील की नाही? ृी सागंपन माझी शकंा दपर कर. बाकी कक षणाजुरनाचंा संवाद काय झाला हे ऐकप न 
मला काय करायचे आहे?” राजाचे हे बोलणे ऐकप न संजय मनाृ महणाला, “राजा तया िवजयांया गो�ी सोडपन 
दे.” संजयाला मनाृ फार िवसमय वाटप  लागला ृो संृापपन महणप लागला “काय चमतकार आहे हो हा! काय 
्ाचे हे देवाशी वैर! पण खरोखरच वाटृे की, कक पाळप �ीकक षण यांयावर संृु� होवो. यास आतमानातम िवचार 
सेवन करणयाचे सामथयर येवो आिण हा मोहरपी महारोग बरा होवो.” 

 
मनाृ धकृराष्ािवषयी िवचार करीृ असृा आिण संवादाचे िचृन करीृ असृाना हष�चा महापपर 

तयांया िच�ाृ लोटला. 
 
संजय तया उतसाहांया आवशेाने �ीकक षणाचे बोलणे सागेंल. मी िनवकि�नासाचंा िशषय जानदेव तया 

अकराृील अिभ�ाय ृुमंयापय�ृ पोहोचवीन. ऐकाव ेमहाराज. 
 

✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् रंधेााा 

 

रु ेो�म्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 
�ीभगवानुवाच– 

 
ऊधारमूलमधःशाखमनतथं �ाहुेव््मत  
चनदािंस ्स् रण�िन ्स्ं ााद स ाादिातत॥त१त॥ 
 
अधाोधाय �सृ्ास्स् शाखा गुण�ाृिा िाे्�ाालाःत  
अधा मूलान्नुसं््ािन कम�नुबनधीिन मनुे्लोका त॥त२त॥ 
 
न ्रमस ा्ह ्थोरलभ् ा् नान्ो न िािदनर ि सं�ि्�ात  
अनतथमानं सुिा्ूमूलमस�शसाण द ाून िच�ाात॥त३त॥ 
 
््ः रदं ्तरिेमावग्व्ं ्कसमनग्ा न िना र्कन् भू्ःत  
्माा िा� ंरु्ें �र�ा ््ः �ाृि�ः �सृ्ा रुेाणीत॥त४त॥ 
 
िनम�नमोहा िज्स�दोेा अध्ातमिनत्ा िािनाृ�कामाःत  
�न�ैवामुक्ाः सुखदुःखसंजैगरचचनत्मूूाः रदमव््ं ्तत॥त५त॥ 
 
न ्िस् ा् सू्� न शशा�ो न रााकःत  
्दगताा न िना र्न ा् ्िाम रेमं ममत॥त६त॥ 
 
ममैााशंो जीालोका  जीाभू्ः सना्नःत  
मनःे�ानीकन�्ािण �कृि्सथािन केरि्त॥त७त॥ 
 
शेीें ्दाापनोि् ्�ाप्ुत�ाम्ीनेःत  
गृहीताै्ािन सं्ाि् ाा्ुगयनधािनााश्ातत॥त८त॥ 
 
�ो्ं िीुः सरशरनं ि ेसनं ुाणमाा ित  
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अिध�ा् मनाा्ं िाे्ानुरसाा ा्त॥त९त॥ 
 
उत�ामन्ं कसथ्ं ाालिर भु�ानं ाा गुणाकना्मत  
िामूूा नानुरश्कन् रश्कन् जानिीुेःत॥त१०त॥ 
 
््न्ो ्ोिगनाैनं रश्नत्ातमन्ाकसथ्मत  
््न्ोलप्कृ्ातमानो नैनं रश्नत्िा्सःत॥त११त॥ 
 
्दािदत्ग्ं ा्जो जगिस् ा्लिखलमत  
्�न�मिस ्�ागनौ ्�ाजो िािि मामकमत॥त१२त॥ 
 
गामािाश् ि भू्ािन धाे्ाम्हमोजसात  
रुेणािम िौेधीः सा�ः सोमो भूताा ेसातमकःत॥त१३त॥ 
 
अहं ाैनानेो भूताा �ािणनां दाहमाि�्ःत  
�ाणारानसमा्ुक्ः रिाम्�ं ि्ुवाधमत॥त१४त॥ 
 
सारस् िाहं हिद संिनिापो म�ः समृि्ज�नमरोहनं ित  
ाादैा सा�ेहमाा ाा�ो ाादान्कृ�ादिादाा िाहमत॥त१५त॥ 
 
�ािामौ रु्ेौ लोका  ीेााीे एा ित  
ीेः सा�िण भू्ािन कूकसथोलीे उच् ा्त॥त१६त॥ 
 
उ�मः रु ेसतान्ः रेमातमात्ुदाह्ः  
्ो लोक््मािाश् िबभत्रव्् ईनेःत॥त१७त॥ 
 
्समातीेम्ी्ोलहमीेादिर िो�मःत  
अ्ोलकसम लोका  ाादा ि रिथ्ः रु ेो�मःत॥त१८त॥ 
 
्ो मामाामसंमूूो जानाि् रु्ेो�ममत  
स सारिािजि् मां सारभााान भाे्त॥त१९त॥ 
 
इि् गु�्मं शासिमदमुक्ं म्ानघत  
ए्ाुातधाा  बुकधदमानस्ातकृ्कृत्ा भाे्त॥त२०त॥ 
 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 
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�ीकक षणाजुरनसंवादे “पुरषो�मयोगो नाम” पचंदशोऽधयायः   १५   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
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मालपृाई, पधंरावा अधयाय ृसा गीृेंया �ोकांं या द�ीने लहान आहे. शाळा पृन हा लहानपणी पाठ 

करन घेृला जाृो. माझी म�ैीण सुधाृाई जोशी सागंृ होतया की एका भारृीयास अमेिरकेृ अपघाृाने मकतयप 
आला. आृा अंतयसंसकार कसे होणार असा �शन आला. ृेवहा सुधाृाईंंया पुृणयाने पधंरावा अधयाय महणृ 
तया भारृीयास िनरोप िदला. सुधाृाईंंया पुृणयाचे ्ा कामिगरीब�ल फार कौृुक झाले. संसाराचे अिनतयतव 
दाखिवणारा महणपन हा अधयाय �िस� आहे. 

 
पण िवचार केला ृर हा अधयाय मरण महणजे काय हे िशकिवणारा आहे, ृसाच जीवन महणजे काय 

हेही िशकिवणारा आहे असे वाटृे. माउली संसारांया अिनतयृेचे सिवसृर वणरन करन करपुरष, अकरपुरष 
व पुरषो�म यािवषयी िववचेन करीृ आहेृ. ्ा िृघाचें सवरप �कट करन दाखवृ आहेृ आिण महणृ 
आहेृ की, पुरषो�माशी ऐकय साधणे हे आपले काम आहे आिण हे ऐकय साधणयाचा सोपा मागर जीव शोधृ 
असृो. पपजय सतयदेवानंदसरसवृीना एकदा आमही महटले होृे की, “सवामीजी माग�ृ �गृी होृे आहे की 
नाही, हे आमचे आमहाला कसे कळणार?” सवामीजी महणाले, “अखंड मौनजप, अखंड अनुसंधान सुर झाले 
की नाही यावर लक ठेवावयाचे. जया �माणाृ जप होृ असेल तया �माणाृ �गृी होृे आहे असे 
समजावयाचे.” 

 
कराकराचा तयाग करन आपण तया उ�म पुरषांयाजवळ जाृ आहो याची ही खपण सवामीजीनी 

सािंगृली होृी आिण तया द�ीने ्ा अधयायाचा अभयास करावयाचा. 
 
�ीजानेनर महाराजांं या द�ीने जानकाडंाचा व पय�याने गीृाशासाचा पधंरावा अधयाय हा शवेटचा व 

मह�वाचा अधयाय आहे. 
 
�सम संसार िकृी अिनतय आहे तयाचे वणरन करन जयाला तयाची अिनतयृा कळली, पटली तयाने तया 

संसारवककांया अ�सृतवांया �माचा ृातकाळ तयाग केला पािहजे असे माउली महणृाृ. 
 
जयाची मुळे वर आिण फा�ंा खाली आहेृ अशा अ�ुृ  अनतस वककांया रपकाने देव संसारवककाचे 

वणरन करीृ आहेृ. 
 
ृे पुढे महणृाृ, “मा� ृो मुळाृच खोटा असलयाने तयाचा नाश करणयास इृर कुठलेही उपाय लागप 

पडृ नाहीृ, यसासर जान हाच एकमेव उपाय आहे. हे जान �ापृ होणयासाठी वैरागयाची जोड असणे आवशयक 
आहे. 

 
अजानी लोकानंा आतमाच मरृो आिण पुनहा जनम घेृो असे वाटृे. पण वासृिवक हे जनममकतयपचे धमर 

देहाचे महणजे �कक ृीचे आहेृ, आतमयाचे नाहीृ हे जानी पुरष जाणृाृ. हे िवरकृ मुमुक ुअपरोकानुभपृ ीने तया 
�कक ृीचा तयाग करन आतमसवरप पहाृाृ. 
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जगाृ कर आिण अकर हे दोन पुरष आहेृ. करपुरष जानदि�हीन, देहासकृ व उपािधृं� ृर 
अकरपुरष सव�गाने पिरपपणर आहे. या दोघाहंपन अगदी वगेळा, �े�, उपािधरिहृ असा िृसरा उ�म पुरष आहे 
व ृो �गट झाला की कर व अकर ्ा दोनही पुरषासं तयांं या उपाधीसह िगळपन टाकृो. 

 
देव महणृाृ की, हा उ�म पुरष माझे रप आहे आिण गीृा ही ल�मी आहे. िृने कर व अकर हे दोघे 

पुरषच नवहेृ असे महणपन तयाचंा तयाग केला आिण मला पुरषो�माला माळ घाृली. ्ा अधयायाृील ओवी 
िनतय पाठांृ  असावी ृी अशी आहे. 

 
साििि बोलािा नोहा हा शासत तरै संसा  िजण ा् हा शसत  
आतमा अा्िेिा ा् मं्त तअी ाे इ ा्त त(ओ. ५७७) 

 
“आृा शु� अंृःकरण हाच एक चौरंग करन तयावर �ीगुरंची पावले बसवप” असे मामली महणृाृ. 
 
याृील “आृा” या शबदाब�ल िवचार केला ृर असे वाटृे की जानदेवानंा काही िवशषे िवचार 

सागंावयाचा आहे आिण ृो महणजे— 
 
चौदावया अधयायाृील गुणाृीृाचे िववचेन यापुढे कायम डोळयापुढे ठेवायला हव े आहे. आपलया 

दैनंिदन जीवन�माृ बारीक नजरेने आपलया �कक िृगृ गुणाचंी लीला पहाृपहाृ आपण तया खेळापासपन कसे 
पपणर अिलपृ आहो याचा अनुभव घयावयास हवा आहे. 

 
पपजय सतयदेवानंदसरसवृीनी मलकापपर मु�ामी विहनीसाहेब सुव�, सुधाृाई जोशी व मी िृघीना 

उ�ेशपन महटले होृे, “अभयासाची िदशा अशी की देहाला आंघोळ घालायची आहे, जेवायला घालायचे आहे, 
झोपवायचे आहे अशा वक�ी पृन ्ा सवर ि�या करणयाची सवय करावयाची.” “मी �� आहे.” “सोऽहं सोऽहं” 
या बोधावर पर पृन कणाकणास यावयाचे. चार प�े िलहायची असली ृर एक प� िलहपन झाले की बोधावर 
यावयाचे आिण मग दुसरे सुर करावयाचे. महणजे हळपहळप देहापासपन “मी िनराळा, मी िनराळा” हा अनुभव 
येईल. 

 
आमही िवचारले, “सवामीजी, ही जागकृ अवससेृील अभयासाची िदशा झाली. पण भामसाहेबमहाराज 

उमदीकरांं या नेमािवषयी जयानंी गो� सािंगृली ृे गोखले भटजी महणाले होृे. िन्ेृही नामसमरण होृ 
रािहले पािहजे. हे कसे घडृे?” सवामीजी हसपन महणाले, “पाणयामधये मासा झोप घेृो कैसा?   जावे तयांया 
वशंा ृेवहा कळे  ” ही अवससा शबदाृ कशी सागंृा येईल? पण देहाला िव�ानृी �ायची आहे ्ा भावाने ृो 
देह िबचानयावर ठेवला की देह झोपृो. आपण जागेच आहो असा अनुभव येृो आिण नामसमरण घडृे. अशा 
अवससेृ दोन ृास झोप पुरृे.” 

 
पपजय सवामी सवरपानंदांं या एका प�ाृ आहे, “आृा अगदी सोडकयाृ परवाची मौज िलिहृो. 

सकाळी जागकृ झालयाबरोबर िन�य ठरला की सवर वयवहार ‘सवसस’ राहपन करावयाचा. उठृाच काय�ला 
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आरंभ झाला. नळावर ृाबंया भरणयाची ि�या चालली होृी. ृाबंया कणाकणानी भरृ होृा, ृसृसा 
भजनमाग�ने एक एक पामल पुढे जाृ होृो. काही कणानंी ृाबंया भरला व मी नळाची ृोटी बदं केली आिण 
केवहा न कळे माझा सवससपणा सुटला ृो सुमारे ृीन-चार िमिनटे. कणाृ समरण ृर कणाृ िवसमरण अशी तया 
िदवशी मोठी मौज चालली होृी. जेवृाना चार घास घशाखाली घाृले ृोच पापडाने ृोडघशी पाडले. 
अपोषणींया वळेी आठवण ृर आंचवृाना िवसमरण! भोजनो�र एका गकहससाकडे िलिहणयासाठी जावयाचे 
होृे. रसृा घटकाभराचा होृा. आृा सुंदर संधी िमळाली महणपन समाधान वाटृे होृे. परंृु चार पावले 
चाललो ृो पुनहा िवसमरण! तया िदवशी संधयाकाळी मला समजपन आले की भजनाचे समरण आिण िवसमरण 
सासंािरक िकवा वयावहािरक काय�ंया जबाबदारीवरच सवरसवी अवलंबपन असृे असे नाही. वयवहाराृ 
सासंािरक जबाबदारीचे काम करावयाचे असले ृर भजन कमी �माणाृ होृे. हा अनुभव खरा. परंृु अगदी 
साधया गो�ी करीृ असृानाही भजनाचा िवसर पडावा हे आ�यर!” 

 
पपजय सवामीजीनी हे प� २०-१-१९२९ ला िलिहले आहे. ृसेच एक प� १०-१०-१९६२ रोजी िलिहले 

आहे. तयाृ ृे िलिहृाृ, “साधकाने आपलया मनाचे, बुि�चे खेळ कसकसे चालृ असृाृ, हे शांृ पणे, 
अिलपृपणे पहावयाला पािहजेृ. अंृःकरणाृ धम�धम�ंया, नीिृ-अनीिृंया, पाप-पुणय, सुख-दुःख 
यासंबधंींया वक�ी कशा िनम�ण होृ असृाृ याचें शांृ पणे, सवससपणे, अवलोकन करावयास हव.े” 
“िवषयजिनृ सुखे सुख होणार नाही.” ही कलपना साधकाला आली, पटली ृरी िवषय तयाला पुनहा पुनहा 
आपलयाकडे ओढीृ असृाृ. महणपन तयाने आपलया मपळ सवरपाचे, सवसवरपाचे िचृन करीृ हा सक�ीचा 
ि�गुणातमक खेळ, मायेचा खेळ, सावधपणे पहाृ असावे. हे सवरपाचे िचृन, हे सोऽहं धयान, हे भजन 
सहजृेने अखंड वहावयास हव.े चालृाना-बोलृाना, िलिहृाना-वाचृाना, खाृाना-िपृाना सवर वयवहार 
होृ असृा हा सावधपणा पािहजे. साधनाभयासानेच मन हळपहळप िनवक� होमन शांृ  होृे व साधकास 
परमास�चा लाभ होृो. 

 
परमासर महणजे अखंड �स�ृा, परमशािंृ! ्ा परमशांृ  अवससेृ साधक सोऽहं धयानाने 

परमातमरपाशी समरस होमन तयाला ्ा िवनांया दशय पसाऱयाृ आपणच ओृ�ोृ भरन रािहलो आहे, 
िवनरपाने आपणच नटपन रािहलो आहो असा �तयय येृो व ृो सुखदुःखाृीृ अखंड आनंदाृ िनमगन होमन 
रहाृो. िकबहुना आनंदरपच होृो. आृा ्ा िवनरपातमकृेचे भान कशावर अवलंबपन असृे असे नाही. 
Autobiography of a Yogi ्ा पुसृकाृ योगानंदजी िलिहृाृ, एके िदवशी लािहरी महाशय आपलया 
िशषयानंा भगवदगीृा समजावपन सागंृ होृे. कप टसस चैृनय महणजे काय हे समजावपन देृ होृे. एकदम 
लािहरी महाशयानंा धाप लागली. ृे ओरडले, “अरेरे, जपानंया िकनाऱयाजवळ अनेक िजवातमयांं या शिरराृ 
मी बुडृो आहे.” 

 
दुसरे िदवशींया वक�प�ाृ बाृमी होृी की, “जपानंया िकनाऱयाजवळ बोट बुडपन अनेकानंा मकतयप 

आला.” कप टसस चैृनय आिण महाचैृनय हे अिवभकृ कसे आहे याचा लािहरी महाशयानंी िशषयानंा जणप काय 
वसृुपाठच िदला. िशवाय ृे िशषयानंा महणृ, “ृुमही जेवहा ि�यायोगाचा अभयास करृा ृेवहा मी ृुमंया 
जवळच असृो. ” 
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अशी सदगुरकक पा झालयावर अभयास दढ होृ जाृो आिण गुणाृीृ, �ं�रिहृ अशी अवससा िशषयाला 
�ापृ होृे. माउली सुचवृ आहेृ की आधी सृृ अभयासाने अंृःकरण शु� झाले पािहजे आिण मग आपलया 
मनाृ ृी सदगुरंची पावले �ससर केली पािहजेृ. “आृा” या शबदाने ही अवससा माउलीनी सपिचृ केली आहे. 

 
जानदेव महणृाृ, “शु� अंृःकरणांया चौरंगावर �ीगुरंची पावले ठेवपन पपजा करया. ओंजळीृ सवर 

इंि्यांं या कमळकळया भरन तया पुषपाजंलीने अधयर देमया. एकिन�ृेंया शु� पाणयाने गुरंना सनान घालपया 
आिण तयांं यािवषयी असलेलया वासनेचे गंध अनािमकेने तयानंा लावप या. �ेमरपी सोनयांया लगडी पृन ृयार 
केलेली नकपुरे गुरंंया सुकुमार पायाृ लेववप या. अननयृेने शु� झालेले �ेम ही रणजोडवी गुरंंया पायांया 
अंग�ाृ घालपया. आनंदरपी सुवासाने भरलेली आिण सा�तवक भावानंी उमललेली कमळाची कळी पायावर 
वाहप. पपजाससानामधये अहंभावाचा धपप जाळप आिण नाहं ृेजाने गुरंना ओवाळप. समरसृेने गुरंचे पाय पोटाशी 
धर �ीगुरंंया दोन पायाृ देह आिण �ाण या खडावा घालप. पारि�क भोग व मोक याचंी गुरचरणावरन 
कुरवडंी करन टाकप . 

 
या गुरचरणसेवमुेळे आमही धमर, असर, काम आिण मोक या चारी पुरषास�ंया िसहासनावर राजयिभषेक 

होणयांया दैवाला �ा� होम. केवळ चारी पुरषास�चाच आमहाला लाभ होणार असे नाही ृर ��पदाची 
िव�ानृी िमळेपय�ृ आमंया जानाचा उतकषर होईल. आमंया वाचेला इृकी गोडी �ापृ होईल की जसा काही 
अमकृाचा समु्च आहे. को�विध पपणरचं्  वक कृतवावरन ओवाळपन टाकाव ेअशी गोडी अकरा अकराृ उृरेल. 
पपव�कडे सपयर उगवृो पण सगळया जगाला �काशाचे राजयपद िमळृे तया�माणे �ोतयानंा आिण वकतयाला 
आनंदाची िदवाळी होईल. तया गुरसेवमुेळे �ापृ झालेलया दैवाने असे शबद सफुरृील की तयांं यापुढे नाद�� 
ठचगणे वाटेल आिण मोकाचा �काशही मंद वाटेल, �वणसुखांया माडंवामधये जगाला वसंृ ऋ पृचा आनंद 
अनुभवृा येईल अशी ही मोगरीची वले फुलेल. 

 
शबद आिण मन ्ानंा देवाचा कुठे प�ाच लागृ नाही. महणपन शोध घेमन िहरमुसपन परृ येृाृ पण 

�ीगुरकक पा�साद झाला की ृोच आजवर न सापडलेला देव शबदाचंा िवषय होृो, शबदांृ  सापडृो. 
 
जानाला जे कळृ नाही, धयानामधये जे सापडृ नाही, दि�ला जे िदसृ नाही, ृे �� वाणीमधये �गट 

होृे. हा केवढा चमतकार आहे! �ीगुरचरणरपी कमलाृील परागाचा लाभ झाला की वाणीला इृके सौभागय 
�ापृ होृे. 

 
आृा जासृ काय सागंप? आज ृे दैव माझयािशवाय अनय िठकाणी कुठेच कुणाला लाभलेले नाही असे 

मी जानदेव महणृो. मी �ीगुरंचे ृानहे मपल आहे, माझया गुरंना मी एकटाच पु� आहे आिण महणपन तयांं या 
कक पेला एकुलृे एक िठकाण झालो आहे. मेघ आपली वकि� तया चाृकांया सवाधीन करृो तया�माणे तया माझया 
सवामीनी आपलया सगळया कक पेचा वष�व माझयावर केला आहे. ृी कक पा झालयाबरोबर शासाचंा कधी अभयासही 
न केलेले माझे िरकामे ृोड सहज बडबड कर गेले ृर तया बोलणयाृ तयाला गीृाशासासारखे गोड शास 
सापडले. अद�, अनुकप ल असले की वाळपच रतने होमन उलटृे. आयुषयाची दोरी बळकट असली ृर जीव 
घेणयासाठी आलेला मनुषयच िजवापाड लोभ कर लागृो! आधणाृ वाळपचे खडे वैरले आिण भगवंृ ांया मनाृ 
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ृुमंया भपकेची वळे िनभावपन नयावी असे आले ृर तया ख�ाचेंच अमकृासारखे गोड ृादंपळ होृाृ. �ीगुर 
भगवंृ ाचेच रप असलयाने ृे जेवहा एखा�ाचा अंिगकार करृाृ ृेवहा सगळा संसारच मोकमय करन 
टाकृाृ. 

 
पहा, तया नारायणाने तया पाडंवांया िठकाणी असलेलया वैगुणयानंा िवनव�ं पुराणाची योगयृा आणपन 

िदलीच ना? तया�माणे मी पुरा अजानी असृाना �ीिनवकि�नासानंी ृे अजानपणच जानांया योगयृेला आणपन 
ठेवले. मुळाृली वसृु िन�, तयाजय, दुःखदायक असली ृरी समस�चा सपशर झाला की तया वस पृंचे सृुतय 
सुखदायक रप होृे. 

 
अ�लकोट सवामी समस�ंया चिर�ाृील एक �संग आठवृो. बसापपा ृेली नावाचा समस�चा एक 

िशषय आपलया दािर�ाचे गाऱहाणे नेहमी समस�ना सागंृ असे. एकदा समसर तयाला घेमन रानाृ गेले आिण 
बसापपा पहाृो ृो सगळीकडे सापच साप. समसर महणाले, “ृेलया उचल ्ाृले हव े ृेवढे” बसापपाने भीृ 
भीृ एक साप कसाबसा उपरणयाृ गुंडाळपन घेृला. घरी जामन उपरणे झाडपन पहाृो ृो चोख सोनयाची 
लगड! गुरकक पेने अशी िकमया होृे असा मिहमा माउलीनी वणरन केला आिण महटले, “पण ृे आृा असो. 
वणरन केले की �ेम मळपन जाृे, आिण ृसे महटले ृर यसासर वणरन करावे असे मला जान ृरी कुठे आहे? पण 
आृा �ीगुरंंयाचं आशीव�दाने गीृेृील अिभ�ाय सागंपन आपणा संृाची मी सेवा करीन.” 

 
काय झाले की चौदावया अधयायांया शवेटी कैवलयपृी �ीकक षणानंी असा िनणरय केला की शभंर यज 

करणाऱयांया हाृी सवग�ची संप�ी येृे. तया�माणे जयाला जान हसृगृ झाले, ृोच मोक िमळवणयास समसर 
होृो. लागोपाठ शभंर जनम जो ��कमर करृो ृोच ��देव होृो. दुसरा कोणी होृ नाही. डोळसालाच 
सपयर�काशाचा लाभ होृो, ने�हीनाला होृ नाही. तया�माणेच जानानेच मोक िमळणयाची योगयृा �ापृ होृे. 
पण हे जान िमळिवणयासाठीसु�ा योगयृा हवीच. एक मजेची गो� मामासाहेब दाडेंकरांं या चिर�ाृ आहे. एका 
िव�ाथय�ला ृे संसकक ृ वयाकरण िशकवृ होृे. राम व हिर हे दोन शबद पुि�गी असपन एक अकारानृ व दुसरा 
इकारानृ आहे. हे तयानंी समजावपन िदले. राम शबद-रामः रामौ रामाः असा चालृो व हिर शबद-हिरः हरी हरयः 
असा चालृो याची तयानंी दहा-वीस वळेा संसा िदली. शवेटी िवचारले, “काय रे, राम हा शबद चालवपन 
दाखव!” मुलाने उ�र िदले, “हिरसारखा चालृो.” मामा महणाले, “हे बघ, मी आजपय�ृ कुणाजवळ 
गुरदिकणा मािगृली नाही, परंृु आज ृुझयाजवळ मागृो. पृ मोठा झालास आिण कोणी ृुला िवचारले की पृ 
संसकक ृ कोणाजवळ िशकलास ृर कक पा करन दाडेंकराजवळ िशकलो असे सागंप नकोस. एवढीच गुरदिकणा 
मागावयाची आहे.” 

 
्ा मजेंया गो�ीवरनही कळृे की जान ही वाटेल तयास सहज िमळणारी गो� नाही. तयाला योगयृा 

हवी. आिण जानदेव महणृाृ, “की जानास योगय कोण हे पहाृा-पहाृा एकजणच सापडला आिण ृो महणजे 
िवरकृ पुरष, पाृाळामधला खिजना डोळयाृ अंजन घाृले की, िदसेल पण ृे डोळे पायाळप माणसाचे हव.े जे 
मन िवरकृ असेल ृेच शु� असप शकृे. ृेवहा वैरागयावाचपन मनःशुि� नाही आिण मनशुि�वाचपन जान नाही. 
महणजेच िवर�कृवाचपन जान नाही असा भगवंृ ाचा प�ा िनणरय आहे. कोणतया �कारंया िवर�कृने येमन 
मनाला माळ घाृली पािहजे याचाही देवानी िवचार करन ठेवला. देव सवरजच आहेृ. ृेवहा िवचाराची सवर 
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भपिमका तयानंी प�ी बाधंपन घेृली आहे. ृे महणाले, “एखादा मनुषय जेवायला बसणार आहे, पानाृ प�ा�ेही 
वाढलेली आहेृ, पण अशावळेी कुणी तयांया कानाृ सािंगृले की, “अहो, ्ा प�ा�ाृ जालीम िवष 
िमसळलेले आहे. ृर ृो जेवणारा ृातकाळ उठपन जाृो, “चार घास खामन बघृो” असे महणृ नाही. 
तया�माणे समसृ संसाराची अिनतयृा मनाला पटली की वगेळा वैरागयाचा िवचार आणावा लागृ नाही. 
वैरागयच हाृ धुमन तयांया मागे कायम लागृे. दडवृो महटले ृरी ृे जाृ नाही. ृेवहा मुखय गो� अशी की 
पास�, ्ा संसाराची कणभगुंरृा माणसाला पटली पािहजे. जया संसारावर तयाचा इृका लोभ आिण भरवसंा 
आहे ृो िकृी फसवा आिण फाटका आहे हे कळले की ृो तया संसारांया लोभाचा ृातकाळ तयाग करील.” 
ृेवहा आृा ृो िवनेश ्ा पधंरावया अधयायाृ वककांया रपकाने जगाचे अिनतयतव कसे आहे हे वणरन करन 
सागंृ आहेृ.” 

 
महाभारृाृ अनुगीृेमधये दोनदा ��वकक िकवा ��वन याचे वणरन साखंयांं या ृ�वानंा धरन केलेले 

आहे. ��वकक महणजे संसकक ृीचा िपगा िकवा �कक ृीचा अगर मायेचा पसारा होय. ्ाला वकक महणणयाची 
विहवाट फार �ाचीन महणजे वदेापासपन आहे. या वककाचे मपळ पर�� वर आिण शाखा महणजे दशयसक�ीचा 
पसाराखाली एवढेच वणरन वदेाृ केले आहे. उपिनषदाृ यासच सनाृन अनतस वकक असे महटले आहे. 

 
महाभारृाृ असे महटले आहे की अवयकृ (�कक िृ) हे जयाचे बी, बुि� (महान) हे जयाचे खोड, 

अहंकार हा जयाचा मुखय प�व, मन व दहा इंि्ये ही जयांया आृलया ढोलया (सप�म), महाभपृ े (पचंृनमा�ा) 
या जयांया मो�ा शाखा आिण िवशषे महणजे ससपल महाभपृ े ्ा जयांया आडशाखा िकवा डहाळया असा हा 
नेहमी पाने, फुले व शुभाशुभ फळे धारण करणारा, सवर �ािणमा�ानंा आधारभपृ  असा पुराृन मोठा ��वकक 
आहे. याला ृ�वजानरपी ृरवारीने चेदपन व तयाचे ृुकडे ृुकडे करन जानी पुरषाने जनम, जरा व मकतयप 
उतप� करणारे संगरपी पाश ृोडाव ेआिण ममतव बुि� व अहंकार याचंा तयाग करावा महणजे ृो िनःसंशय मुकृ 
होृो. 

 
पपजय लोकमानयानंी भगवदगीृा रहसयामधये असे अवृरण घेृले आहे. तयानंी महटले आहे की, “हे 

वैिदक वणरन आिण साखंयाचंी ृ�व ेयाचंी जोड घालपन गीृेृील अनतस वककाचे वणरन बनिवले आहे.” 
 
ृेवहा मामली महणृाृ, “देव महणाले, उनमळपन पडलेले झाड शचडा खाली, बुडखा वर, असे पडले की 

लौकरच सुकप न नाहीसे होृे. पण हा संसारवकक ृसा नवहे, हे अजुरना, नीट धयानाृ घे” असे महणपन आनंदाचा 
महासमु्, पौ�णमेचा पपणर चं् , अशा �ारकाधीश �ीकक षणानंी, वककाचे रपक योजपन ्ा �पचंाचा जणप िहशोबच 
माडंला आहे ृे संसाराृील जनममकतयपरपी येरझार संपिवणयासाठी संसाराचे िमथयातव �सम दाखवपन 
आतमसवरपांया िठकाणी �ससर होणयाचा मागर सप� करीृ आहेृ. पधंरावया अधयायाृ हाच िवषय आहे व ्ा 
�ंसाृील हे सगळे चागंले िस�ानृ िवसृाराने आृा सप� केले जाृील. �ोृे स�न हो, आपण हे िववचेन जीव 
लावपन ऐकाव.े 

 
देव महणाले, “अरे पडुंकुमरा, सवरपांया घरी येृाना िवनाचा आभास अडसळा करृो. सवरपापय�ृ 

जीवाला पोचप देृ नाही.” 
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आिण एकदा का ृी सवरप�ससृी �ापृ झाली की मग ृी जीवाला िवनाभासामधये परृ येम देृ 

नाही. �ीरामकक षण परमहंस महणृ माझया मनाची सवाभािवक गृी मधवर िदशकेडे महणजे िन�वकलप अवससेकडे 
आहे. एकदा समाधी लागली महणजे ृी पृन उृरणयाची मनाची इंचा नसृे महणपन ृुमंयासाठी तयाला 
जबरदसृीने खाली आणावे लागृे. परंृु काही एखादी वासना िश�क असलयािशवाय तयाला खाली आणृा 
येृ नाही. महणपन “ृमाखप पािहजे.” “पाणी पयायचे आहे.” “अमकयाला भेटायचे आहे” अशी एखादी 
लहानसहान वासना मनाृ जेवहा काही काळ घोळृ ठेवावी ृेवहा कुठे ृे हळपहळप खाली उृरृे. एखादे वळेी 
खाली उृरृा-उृरृा ृे मधयेच पुनहा आपले मपळ पदाकडे (िन�वकलप अवससेकडे) धाव घेृे. मग पुनहा 
एखा�ा वासनेचा जप करावा लागृो आिण पुनहा तयाला खाली ओढावे लागृे.” 

 
केवळ सगुणांया अनुभवाने तयानंा समाधान वाटेना महणपन तयानंी ही अवससा जगदंबेजवळ ह� मागपन 

घेृली होृी. एकदा ृे आईला महणाले, “आई, या साऱया सगुणभावानंा िवंचेद आहे. िजला िवंचेद नाही 
अशी माझी अवससा कर” ृेवहा अखंड सि�दानंद अवससा तयानंा �ापृ झाली. मनाृला सगळा भ�कृभाव 
नाहीसा होमन गेला. भकृाचंी आठवणही येईनाशी झाली. डोके जड होमन गेले. �ाण जाृो की काय असे 
वाटप  लागले. िन�वकलप अवससे पृन मन जेवहा सोडेसे खाली उृरे ृेवहा �ाण कासावीस होई. असे वाटायला 
लागले की आृा िजवंृ  ृरी कशांया आधारावर रहायचे! ृेवहा मग मन भकृाकंडे, भ�कृकडे पुनहा लागप 
लागले. मग ृे जयाला तयाला िवचारीृ िहडप  लागले, “हे मला असे काय झाले आहे?” 

 
भोलानास महणाला, “याचे कारण भारृाृ सािंगृले आहे. समािधमगन पुरषाचे मन जेवहा समाधी पृन 

परृ िफरृे ृेवहा ृे कशांया आधाराने रहावे महणपन मग ृे भकृ व भकृी यांं या िठकाणी रमप लागृे” आिण 
खरोखरच १८७६ पासपन �ीरामकक षण चोवीस ृास भावसमाधीृच राहप लागले. तयांं या ृोडचे शबद �िचत 
ऐकायला िमळृ. 

 
ृेवहा देव ृीच �ि�या उल�ा बाजपने सागंृ आहेृ की, “पास� िवनाभास सवरपदशरनांया आड येृ 

असृो. हा िवनरपी संसार नवहे ृर एक महावकक बळावला आहे, असे समज. 
 
पण ृो इृर वककासंारखा नाही. सामानय वककाची मुळे खाली आिण शाखा वर असृाृ. जमीन ही ्ा 

वककाची माृा आहे. ृी तयाचे भरण, पोषण, संरकण करृे. पण ्ा संसारवककाची माृा आकाश आहे, शपनय आहे 
महणपन तयाची मुळे वर आिण शाखा खाली पसरृ आलया आहेृ. सामानय वकक आगीने जाळपन टाकृा येृो, 
कुऱहाडीने ृोडपन नाहीसा करृा येृो. मपळाशी घाव घाृले िकवा अगनी घाृला की तयाचा िवसृार वर िकृी का 
असेना ृो कणाध�ृ खाली घेृा येृो. पण हा आकाशा पृन िनम�ण झालेला वकक कसा ृोडणार? कसा पाडणार? 
कसा न� करणार? तयाचा नाश बा् उपायानंी होणयासारखा नाही. ृे काम साधा वकक ृोडणयासारखे सोपे 
नवहे. 

 
काय ्ा अ�ुृ  वककाचा चमतकार सागंावा? ्ा वककाची वाढ अधोमुख आहे. मोजृा येृ नाही, गिणृ 

करृा येृ नाही अशा उंचीवर सपयर असृो पण तयाचे िकरण भपमीवर येमन पसरृाृ. तयासारखे ्ा 
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संसारवककाचे सवरप आ�यरकारक आहे. कलपानृींया पाणयाने आकाशसु�ा वयापले जाृे ृसे जे आहे आिण 
नाही ृे सगळेंया सगळे या वककाने वयापपन टाकले आहे. सपयर मावळला की रा� अंधाराने आकाश कोदपन टाकृे 
तया�माणे ्ा एकाच वककाने आकाश वयापपन टाकले आहे. अजुरना तयाचे फळ खाम महटले ृर तयाला फळ येृच 
नाही. फुलाचा वास घेम महटले ृर फप ल धरृ नाही. पडुंसुृा पहाव े िृकडे हा वककच भरन रािहलेला आहे 
असे िदसृे. 

 
याचे मपळ वरृी आहे पण उपटपन पडलयाने ृे मपळ वर गेलेले नाही. ृो वकक वरनच खाली आला आहे 

तयामुळे तयाची पाने आिण शाखा सृृ िहरवीगार असृाृ. तयाला उधवरमपळ असे महटले आहे खरे पण ृो नुसृा 
उधवरमपळ नाही तयाला खालीसु�ा पुनहा मुळे आहेृच. झपा�ाने वाढणाऱया लवहाळया�माणे तयाची वगेाने वाढ 
होृ असृे. वडाला िकवा िपपळाला जशा पारंबयामधये डहाळया असृाृ तया�माणे तयाला खाली फकृ फा�ंा 
आहेृ असे नाही ृर धनंजया, उधवर िदशलेासु�ा तयाला वर शाखाचें समुदाय िवसृारलेले िदसृाृ. 

 
हा संसारवकक महणजे जणप काही आकाशच वलेांया रपाने नटले आहे. कणभर वाटृे की वाहतया 

वाऱयानेच ्ा वककाचे रप घेृले आहे. कधी वाटृे की जागकिृ, सवपन, सुषु�पृ ्ा अवससा�याचाच ्ा वककांया 
रपाने उदय झाला आहे. पास�, हा घनदाट उधवरमपळवकक असा उदयास आला आहे असे समज. 

 
आृा उधवर महणजे काय? संसारवककाचे जे मपळ तयाचे लकण काय? तयाचा खाली वाढणयाचा सवभाव का 

आहे? यांया फा�ंा कशा आहेृ? ्ा वककांया मपळया कोणतया आिण कशा? या संसारवककाची �िस�ी अनतस 
महणपन कोणतया कारणासाठी आहे? या सवर �शनाबंाबृ िनणरय होणे आवशयक आहे. ृसेच मग ्ा अशा अ�पृ  
�चडं वककाब�ल आतमजानी लोकानंी काय िनणरय केला आहे हेही ृुला सागंावयास हव.े ृुला समजेल 
अशा�कारे हे सगळे सािंगृले जाईल. ृेवहा अजुरना, पृ हे िववचेन सव�गाचे कान करन ऐक बरं का. 

 
भागयवंृ ा अरे हा सगळा िवषय ृुला सागंणयाजोगाच आहे; महणपन मी सागंृो आहे पृ अगदी अंृःकरण 

देमन ऐक महणजे झाले. 
 
यादववर �ीकक षणानंी �ेमरसाने भरलेले हे भाषण केलयाबरोबर अजुरनाचे अवधान चौगुणी वाढले 

िकबहुना अजुरन अवधानाची मपृ�च झाला. 
 
अहो स�न �ोृे हो, चमतकार असा की ृे देवाचे िनरपण सानुले वाटाव ेएवढी अजुरनांया अवधानाची 

वयापृी वाढली. दाही िदशानंी आकाश आपलया कवेृ  घयाव े आिण आिलगन देमन आपलयामधये सामावपन 
टाकाव ेतया�माणे अजुरनांया अवधानाने देवाचे िववचेन आपलया पोटाृ सहज सामावपन घेणयास सुरवाृ केली. 
�ीकक षणाचे बोलणे समु्ासारखे अमय�द खरे पण तया समु्ांया पाणयाचे आचमन घेणाऱया अगसृीसारखे 
अजुरनाचे अवधान सामथयरशाली झाले. अजुरनाची अमय�द उतकंठा पाहपन देवाना अिृशय सुख झाले. तयानंी ृे 
सुखच हाृाृ घेृले आिण तया आपलया लाडकयाची द� काढली! ृे महणाले, “धनंजया, ृे �� वर आहे उधवर 
आहे, हा वकक खाली आहे, महणपन सापेकभावाने तया ��ास उधवर असे महणावयाचे. एरवी तया ��ांया िठकाणी 
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वरचा, मधला, खालचा असे भेदच नाहीृ. फार काय सागंप, ृो अि�ृीय आहे याब�ल सव�ची एकवाकयृा 
आहे. 

 
��ाचे सवरपच असे की ृे कानाला िवषय न होणारा नाद, नाकाला न कळणारा सुगंध, भोगािशवाय 

�गट होणारा आनंद आहे. ��ाला अलीकडे-पलीकडे. पुढे-मागे सगळीकडे ��च आहे. पहाणाऱयावाचपनच ृे 
पािहले जाृे आिण सवभावृःच इंि्यानंा अगोचर आहे. मायेची दुपदरी कंठी तयांया गळयाृ घाृली की मगच 
तया संबधंामुळे नामरपाचा संसार तयांया मागे लागृो. एरवी तयाला नामही नाही आिण रपही नाही. हे �� 
महणजे जाृा आिण जेय यांं या िवरिहृ िनखल जान आहे. ृे आकाशांया पदरा पृन गाळपन घेणयाइृके सप�म 
आहे आिण ृरीही सुखाने पिरपपणर आहे. ृे कोणाचे कायर नाही िकवा ृे कुठलयाही काय�चे कारणही नाही. 
जयाला दुसरे कोणी नसलयाने एकटे ृरी कसे महणाव ेकारण एकटेपणा हे दुजेपणामुळे सापेक आहे. ृे आपले 
आपलयाला आहे असे समज अजुरना, अशी जी ��वसृु ृी ्ा वककाचे मपळ आहे. ्ा ��ांया िठकाणी 
संसारवककास अंकुर िनघृो आिण मग तया वककांया िवसृारास सुरवाृ होृे. 

 
तया सुरवाृीचे कारण आहे माया! ही माया ��वस पृंया िठकाणी आहे. महणाव ेृर ��वसृु ृर एकच 

एक आहे. नाही महणाव ेृर िवनपसारा हे िृचे कायर अनुभवास येृे आहे. ृेवहा ृी आहे आिण नाही अशा 
सवरपाृ ��वस पृृ आहे. वाझेंंया संृृीचे वणरन करावे असे िहचे असणे आहे. ृी सतही  नाही आिण असतही  
नाही. िवचाराचे नाव मा� िृला सहन होृ नाही. ृी तयांयापुढे नाहीशीच होृे. िृला आरंभ नाही महणपन 
िृला अनािद हे नाव आहे. ही संसारवककाचे बीज आहे. �पचं िपकवणारी जमीन आहे. िवपरीृ जान �कट 
करणारा िदवा आहे. ही नाना�कारंया शकृीनी भरलेली पेटी आहे. जगद� िजसे िदसृो ृे आकाश आहे. 
संपपणर िवनाकाररपी वसाची केलेली घडी आहे. घडी महणणयाचे कारण असे की पास�, िृंया पोटाृ काय 
काय दडलेले आहे याचा िहशोब कोणाला माहीृ नाही. िृचा सगळा खिजना अजपन कुणी पािहलेला नाही. 

 
आपलयाला झोप येृे आिण ृी आपलयाला मपढ करृे. िदवयांया जयोृीवर काजळी धरली की िदवयाचा 

�काश मंद होृो. नवऱयापुढे िनजलेली सी सवपनाृ पृीला आिलगन देमन सकाम करृे. तया�माणे आहे 
आिण नाही अशी ही माया ��वस पृला सवृःचे महणजे ��वस पृचे िवसमरण पाडृे आिण हे िवसमरण ्ा 
संसारवककाचे मपळ आहे.” 

 
�ीरामकक षण परमहंस महणृ, “पचंमहाभपृ ांं या कचा�ाृ सापडपन �� रडृ असृे. डोळे िमटपन 

ृुमही िकृीका महणना की, ‘मला काटा बोचला नाही. माझा पाय दुखृ नाही.’ पण काटा बोचला की वदेनानंी 
लगेच ृळमळ सुर होृेच. तयाच�माणे मनाला िकृीका िशकवाना की ृुला जनम नाही, मरण नाही, ृुला पाप 
नाही, पुणय नाही, ृुला शोक नाही, दुःख नाही, ृुला कधुा नाही, कृषणा नाही, पृ जनमजरारिहृ, िन�वकार, 
सि�दानंदसवरप आतमा आहेस. पण जराशी कुठे �कक ृी िबघडली, जरासे मनापुढे संसाराृील रपरसािद 
िवषय आले, जरासे काम काचंनांया वरवर िदसणाऱया सुखाला भलुपन हा पृन वाईट काम झाले की लगेच मोह, 
दुःख, याृना याचंी मनाृ गद� उसळपन सारा आचारिवचार िवसरन जामन माणपस अगदी गडबडपन जाृो. 
तयाला काही सुचेनासे होृे. ईनराची जर कक पा झाली नाही, महामायेने गळयाला बाधंलेली दोरी जर सोडपन 
टाकली नाही ृर कोणालाही आतमजान आिण आनंदाची �ापृी होणार नाही. हे खपप समजपन असा. चडंीृ 



 
अनु�मिणका 

(सपृशृीृ) सािंगृले आहे नाही? “सैषा �स�ा वरदा नकणा ंभविृ मुकृये ।” िृने कक पा करन वाट मोकळी 
केली नाही ृर काहीएक होणयाची अशा नको. 

 
राम, ल�मण आिण सीृा वनाृ चालले होृे, एका वळेी एकच मनुषय जाम शकेल अशा वनाृलया 

अरंद वाटेने िृघेजण चालले होृे. धनुषयबाण हाृी घेमन �ीराम सव�ंया पुढे चालले होृे. तयांं या मागोमाग 
सीृा चालली होृी आिण िृंया मागोमाग ल�मण धनुषयबाण घेमन चालला होृा. ल�मणाची रामचं् ावर 
अतयंृ भ�कृ आिण �ीिृ, तयाला वाटे की आपलयाला रामचं्  नेहमी िदसाव.े पण करृो काय? तयांया आिण 
रामचं् ांयामधे सीृा चाललेली असे. राम न िदसलयाने तयाला एकसारखी ृळमळ लागलेली असे. बुि�मृे 
सीृेंया लकाृ ही गो� आली. िृंया मनाृ करणा उतप� होमन वाट चालृा चालृाच ृी सोडीशी बाजपला 
झाली आिण महणाली, “हं, आृा बघा.” ृेवहा कुठे ल�मण डोळे भरन आपलया इ� मपृ�ला पाहप शकला. 
तया�माणे जीव आिण ईनर यांं यामधये ही मायारपी सीृा असृे. िृची कक पा झाली की जीवरपी ल�मणाला 
रामरपी ईनराचे दशरन होणयास मुळीच वळे लागृ नाही. ृेवहा मायेचे सवरप ईनरािधि�ृ असले ृरी 
जीवाला मानय करावे लागृे. 

 
ृेवहा देव अजुरनाला समजावपन सागंृ आहेृ की, ‘अजुरना, ��वस पृला पडलेला सवरपाचा िवसर हा 

मधव�मधये घनीभपृ  झालेला कंद आहे हीच माया. वदेांृ ाृ ्ालाच बीजभाव असे नाव आहे. पपणर अजानरपी 
सुषु�पृस बीजावससा व सवपन जागकृी ही फलावससा आहे असे वदेांृ  सागंृो. वदेांृ ांया िनरपणाृ या संजानंी 
तया अवससाचंा उ�ेख होृो. ृे राहप दे पण सवरपाचे अजान हे तया संसारवककाचे मपळ आहे एवढे धयानाृ ठेव. 

 
या उपािधरिहृ व सव�ंयापलीकडे असलेलया िनमरळ आतमृ�वाचा मायेशी संबधं येृो. ृो दढसंयोग 

हेच कुणी आळे ृयार होृे. मग मुळे फुटपन संसारवककाचा खालचा आिण तयाचबरोबर वरचा भाग �कट होम 
लागृो. नाना�कारंया देहाचे आकार घेमन ृी अ�े खाली चहपकडे घुसृाृ. ��ांया िठकाणी जसजशी 
माया बळकट होम लागृे ृसृसे अ�ाचे झुबकेंया झुबके खाली येम लागृाृ. 

 
आृा िचद वकि� महणजे माया. तया मायेपासपन मह��व महणजे बुि�ृ�व हे अगदी कोवळे, लुसलुशीृ 

पान िनघृे. तया पानास स�व, रज, ृम असा अहंकाररपी ृीन पानाचंा शचडा फुटृो. ृो शचडा बुि�चे बळ घेृो 
आिण भेद वाढवप लागृो आिण ्ा भेदा पृन मनाची डहाळी वाढप  लागृे. वरृी माया ��वस पृमधये िजृकी 
बळकट होईल तया �माणाृ िवकलपरपी रस ्ा वककाृ भर लागृो. मन. बुि�, िच�, अहंकार ्ा 
लहानलहान फा�ंा ्ा ि�गुणातमक अहंकाराृ फुटृाृ, मग आकाश, वायप, ृेज, आप आिण पकथवी हे 
पचंमहाभपृ ाचें सरळ फोक जोराने फुटृाृ. �ो�ािद पचंजानचि्ये व सप�म िवषय ही तया शच�ाला पपणरपणे न 
उमललेली अशी गभरप�े िनघृाृ. ही पाने एकमेकापासपन अगदी वगेवगेळी असृाृ. शबदाकुंराचंी वाढ होृ 
असृाना �ो�चि्यही ऐकणयांया इंचेची दीडपट काडंी ृयार करीृ असृे. शिरराृील तवचारपी वले आिण 
पाने सपश�कुरापय�ृ धाव घेृाृ. आिण तया पृन अिभनव अशी िवकाराची वाढ होृे. रप पहाव े्ा इंचेची पाने 
फुटप  लागृाृ आिण डोळे लाबंलचक काडें घालृाृ. �माचा पसारा चागंलाच वाढृो. रसिवषयांया 
संकलपाचे डहाळे वगेाने चहपबाजपंनी वाढृाृ आिण िजभेला रसिवषयांया इंचेची पाने आृ पुनहा फुटृाृ. 
�ाणचि्याचा शचडा पण आृा बळ धर लागृो आिण वास घयावा ही इंचा अनावर झाली की शचडा वाढप  लागृो. 
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आधी मनाृ संकलप आिण तयानुसार इंि्ये ृयार होृ जाृाृ आिण वककाचा िवसृार वाढप  लागृो. या�माणे 
मायेपासपन महत, महत पासपन मन, बुि�, अहंकार व पचंमहाभपृ े ृयार होृाृ व ही आठ ृ�व ेही संसाराची 
सीमा ठरृे. मग ्ा आठ अंगानंी ृो वकक वाढृो, सव�गानंी पु� होृो. पण अजुरना हे धयानाृ ठेवावयाचे की ृो 
िकृी वाढला ृरी ��वस पृपेका मोठा होम शकृ नाही. जेवहढी िशप ृेवहढाच रपयाचा भास! 

 
समु्ांया िवसृाराइृका तयावर लाटपणा पसरृो तया�माणे ृे ��च अजानमपळ असलेलया 

संसारवककांया आकाराचे होृे. एखादा मनुषय झोपृो आिण आपणच आपला पिरवार होृो. ही ��वस पृ ही 
अशीच सवरपाचा िवसर पडलयाने आपणच आपला भासमान िवसृार करृे. ्ा िवनाएवढा तया मपळ वसृुचा 
आकार आिण अवकाश परंृु हे वणरन राहप दे. साराशं असा की हा चमतकारीक वकक असा वाढृो, मह��वापासपन 
तयाला खाली शाखा फुटृाृ. अजुरना, ्ा वककाला “नतस” असे महणृाृ. तयाला हे नाव का िदले गेले ृे 
सागंृो, नः महणजे उषःकाल उषःकालापय�ृसु�ा तयाला अ�सृतव नाही, ृो िटकृ नाही महणपन तयाला 
अनतस असे महणृाृ. हा एकसारखा बदलृो आहे, नाश पावृो आहे, उतप� होृो आहे. चाचंलय हाच ्ाचंा 
ससायीभाव आहे. एक कण गेला की ढगाचें रंग बदलृाृ. वीज कणभर चमकप न नाहीशी होृे. हलणाऱया 
कमळांया पाकळीवरील पाणयांया सचबाला �ससरृा कोठली? वयाकुळ माणसांया िच�ाला शांृ ी कोठली? हे 
सवर पदासर जसे चाचंलयाचे पुृळे आहेृ ृसा हा संसारवकक चचंल आहे. कणाकणाला तयाची घडामोड चालप  
आहे. तयाला िनिमषाची उसंृ नाही. 

 
वयवहाराृलया िपपळासही पारंबया खाली येमन तयाची मुळे होृाृ तयामुळे साधया िपपळाचे �ृीकही 

मानणयास हरकृ नाही. मला ृेही योगय वाटृे आहे पण �ीहरीचा ृो अिभ�ाय नाही. लौिककास�शी आपले 
काम नाही. ृेवहा ृो असर राहप दे. देवानंी उ�ापय�ृ न िटकणारा या अस�नेच संसारवककास अनतस हे नाव िदले 
आहे. 

 
आृा एकीकडे तया संसाररपी अनतस वककाला कणभगुंर महणावयाचे, पण दुसऱया अस� ृो अिवनाशी 

आहे. तयाची अिवनाशी महणपनच �िस�ी आहे. तयाला उपमा समु्ाची देृा येृे. एका बाजपने मेघ समु्ाचे पाणी 
उपसृ असृाृ आिण दुसऱया बाजपने न�ा समु्ाृ पाणी ओृृ असृाृ. तयामुळे ृो आटृही नाही आिण 
उ पृही जाृ नाही. मेघ आिण नदी याचंी फुली जोवर उघडृ नाही ृोवर समु् पिरपपणरच राहणार. ्ा 
संसारवककाचे होणे आिण जाणे असेच इृकया वगेाने होृ असृे की वकक होृो आहे की नाश पावृो आहे याचा 
ृकर च करृा येृ नाही. महणपन लोक याला अवयय महणृाृ. दानशील मनुषय दान करीृ असृानाच 
पुणयसंचय करीृ जाृो. तया�माणे हा वकक नाश पावृ असृानाच नवयाने जनमाला येृ असृो आिण महणपन 
तयाचा नाशच होृ नाही. ृो अवययच आहे असे भासृे. रसाचे चाक खपप वगेाने िफरृ असले की भपमीृ 
रृलयासारखे िदसृे. तया�माणे काळांया �मामुळे जी भपृ शाखा गळपन खाली पडेल तयाच िठकाणी 
को�वधी अंकुर तया संसारवककास फुटृाृ आिण जीणर भपृ शाखा गळपन पडलयाची खपणसु�ा रहाृ नाही. 
आषाढाृ ढग कधी जमपन येृाृ. कधी जाृाृ हे कळृसु�ा नाही. तया�माणे को�वधी शाखा आलया कधी 
आिण गेलया कधी हे कळृ नाही. महाकलपांया शवेटी उतप� झालेली चौदा भवुने उनमळपन पडृाृ आिण 
कलपांया �ारंभांया वळेी दुसऱया नवया चौदा भवुनाचें रान माजृे. संहारकारक �चडं वाऱयाने 
महा�लयकाळंया अखेरीची संसारवककाची जुनी साल गळपन पडृे न पडृे ृोच नवया कलपास �ारंभ होमन 
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शाखाचंी जंुबाडे उतप� होृाृ. का�ंामागपन काडें उतप� करीृ मस वाढृो तया�माणे एका मनपंया काळापुढे 
दुसऱया मनपचा काळ येमन एका वशंामागपन दुसरा वशं असा वशंवकि�चा िवसृार होृो. किलयुगांया शवेटी चार 
युगाचंी वाळलेली पाने हा वकक टाकप न देृो ृोच कक ृयुगाची पिहली मोठी साल उतप� होम लागृे. चालप  वषर 
जाृे ृे पुढंया वष�स बोलावपन आणणारे िनमं�णच होृे. िदवस जाृो आहे की येृो आहे हे आपलयाला सागंृा 
येृे काय? वाऱयांया झुळकानंा मधे साधंा असृो का? तयाच�माणे शाखा गळृाृ आिण नवया फुटृाृ हा �म 
अखंड चालप  असृो या संसारवककाचा देहरपी एक शचडा गळपन पडृो ृोवर तयाला अगिणृ देहाचें नव ेअंकुर 
येृाृ आिण महणपन हा भववकक अिवनाशीच आहे असा भास होृो. 

 
वाहतया पाणयाजवळ उभे रािहले की पाणयाचा एक ओघ पुढे जाईपय�ृ दुसरा ओघ तयाला मागपन 

लोटीृ येृ असृाना िदसृो आिण पहाणाऱयाला मा� असा भास होृो की ृेच पाणी आपण पहाृो आहो. 
मपळचा अ�ससर असलेला हा वकक �ससर आहे असे वाटृे. पाणयावरची लाट डोळे िमटपन उघडेपय�ृ कोटी वळेा 
घडृे, मोडृे. कावळा आपले बुबुळ दोनही डोळयाृ इृकया वगेाने िफरवृ असृो की पहाणाऱया �यससाला 
तया कावळयाला दोन बुबुळे आहेृ असेच वाटृे. िभगरी जोराने िफर लागली की िृचा ृो �चडं वगे जिमनीला 
िखळपनच रािहली आहे असा �म उतप� करृो. अंधाराृ कोलृी झपा�ाने िफरवली ृर ृी अखंड च�ावर 
आहे असे िदसृे. तया�माणे हा संसारवकक इृकया वगेाने माडंला जाृो आिण मोडला जाृो आहे की वडेे लोक 
तयांया ्ा गृीमुळे फसपन जाृाृ आिण हा वकक अिवनाशीच आहे असा �ह बळकट धरन ठेवृाृ. जया जानी 
पुरषास ्ा बदलाचा वगे कळृो ृो हा वकक किणक आहे, को�वधी वळेा घडृो, मोडृो आहे हे जाणृो. ृो 
हेही जाणृो की तया वककाची साल जीणर असलयामुळे ृो जुनाट वाटला ृरी तयाचे अ�सृतवच मुळी खोटे आहे. 
आपलयाला तया वककाचे मपळ रप न कळलयाने आपण ृो वकक खरोखर अ�सृतवाृ आहे असे मानीृ होृो व 
आपलया सवरपाचे अजानच ्ा भासाला कारणीभपृ  आहे हे ृो जाणृो. संसाराचे हे कणभगुंरतव जो जाणृो 
तयाला मी सवरज महणृो. वदेांं या िस�ांृ ाला ृो पपजय आहे. सवर �कारंया योगाचे फल तयालाच �ापृ झाले, 
तयांयाच उपयोगास आले िकबहुना भववकक केवळ िमथयाभास आहे हे जया जानी पुरषाने जाणले तयाचे कोण 
वणरन कर शकेल? पास�, जान तयांया रपाने जगृे आहे असे समज. 

 
या संसारवककाला खाली जशा शाखा आहेृ ृशा काही शाखा सरळ वरही जाृाृ. जी डाळे खालंया 

बाजपस फाकृाृ तयानंा िृसे मुळे फुटृाृ आिण ृळाशीच पाने आिण िडऱया फुटृाृ. मी हे ृुला एकदा 
सािंगृलेच आहे पण सोपया भाषेृ पुनहा सागंृो. 

 
�सम अजानाचे मपळ बळकट झाले की मह�तवांया भराने वदेरपी मोठी पाने येृाृ. िृसपन सवदेज, 

जारज, अंडज, उि�ज हे चार मोठे फोक उतप� होृाृ आिण तयांृ पन चौऱयाशंी लक �कारचे अंकुर फुटृाृ. 
जीवरपी फादंींया िठकाणी पुषकळसे फाटे उतप� होृाृ. या सरळ शाखानंा नाना सकि�रपी डहाळया येृाृ 
आिण अनेक जाृीरपी आडवया फा�ंा ्ा वककाला येृाृ आिण सीपुरष, नपुसक हे भेदातमक आकाराचे घोस 
िवकारांं या भाराने एकमेकावंर आदळृाृ. 

 
वष�काळ आला की नव े नवे ढग आकाशाृ गद� करृाृ तया�माणे अजानांया िठकाणी 

आकारमा�ाचा वले पसरृो. मग शाखा आपलयाच अंगंया भाराने एकमेकाृ गुंृृाृ आिण उतकष�चे वारे 
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उतप� करृाृ. गुणांं या झणझणाटाने हा उधवरमपळ वकक ृीन भागाृ िचरृो. रजोगुणाचा वारा जासृ जोराने 
वाहप लागला की मनुषयजाृी ही शाखा फोफावृे. तया मनुषयरपी शाखा वर िकवा खाली न जाृा मधये 
आडवयाच गद�ने िवसृारृाृ. �ा�ण, कि�य, वैशय, शप् असे चार वणर तयाृ असृाृ. वदेवाकयाचंी कोवळी 
पालवी, िवधीिनषेधाने नटृे आिण ्ा मनुषयशाखानंा अपपवर शोभा आणृे. ऐिहक भोगाची किणक ससाने हेच 
कुणी अंकुर होमन असर आिण काम यांं या अ�ांया डहाळया वाढृाृ. संसाराचा उतकषर वहावा. वकि� वहावी 
महणपन शुभाशुभ कम�चे िकृी सोट फुटृाृ तयाला िहशोब नाही. यामधयेच मागील जनमाृील कमरभोग संपला 
की, देहाची शुषक का� े महणजेच ्ा झाडाची शुषक, का� ेगळपन पडृाृ आिण लगेच नवया देहाचंा िवसृार 
होम लागृो. शबदािदक ्ा आकषरक िवषयाचे प�व िनतय नवे ृयार होृ रहाृाृ. रजोगुणांया �चडं 
वाऱयाने या�माणे मनुषयरपी शाखाचें समुदाय ृयार होृाृ आिण मनुषयलोक रढ होृो. 

 
आृा हा रजाचा वारा जरासा ओसर लागला की ृमाचा वारा घोघावप लागृो. याच मनुषयरपी 

शाखानंा नीच वासनारपी अंकुर येमन कुकम�ंया डहाळया येृाृ. नीच अ�वक�ीचे खडबडीृ फोक िनघृाृ 
आिण �मादाचंी पाने, पाला व डहाळया माजृाृ. यजुव�द व सामवदे याृील जया ऋचा अमुक कमर िनिष� आहे 
असे सागंृाृ तयाच ऋचांृ ील मं�रपी प�व डहाळयांं या टोकावर फडफडप  लागृाृ. जागा-मारण-उ�ाटन 
इतयािद कुकम� �िृपादन करणाऱया शासाचंा उतकषर होृो. ृी आिण वासनारप वले िवसृारृाृ. तयाचंा असा 
िवसृार झाला की अकम�चे ृळाृील बुडखे मोठे मोठे होृ जाृाृ आिण जनमरपी शाखा पुढे पुढे धाव घेृाृ. 
�े� योनी पृन नीच योनीृ जनम येृाृ. ृमोगुणाने मोिहृ होमन कमर�� झालयामुळे जीवानंा चाडंाळािद िनकक � 
योनीृ जनम येृाृ आिण दोषाचंी जाळी ृयार होृाृ. पशु, पकी, डु�र, वाघ, िवचप, साप ्ा आडशाखाचें 
समुदाय सोरावृाृ. अजुरना, या ृमोगुणांया उतकष�ृ या मनुषयशाखानंा िनतय नवा नरकवास हे फळ भोगाव े
लागृे. येसे िहसा आिण िवषय हेच मुखय पुढारी असृाृ. वाईट कम�ची संगृ ही अ�गणय असृे. िहसािद 
कुकम�चे अंकुर जनमापासपन फुटृाृ. ृमोगुणाचे पिरणाम भोगृा भोगृा ही माणसे शवेटी वकक, गवृ, लोखंड, 
माृी आिण दगड या योनीृ जाृाृ. इसे शाखाही तयाच आिण फळेही ृीच.” 

 
ृमोगुणाने काय काय अनसर मनुषयांया जीवनाृ होम शकृो. याचे एक उदाहरण आहे. रोममधये एक 

िच�कार होृा. तयांया मनाृ आले की भोळेपणा, सरळपणा, न�ृा, िनरागसपणा जयांया चेहऱयावर सप� 
िदसृो आहे अशा एखा�ा अबोध बालकाचे िच� काढाव.े बराच शोध घेृलयावर एक मुलगा तयांया 
कलपनेसारखा तयाला िमळाला. तयाने तया मुलाला बसपवन तयाचे िच� काढले लोकानंा ृे इृके आवडले की, 
तयानंी तया िच�काराकडपन तया िच�ांया अनेक �ृी काढपन घेृलया. िच�कार चागंलाच �िस�ीस आला. 

 
वीस वष�नी तया िच�कारांया मनाृ आले की जया चेहऱयावर धप रृृा, �प रपणा, सवासर, िनदरयृा अगदी 

सप� िदसपन येईल अशा माणसाचे िच� काढावे. असा मनुषय ृुरंगाृ न�ीच सापडेल या िवचाराने िच�कार 
ृुरंगाृ गेला आिण तयाला हवा ृसा मनुषय िृसे सापडला. 

 
तयाला िच�कार महणाला. “मला ृुझे िच� काढावयाचे आहे.” 
 
कैदी िभमन महणाला, “माझे? कशासाठी?” तयानंृर िच�काराने ृे पिहले संुदर िच� तया कै�ांया 
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समोर धरले आिण महटले, “यांयािवर� भाव चेहऱयावर असलेले िच� काढावयाचे आहे महणपन.” 
 
ृे िच� पहाृाच कै�ाने आपले ृोड ओंजळीृ लपवले आिण ृो सफंुदपन सफंुदपन रडप  लागला. 

िच�काराला काही कळेना. ृो कैदी सोडा शांृ  झाला आिण मग िच�काराने िवचारले, “का रे बाबा रडृोस?” 
कैदी महणाला, “महाशय, अहो वीस वष�पपव� ृुमही हे िच� जयाला पुढे बसवपन काढले ृोच मी.” 

 
अशी ही शोककसा. 
 
देव सागंृ होृे, “अजुरना ऐक. मनुषयापासपन अधोगृी होृा होृा ्ा खालंया शाखा ससावर योनीृ 

जनमास येणयापय�ृ उृरृाृ. महणपन मनुषयरपी जया मधलया शाखा आहेृ तयाच खालंया शाखाचंी मुळे 
होृाृ आिण इसपन हा संसारवकक िवसृार पावृो. अजुरना, संसारवककाचे मधवरमपळ अजान आहे आिण मनुषय�ाणी 
हा मधयावरंया शाखा आहेृ. या मनुषयाशाखा ृामस गुणामुळे खालंया बाजपस वाढृाृ आिण साि�वक 
गुणामुळे वरंया शाखा वाढृाृ कारण ृमोगुण दुषकक तये व स�वगुण सतकक तये माणसाकंडपन घडिवृो. 

 
ऋगवदे, यजुव�द व सामवदे ही िृनही वदेरपी पाने मनुषयशाखानंाच लागृाृ इृर िठकाणी लागप 

शकृ नाहीृ. वदेांं या आजानंा मनुषय अिधकारी आहे. इृर कोणी नाही. महणपन मी असे महणृो, मनुषयदेह ्ा 
मधवरमुळाकडपन खालंया शाखा असलया ृरी कमरवकि�ंया दि�ने मुळे आहेृ. इसपन कमर िवसृार पावृे. 

 
अजुरना, �ाकक ृ, वककाृ शाखा वाढलया की, मुळे जिमनीृ खोल बळावृाृ. मुळे बळावली की शाखाचा 

िवसृार वाढृो. जोपय�ृ कम� आहेृ ृोपय�ृ देहाचे अ�सृतव आहे आिण जोपय�ृ देह आहे ृोपय�ृ कम� घडृच 
रहाणार आिण महणपन मनुषयदेह संसारवककांया शाखापण आिण मुळेपण असे मी महणृो.” 

 
जग�नक �ीभगवान �ीकक षण पुढे महणाले, पास�, ृमाची ृी भयंकर वावटळ शांृ  झाली की, स�वाची 

जोरदार वावटळ सुटृे. आृा तयाच मनुषयाकारांया मुळया नवया आरा घेृाृ. सुवासनेचे अंकुर येृाृ आिण 
सुकक ृाचे कोब फुटृाृ, जान उजळृे. �जाकौशलयाचे ृी�ण अंकुर एका कणाृ िवसृारन िनघृाृ. बुि�चे 
फोक सफप ृ�ंया बळाने वाढृाृ. िववकेामुळे बुि�मधये �काश पडृो. धारणाशकृीरपी रसाने आससारपी पाने 
सुशोिभृ होृाृ आिण स�क�ीचे  सरळ कोब वर जाृाृ. सदाचाराचे डहाळे गजबजपन जामन वदेप�ांं या 
घोषाने गजपर लागृाृ. �े� पुरष व शासे यानंी सािंगृलेलया आचरणाने व यजयागाने पानावर पाने उमलृाृ. 
यमदमाचे घोस असलेलया डहाळया उतप� होृाृ आिण तयास वैरागयरपी शाखा आिलगन देृाृ. धैय�ंया 
अंकुराने ृी�ण आहेृ असे �े� �ृरपी फोक वरवरंया �ेणीृील जनमांया वगेाने उंचावृाृ. सोडकयाृ 
�ृाचरणांया पुणयाने वरंया योनीृील जनम मनुषयानंा येृाृ. ृामसांया उतकष�मधये माणसानंा कुवासना 
िनम�ण होमन तयांया हा पृन कुकम� घडृाृ आिण नीच योनीृील जनम येृा येृा शवेटी दगडासारखया 
िनज�व योनीृ जनम येृो, ृर साि�वकांया उलहासामधये मनुषयास सुवासना होृाृ. तयांया हा पृन सतकम� 
घडृाृ आिण मग मनुषययोनींया वरवरचे जनम येृ ृी शाखा मपळ जी माया िृंयापय�ृ येमन पोचृे. 
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अजुरना, स�वाचा वारा जोराने सुटला की ृो चागंलया िव�ेचा झणझणाट करृो आिण ्ा संसारवककास 
वदेाचंी पाने येृाृ हे मी ृुला सािंगृले आहेच. तया वदेाजा �माणाृ मानपन सतकमर घडृ गेलयामुळे धमररपी 
शाखेंया िवसृाराृ जनमशाखा सरळ फुटृाृ. तया फा�ंानंा सवग�िदक फळाने युकृ असे आडफाटे फुटृाृ. 
पुढे वैरागयरपी लाल रंगांया शाखेस धमर मोकाची कोवळी लुसलुशीृ पालवी येृे आिण िृचा िवसृार होृ 
राहृो. याच धमररपी शाखेला सपयर, चं्  वगैरे �े� �ह, िपृर, ऋिष, िव�ाधर हे आणखी आडवया शाखाचें 
�कार िवसृार घेृाृ. धम�चरणामुळे ��ेनुसार माणसाना हे लोक �ापृ होृाृ. ्ा शाखांं यावर इं्ािदक 
मो�ा फा�ंाचे झुबके आहेृ. ृपोजानाने उंच गेलेला मरीची, कशयपािद शाखा ्ा इं्ािदक शाखांं यावर 
असृाृ. असा उ�रो�र चोहोबाजपनी मधवरशाखाचंा िवसृार होृो. हा संसारवकक मुळाशी लहान पण िवसृाराने 
मोठा असपन बुडाशी सोडी व शच�ाला जासृ फळे आहेृ. अजुरना, िशवाय या शाखानंृर ्ा संसारवककाला जे 
फळभार येृाृ ृे �महदेव, शकंर इतयािद अंकुराचें कोब असृाृ. फळांं या ओझयाने मनुषयरपी शाखा मधवर 
िदशनेे जाृाृ व जवळ जवळ �म्ाला टेकृाृ. �ाकक ृ वककाला खपप फळे लगडली की शाखा लवपन मुळाजवळ 
येृाृ. तया�माणे ्ा संसारृरचा उठाव जेसपन होृो तया िठकाणी येमन पोचृो. ��देव, शकंर यांं या 
पलीकडे जीवानंा आणखी वाढणे, वर जाणे नाही. तयावर केवळ एक ��च आहे. ृेवहा वाढणाऱया जानांया 
योगाने जीव ��ापय�ृ जामन पोचृो. 

 
परंृु ृे असो. लकाृ घे, या ��ािदक डहाळया संसारवककाचे जे मपळ तया मायेबरोबर मा� ृोलृा येृ 

नाही. आणखी काही सनकािदक जया िवखयाृ शाखा आहेृ तया संसारवककांया फळाृ वा मुळाृ न सापडृा 
��सवरपानेच भरलेलया आहेृ. या�माणे मनुषयापासपन ृो सेट वरचे जे ��ािदक लोक ृेसपय�ृ तया वककाची 
चागंली वाढ होृे. ��ािदक लोक हे तया वककाची पालवी आहे. या ��ािदक लोकाचें मपळ मनुषय�वाृ आहे. 
महणपन मनुषयतव ही खालची मुळे आहेृ. असे आमही महटले, ही मुळे खालची कशी ृेही ृुला सािंगृले. 

 
ृुझया मनाृ असा िवचार येईल का ‘हे एवढे मोठे झाड ृोडायचे कसे? हे समपळ उपटाव ेमहटले ृरी 

उपाय ृरी काय करावा? वर जाणाऱया शाखा महणजे ��ािदक आिण वककाचे मपळ िनराकार ��ामधये! 
ससावररपाने हा वकक खालंया बाजपसही डवरन आला आहे. मनुषयरपी डहाळयामधये भरन गेलया आहेृ. 
िशवाय ्ा मनुषयशाखा पुनहा मुळे होमन वर ��लोकापंय�ृ पोचृाृ. असा हा गाढ आिण अफाट वकक आृा 
्ाचा शवेट ृरी कोण करणार? कसा करणार? असा भाव कदािचृ ृुझया मनाृ येईल. पण पास�, ृो 
मुळीसु�ा येम देम नको. अजुरना, एखा�ा लहान मुलाला िभववणयासाठी बागुलबोवा करृाृ. आृा ्ा 
बागुलबोवाचा बदंोबसृ करावयास शसासाचंी काही जररी आहे काय? आकाशाृ मोठमोठे ढग येृाृ तया 
ढगाचें आकार एखा�ा �चडं िकललयासारखे िदसृाृ. आकाशाृ गंधव�नी हे िक�े बाधंले आहेृ ृे पाडपन 
टाकायला हव े महणपन कोणी लढाई करृे काय? हा संसारवकक पाडपन टाकणयासाठी �माची ृशीच काहीही 
जररी नाही. सशाला िशग असले ृर ना ृे मोडायचे? आकाशाृ फप ल लागले ृर ना ृे ृोडायचे? ृसाच हा 
संसारवकक खरा असला ृर ना ृो उपटणयाची खटपट करायची? 

 
हे वीरा, हा संसारवकक मुळाृ खरा नवहेच. आिण ृो खरा नवहे महणपनच ृो उपटपन टाकणयाचा दरारा 

मनाृ बाळगणे बरोबर नवहे. आमही ृुला जे मपळ आिण शाखा याचंा िवसृार वणरन करन सािंगृला ृो वाझेंंया 
घरभर पसरलेलया मुलांं या वणरनासारखा खोटा आहे. सवपनामधये पुषकळ बोलणी होृ असृाृ पण जागे 
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झालयावर तयाला काही िकमृ असृे का? तया�माणेच ्ा संसारवककाची कसा पोकळच आहे. सवरपामधये याचे 
मपळ जर खरोखरच दढ असृे आिण हा संसारवकक आमही वणरन केलया�माणे जर खरा असृा ृर असा कोण 
मायेचा पपृ आहे की जो ्ा वककाची पाळेमुळे खणपन काढील? पास�, हा सगळा �म आहे. आभास आहे हे 
धयानाृ ठेव. 

 
धनंजया, आमही हे जे संसारवककाचे रप वणरन करन सािंगृले ृे कासवींया ृुपाने राजाचे ृाट 

सजिवले महणणयासारखे आहे. अरे, मकगजळाची ृळी आपण दुरनच नयाहाळपन हा ृर आभास आहे हे समजपन 
रहायचे की ‘केवढा हा पाणयाचा साठा! या पाणयावर िकृीृरी केळींया बागा पोसलया जाृील! केवढे ृरी 
भाृ िपकेल!’ असे बेृ करीृ केळी-साली लावणयासाठी कंबर कसायची? 

 
हे बघ, ्ा संसारवककाचे मपळ आहे अजान! अजान ृर िमथया, मग ्ा अशा िमथया कारणापासपन िनम�ण 

होणारे कायर ृरी काय िकमृीचे असणार? अजानामुळे भासमान होणारे हा वकक िकृीही �चडं असला ृरी खरा 
कसा ठरणार? ृर ृो खरा नाहीच, खोटा आहे, आभासमय आहे, महणपन तयाचा नाश करणयास पिर�माची 
जररीच नाही. 

 
आृा ृुला शकंा येईल की मग तयाचा नाश होृ नाही हेही खोटे की काय? ृर असे पहा की जोवर 

जाग आली नाही ृोवर िन्ेला अंृ नाही. रा� संपली नाही ृोवर पहाट होृ नाही, आिण जोवर िववकेाने 
डोके वर काढले नाही ृोवर या अनतसरपी भववककाचा नाश होृ नाही. 

 
वाहणारा वारा िनवांृ  झोपृ नाही ृोवर लाटा अनंृच महणावया लागृाृ. सपयर ृळपृो आहे ृोवर 

मकगजळाचा भास होृच रहाृो. िदवा ृेवृो आहे ृोवर �काश पडणारच. पण जया कणी वारा शांृ  होृो, तया 
कणी लाटा संपृाृ. जया कणी सपयर मावळृो तया कणी �काशाचा अंृ होृो. मपळंया अजानाचा नाश करणारे 
जान �गट झालयाबरोबर तया भववककाचा नाश होृोच. मा� जान �गट झालयािशवाय तया संसारवककाला नाश 
नाही. 

 
अजुरना, ्ा भववककाला ‘अनािद’ महटले जाृे. हा अनािद हा शबदसु�ा एका अस�ने तया वककाचे सवरप 

दाखवणारा आहे ृो तया वककावर आलेला आळ नवहे. अरे जयाला आिद नाही ृो अनािद! जो कधी झालाच नाही 
तयाचा अंृ होणार कसा? ्ा संसारवककांया िठकाणी खरेपणाच नसलयाने तयाची आई महणपन कुणाचे नाव 
घयावयाचे? अजुरना लकाृ आले ना तयाला अनािद महणणे बरोबर का आहे ृे? 

 
वाझेंंया मुलाची पि�का माडंावी, आकाशाृ िनळी भपमी आहे महणाव ेृसे ‘संसारवकक आहे’ हे महणणे 

वयसर आहे. आकाशपुषपाचंा देठ ृोडावा कसा? जो आ�सृतवाृ आलाच नाही अशा भववककाला आिद ृरी 
कोठला महणपन सागंावा? आ�सृतवाृच नसलेला ‘घट नाही’ हे वगेळे �ससािपृ करावे लागृे काय? ृो ृर 
नाहीच आहे ृसा हा वकक झालाच नाही महणपन तयाला आरंभ नाही. 
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अजुरना, ्ाला आिद आिण अंृ नाही पण हा मधे भासृोच असे पृ महणशील. पण ृे तयाचे भासणे 
मकगजळासारखे आहे असे समज. ृे मकगजळाचे पाणी ��िगरीहपन िनघृही नाही आिण समु्ाला जामन 
िमळृही नाही. अधेमधेच भासृ असृे इृकेच. आ�ंृ ी खरा नाही पण खोटेपणाचे नवल असे की भासमान 
मा� होृो. आकाशाृ िनरिनराळया रंगानंी नटलेले इं्धनुषय �तयक आहेच असे वाटृे ना? ृसा हा अनतस 
खराच आहे असा भास होृो. 

 
बहुरपी िनरिनराळी सोगे आणपन लोकानंा फसवृो ृसा हा संसार �ससिृकाली अजानी लोकांं या 

डोळयावर भपल टाकृो. आकाश िनळे आहे असा भास होृो ना? िदसो िबचारे िनळे पण कणाृ ृो िनळेपणाही 
जाृो. सवपनाृले पदासर सवपनापुरृे खरे वाटले ृरी �तयकाृ िटकृ नाहीृ, नाहीसे होमन जाृाृ. तया�माणे 
हा संसारवककाचा भास किणकच आहे. माकडाने पाणयाृ पडलेले आपले �िृिबब धरणयासाठी पाणयाृ हाृ 
घाृला की ृे �िृिबब नाहीसे होृे ृसा हा आभास किणक आहे. �ीषमाचा वारा मागपन येृो की पुढपन येृो हे 
जसे कळृ नाही. तया�माणे ्ा संसारवककाृ एकसारखेपणा नसृोच, �ससरृा नसृेच. 

 
पास�, सोडकयाृ ्ाला आिद नाही महणपन अंृही नाही. मधला आभास चाचंलयपपणर असलयाने 

�ससृीही नाही. आृा मला सागं अशा ्ा नसलेलयाच वककाचा नाश करणयासाठी �म ृे काय पडणार आहेृ? 
केवळ जीवाला अजानामुळे ृो अ�सृतवाृ आहेसा वाटृो. तयाला चेदपन टाकणयाचा उपाय महणजे ‘सवरपजान’ 
्ा जानािशवाय जे जे उपाय करशील ृे ृे अपायकारकच होृील. यांया शाखाशाखांृ पन वरंया खालंया 
मुळा पृन पृ िकृी िहडणार? तयापेका या भववककांया मुळाचे यसासर जान करन घे. महणजे मा� तयांया मुळावर 
घाव बसपन ृो अनायासे ृुटेल. 

 
पुषकळदा असे घडृे की दोरीचा साप िदसृो, ृो मारणयासाठी कुणी एक काठी शोधृ वनामधये 

िफरृो. नसलेलया सापाला मारणयासाठी साधन शोधणयांया नादाृ तया वनाृील का�ाचंा भार मा� 
िवनाकारण तयाला वहावा लागृो. आणखी कुणी एकजण मकगजळाची गंगा पहाृो. ृी गंगा पार करणयासाठी 
नाव बाधंावी महणपन झाड शोधृा-शोधृा वनाृलया खऱया ओहळाृ बुडपन मरन जाृो. तया�माणे नसलेलया ्ा 
संसारा पृन सुटणयासाठी उपाय करृा-करृा सकप न कुणी एकजण �ाणासही मुकृो. सवपनाृील भय नाहीसे 
होणयासाठी औषध केवळ एक जागकृी! तया�माणे जयाचे मपळ अजानच आहे तया संसारवककांया चेदनास ख�  
हव ेजानानेच! 

 
पास�, जयाला हे जानाचे ख�  परजावयाचे असेल तयांया बुि�ला अभगं आिण िनतय नव े वैरागयाचे 

बळ हव.े कुंयाचे वमन जसे पाहपसु�ा नये असे वाटृे तया�माणे सवगर, मकतयुलोक, पाृाळ या िृनही लोकाचंा 
तया वैरागयाने तयाग केला पािहजे. अजुरना, सवर पदासरमा�ाब�लच असे धगधगीृ वैरागय असावयास हव.े असे 
वैरागय िस� झाले की तया जानख�ावरील  ‘मी देह आहे’ या अहंृेचे मयान झटकयाने काढपन टाकप न अंृमुरख 
झालेलया बुि�ंया हाृाृ ृे हतयार घयावे. तयाचे पाृे िववकेांया सहाणेवर घासपन ृी�ण केलेले असावे. तयास 
‘मी �� आहे’ या  बोधाची धार हवी आिण ृी धार पपणर बोधावर पुनहा पुनहा घासावी. हतयार आृा ृयार झाले 
खरे पण तयाची मपठही बळकट असावी महणपन ृोलपन पहाव.े ‘मी �� आहे’ हा िनिदधयास झाला की मग हतयार 
उचलावे. पण अजुरना, ृुला आृा असा अनुभव येईल की ृोडायला समोर भववककच उरलेला नाही. एकसु�ा 
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घाव घालणयाची जररी नाही असे ृुला वाटेल. ृे आतमजानाचे खाडें अ�ैृ �भेने इृके ृेजःपुजं होईल की ृो 
भववकक तया ृेजापुढे कुठलया कुठेच गडप होईल. 

 
शरद ऋृुृील वारा एकदा सुटला की आकाशाृ मेघाचा ृुकडादेखील उर देृ नाही. सपयर उगवला 

की ृो अंधार िगळपन टाकप न तयाची नाविनशाणीही िश�क ठेवृ नाही. एकदा जागकिृ आली की सवपनाृ 
झालेलया गद�चा सं�म संपृो तया�माणे ‘मी �� आहे’ अशा  �ृीृीचा घाव भववकक नाहीसा ंकरन टाकृो. 
सवरपानुभपिृ आली की मग चादंणयाृ मकगजळ िदसृ नाही तया�माणे मधवर, मधव�चे मपळ, शाखा वा 
शाखाजाल याृले काहीही िश�क रहाृ नाही. वीरनासा ख�ाचा  उपयोग कसा करावयाचा, घाव कसा 
घालावयाचा हे काही मी ृुला िशकवायला नको. पृ िस�हसृ योदधयाचाही नास आहेस. ृेवहा उचल 
आतमजानाची ृलवार आिण ृोड ृो मधवरमपळ अनतस! 

 
अजुरना, ृुझया मनाृ आृा िवन आिण आपण सवृः याृ भेद आहे असा काही �म उरलेला नाही ना? 

पृ एकदा का ‘अहं’ सफुरणाचा िनरास केलास की ‘इदं’ सफुरण संपृे. ‘मी आहे’ हे सफुरण असृे महणपन ‘ृो 
आहे’ ही भावना असृे. देहाब�लची अहंृाच संपली की जीव ��रप होमन जाृो. ‘इदं’ हे असे कुणी कुणाला 
महणावयाचे मग? कुणी कुणाला पहायचे आृा? अजानी जीव आरशाचा आधार घेमन आपले मुख पहाृाृ 
आिण एका मुखाची दोन मुखे करृाृ, जानी पुरषाचें पहाणे अशा �कारचे नसृे. 

 
अजुरना, िवहीर खोदणयापपव�च िविहरीृ झरा भरलेला असृो, खोदणयाची जररीच नसृे. तया�माणे 

जानी पुरष आपणच आपलयाला अ�ैृभावाने पहाृ असृो. पाणी आटले की �िृिबब िबबाृ िवरन जाृे. घट 
फुटला की घटाकाश महदाकाशाृ सामावपन जाृे. इंधन संपले की अ�गन आपण आपलयाृ लीन होृो. 
तया�माणे तयाची अहंृा िजरन गेलेली असृे. आृा िजवहेने आपली चव चाखावी, िकवा डोळयानंी आपले 
बुबुळ पहावे तयासारखे हे पहाणे आहे. �भेला �भा िमळावी. आकाश आकाशावर लोळप लागावे, पाणयांया 
खोळीृ पाणी भराव े तया�माणे अहंृा िवसरन जानी आपण आपलयाला पहाृाृ. अजुरना, माझे बोलणे ृुला 
िविच� वाटेल पण ृे अंिृम सतय आहे. ्ा माझया शबदावर पपणर भरवसा ठेव.” 

 
�ीरामकक षण परमहंसाचंा असा अ�ैृभाव िस� झाला होृा. ृे महणृ, “असे पहाृो की माणपस, 

जनावर, झाड, �ाणी ्ा जणप काय िनरिनराळया खोळीच आहेृ. उशींया, ृककयांया, िपशवया असृाृ ना 
ृशा? एखादी िचटाची, एखादी खादीची, एखादी गझनीची ृशीच एखादी वाटोळी, एकादी चौकोनी! अशा 
िपशवया िनरिनराळया कापडांया व आकारांया असृाृ. पण तया साऱयाृ कापपस हा एकच पदासर भरलेला 
असृो. तया�माणे माणपस, जनावर वगैरे सव�ृ ृो एकच अखंड सि�दानंद भरलेला असृो. खरोखरच मला 
िदसृं रे की ्ा साऱया िनरिनराळया चादरी अंगावर घेमन आई आ पृन डोकावपन पहाृे आहे.” 

 
एक िदवस नरच्ास तयानंी अ�ैृमृ समजावपन िदले, पण तयाची समजपृ पटेना. ृो िृसपन हाजरा 

महाशयाकडे गेला. िृसे तयांं याशी बोलृा-बोलृा आृाच ऐकलेलया अ�ैृमृाचा तयाने उपहास सुर केला, 
“िकृी िविच� गो� आहे. काय महणे घर ईनर, दार ईनर, भाडें ईनर, झाड ईनर, ृुमही आमही सवरजण 
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ईनर! असे कधी ृरी शकय आहे काय?” हाजरा महाशयानंी नरच्ांया शबदानंा पु�ी िदली आिण दोघेही खो 
खो हंसप लागले. 

 
�ीरामकक षण भावावससेृ होृे. आपले नेसणयाचे धोृर बगलेृ मारन ृे बाहेर आले आिण महणाले, 

“ृुमंया काय गो�ी चाललया आहेृ रे?” 
 
आिण असे महणपन हसृ हसृ नरच्ाजवळ जामन तयानंी तयांया अंगाला सपशर केला आिण आपण 

समािधमगन होमन गेले. 
 
नरच्नास पुढे सागंृ असे, “�ीरामकक षणांं या तया अ�ुृ  सपश�ने कणाध�ृ माझे िवलकण भावांृ र 

होमन गेले. काय चमतकार! मला खरोखरीच असे िदसप लागले की या साऱया ��ाडंाृ ईनरावाचपन काहीही 
नाही. मी िवचार कर लागलो, पाहप हीच मनाची अवससा िकृी वळे िटकृे ृी. पण तया िदवशी काही ृी �ससृी 
िबलकुल कमी झाली नाही. घरी परृ आलो िृसेही ृेच जे जे िदसे ृे ृे इरनरच असे वाटे. ृाट, वाटी, अ�, 
अ� वाढणारा, मी सवृः जेवणारा हे सारे ईनरच आहे असे वाटे. कसेबसे एक-दोन घास खा�े पुढे जेवणच 
जाईना. “असा का सवसस बसला आहेस? आज जेवृ का नाहीस?” असे आईने िवचारले तयाबरोबर एकदम 
भानावर आलो. 

 
असे झाले की, “रसतया पृन चालृाना गाडी पुढपन येृ आहे असे मी चागंले पहाृो आहे पण िृंया पुढपन 

बाजपस होणयाची �वक�ीच होम नये. वाटाव ेकी काय हरकृ आहे? गाडी ृरी काय ईनरच आहे की, िृंयाृ 
आिण माझयाृ काय फरक आहे?” 

 
“हा सव�नर भाव जेवहा सोडाबहुृ कमी होई ृेवहा हे सारे जगत सवपन आहे असे वाटाव.े हेदुया 

ृलावाजवळंया रेलवें या रळावर डोके आपटाव े व हे रळ खरे आहेृ की सवपनाृील आहेृ हे पहाव.े 
हाृापायाृ श�कृ नसलयामुळे वाटाव ेआृा अध�गवायु खास होणार. बरेच िदवस या अवससेृ गेलयावर मग हा 
भाव जरा जसा कमी होम लागला ृेवहा कमी वाटले की हाच ृो अ�ैृ िवजानाचा सोडासा अनुभव ृेवहापासपन 
अ�ैृ ृ�वाब�ल माझया मनाृ कधीही संशय महणपन आला नाही.” 

 
देव अशा अ�ैृानुभवांया गो�ी सागंृ आहेृ. ृे पुढे महणाले, “अजुरना, मी पहाृो आहे हे पहाृेपणही 

टाकप न पहायचे आहे. मी जाणृो आहे हे जाणृेपणही टाकप न जाणायचे आहे. असे जे आतमसवरप जाणायचे 
आहे तयाला आ�पुरष असे महटले जाृे. वदेानंासु�ा ही खुबी कळली नाही की इसे नामरपांया उपािधिशवाय 
जाणावयाचे आहे. तयानंी मायेंया उपाधीचा आ�य केला आिण िजभा उचलपन नामरपाचे वणरन करणयाचा 
गलगला उगीचंया उगीच सुर केला. 

 
खरे महणजे ृी मपल वस पृ आपणच आपली मौनाने पहायची आहे. ृी कधीही शबदांृ  सापडणयासारखी 

नाही. 
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अजुरना, जे संसाराला आिण सवग�ला कंटाळले ृे मुमुक अ�ागंयोग व जान याचंा आधार घेृाृ. सवगर 
आिण संसार याृ पुनहा यावयाचेच नाही अशी �िृजा करृाृ. संसार पाठलाग करीृ असृाना तयांयापुढे हे 
वैरागयशील पुरष �िृजेने पळृाृ. कम�चा शवेट जे ��पद िकवा सतयलोक तया लोकाचा कडा मागे 
टाकृाृ, अहंकारािद सवर अनातम वस पृचा झाडा देृाृ आिण “्ानंा मपळघरास जाम �ाव”े असा दाखला 
घेृाृ, आिण मग आपले मपळरप आपण पहाृाृ. 

 
मपळ वस पृंया अजानामुळेच जग जाणणे ही ि�या बळावृे. ‘मी आिण पृ’ हे �ैृ आ�सृतवाृच नसृाना 

अजानामुळे जगाृ नादंवले जाृे. िनदैवी माणसाची आशा जशी उगीचंया उगीच नसृाना अजानामुळे जगाृ 
नादंवले जाृे. िनदैवी माणसाची आशा जशी उगीचंया उगीच कोरडी वाढृ असृे तया�माणे अजाना पृन हा 
िवनपरंपरेचा वले वाढृ असृो. िजसपन हा वले वाढला ृे आपले खरे सवरप आहे हे ृे जानी पुरष जाणृाृ 
आिण तया सवरपाशी एकरप होृाृ. संडीने संडी संड वहावी तया�माणे ृे आपले मपळरप होमन जाृाृ आिण 
मग एकदा तया सवरपाला ृे भेटले की पर पृन येृच नाहीृ. 

 
देहाहंृा सोडपन �्ृदाकारृेची अनुभपिृ एकदा का आली की ृे जानी पुरष पुनहा चुकप नही ‘मी देह 

आहे’ ्ा भावनेवर येृ नाहीृ. महा�लयकालंया पाणयाने जसे सगळे जग सारखे पिरपपणर भरलेले असृे 
तया�माणे ृे अ�ैृजानाने पपणरतवास पोचृाृ आिण एकदा पोचले की तया अवससेपासपन कधी ढळृ नाहीृ. 
पास�, न ढळणे ही तया अवससेची ओळखणयाची खपण आहे, असे पृ समज. 

 
आृा ्ा जानी पुरषाचें वयावहािरक जीवनही बदलपन जाृे. वष� काळ संपला की ढग आकाश सोडपन 

जाृाृ. तया�माणे मोह आिण मान ्ा कलपनानंी तयाचे मन सोडपन िदलेले असृे. तयांं या मनाृ ्ा कलपना 
येृच नाहीृ. 

 
पुनहा परमहंसांं या िदवय चिर�ाृील एक �संग आठवृो. दिकणेनरी एकदा डॉ. सरकार काही 

कामासाठी आले. काम झालयावर �ीकाली दशरनासाठी ृे देवळाृ गेले. आवाराृील बागे पृन जाृ असृाना 
ृेसील नाना�कारंया फुलांं या ृाटवयांं या पिरमलाने तयानंा आनंद झाला. �ीरामकक षण तयावळेी ृेसे सहज 
िहडृ होृे. तयानंा पाहपन हा कुणी बागेृील माळीच असावा असे समजपन डॉकटरानंी तयानंा दोन-चार फुले 
ृोडपन देणयास सािंगृले. �ीरामकक षणानंी काही संुदर फुले ृोडपन ृातकाळ नसृेने तयांं या हाृी िदली. पुढे 
बरेच िदवसानंी डॉकटरानंा आपली चपक कळली व तयानंी ठाकुराचंी कमा मािगृली पण ठाकुरांं या िच�ाृ तया 
�संगाची आठवणही नवहृी. 

 
देव महणृ आहेृ की जानी पुरषांं या मनाचा ‘तयाग, मोह आिण मान’ करृाृ. दिर्ी आिण िन�पर 

अशा पुरषाला जसे सोयरेधायरे इसे आृा आपलयाला काही सारा िमळणार नाही हे समजपन सोडपन जाृाृ. 
तया�माणे सगळे िवकार तया पुरषाजवळ रहायला कंटाळृाृ आिण िनघपन जाृाृ. काहीबाही ि�या िश�क 
रहाृाृ पण घड लागलेली केळ उलसपन पडृे तया�माणे �बळ असे आतमलाभाचे फळ देमन तयाचंी ि�यापण 
हळपहळप गळपन पडृे. जया वककाला आग लागली आहे अशा वककावरचे पकी जसे तयाचा भराभरा तयाग करन 
सैरावैरा उडपन जाृाृ ृसे सगळे िवकलप तयानंा सोडपन पळृाृ. भेदबुि�ंया जिमनीृ सगळया दोषानंा अंकुर 
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फुटृाृ. पण जानी पुरषांं या कानी ्ा भेदबुि�ची गो�ही येृ नाही. सपय�दयासरशी रा� जाृे तया�माणे 
अजानाबरोबर “मी देह आहे” हा भावही जाृो. आयुषय संपलयाबरोबर जीव देहाला टाकृो तया�माणे िनदसुऱया 
�ैृबुि�ने तयानंा टाकलेले असृे. पिरसाजवळ लोखंडाचे दु�भ�य आिण सपय�जवळ अंधाराचे दािर� तया�माणे 
तया जानी पुरषाजवळ �ैृाचा अभाव असृो. जया सुखदुःखांया रपाने देहामंधये �ं� गोचर होृे ृी सुखदुःखे 
तया पुरषांं यासमोरच येृ नाहीृ. सवपनामधये राजय िमळाले िकवा मरण आले ृरी जागे झालयावर राजयलाभाने 
हषर, मरणामुळे खेद असा �कार होृ नाही. सपर गरडाला धर शकृ नाही तया�माणेच सुख-दुःख, पुणय-पाप 
या �ं�ाकडपन तया पुरषाला काही ृाप पोहचप शकृ नाही. अनातमपदासररपी पाणी टाकप न आतमरसाचे दपध ृे 
िवचारी, जानी पुरष एखा�ा राजहंसा�माणे सेवन करृाृ. सपयर भपृ लावर आपलया ृेजाचा वष�व करृो आिण 
िकरण समुदायरपी जाळयाने परृ िबबामधये आकषपरन घेृो तया�माणे आतमयाचे िवसमरण झालयामुळे बारा 
वाटानंी िवखुरलेली मपळ वस पृ जानद�ीने एकवटपन िृचे अखंडतव ृे पुनहा �ससािपृ करृाृ. गंगेचा ओघ 
समु्ाृ िनमगन होृो तया�माणे तया सतपुरषाचंा िववके आतमयांया िन�याृ ृ प्प होृो. आकाश 
सवभावृःसवरवयापी आहे. तयाला एका िठकाणाहपन दुसऱया िठकाणी जाणयाचे कारण नाही तया�माणे आपणच 
सवर काही झालयाने तयानंा अिभलाषा ृी कसलीही उरृ नाही. अ�गनंया डोगरावर कसलेही बी अंकुरृ नाही 
तया�माणे तयांं या मनाृ कुठलाही िवकार उदय पावृ नाही. 

 
कीरसमु्ामधये मंसनासाठी योजलेला मंदार पवरृ मंसन संपलयावर समु्ा पृन काढला आिण िकरा�बध 

घुसळण साबंलयामुळे शांृ  झाला, तया�माणे जया जानी पुरषांं या मनाृील कामो�म शांृ  झालेली असृे. सोळा 
कलानंी युकृ असलेला चं्  जसा कुठलयाही अंगाने उणा वाटृ नाही. तया�माणे कुठलीही इंचा उतप� 
होणयाचे नयपन तयांया िठकाणी िदसृ नाही. आृा ्ा िनरपम गो�ी िकृी सागंप? धुळीचे कण जसे 
सोसा�ांं या वाऱयापुढे िटकृ नाहीृ तया�माणे तयांया मनापुढे िवषयाचे नावसु�ा िटकप  शकृ नाही. 

 
जानांया अ�गनने तया जानी पुरषांं यामधये अशी काही िकमया केली जाृे की ृे जया पदाला वयय 

नाही, कमीपणा नाही अशा आतमरपाृ सोनयाृ सोने िमसळावे तया�माणे िमसळपन जाृाृ. काय तया पदाचा 
मिहमा वणरन करावा. 

 
अजुरना, दशयपणाने पहाव ेका जेयतवाने जाणाव ेअसे ृे पद नवहेच. ृे अमुक आहे असे पण तयांयाब�ल 

महणृा येृ नाही. ्ा जागाचे जे दशरन जीवानंा होृे ृे तया पदांया दि�ने न पहाणे आहे. ृे पद लपलयामुळे 
भास होृो. “िशप आहे” हे यसासर जान जसजसे हारपृे, ृसृसे हे रपे आहे हा भास दढ होृ जाृो. 

 
“ही दोरी आहे” हे यसासर जान िजृके िजृके लपृ जाृे िृृका िृृका हा सापच आहे हा भास 

वाढृ जाृो. रिवचं् ाचे ृेज झळझिळृ आहे असे मानले जाृे पण हा तया पर��वसृुचा अंधार तया �हानंा 
�कािशृ करृो हे धयानाृ ठेव. पर��वस पृ आपले रप, आपले ृेज, आंचािदृ करृे महणपन चं् सपय�चा 
उजेड पडृो. ृी वसृु ृेजाची रासच आहे. ृी चं् सपय�ंया मनाृ �काशृे आिण सवर भपृ ामधयेही �काशमान 
होृे. चं् सपयर या तया �काशांया मानाने सावलया आहेृ. ृेजसवी वस पृृ जे जे ृेज आहे, ृे ृे तया ��वस पृचे 
ृेज आहे, ��वस पृचे अंग आहे. 
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सपय�दयाबरोबर चं् , नक�े जशी आकाशाृ हारपपन जाृाृ. तया�माणे तया वस पृंया �काशाृ 
चं् सपय�सह जग हारपपन जाृे. संधयाकाळी मकगजळ िदसृ नाही आिण जागकृी आली की सवपनाृील पसारा 
उरृ नाही. तया�माणे जया वस पृंया िठकाणी कुठलाही अभास नाही ृे माझे मुखय िठकाण आहे असे समज. 

 
महोदधीमधये न�ाचें �वाह जामन िमळाले की जसे लुपृ होृाृ तया�माणे जे पुढे िृसे गेले ृे मागे 

येणयास पामल उचलृ नाहीृ. िमठाची ह�ीण धुवावी महणपन लवणसागराृ घाृली ृर ृी तया समु्ाृ 
िवघरन जाृे परृ येृच नाही. अ�गनजवाळा एकदा अंृराळाृ गेलया की पर पृन माघारी येृ नाहीृ िकवा 
ृापलेलया लोखंडावर टाकलेलया पाणयाची वाफ होमन जाृे, तया�माणे जे माझयाशी एकरप होमन गेले 
तयानंा पुनहा जनममरण येृ नाही, पुनरावक�ीची वाट बुझपनच जाृे. 

 
�जापकथवीचा राजा अजुरन महणाला, “देवा, आपण हे सगळे मला सागंृा हा माझयावर आपला केवढा 

महा�साद आहे! आपण उपदेश करृा अहा ृो माझी योगयृा पाहपन करृा की, माझयावर आपले जे अपरंपार 
�ेम आहे तया �ेमापोटी करणाबुि�ने सागंृा हे सगळे आपले आपलयाला माहीृ. पण मी मा� हा उपदेश महणजे 
आपलया पपणरकक पेची खपण समजृो. 

 
पण देवा, आपण जे आृाच सािंगृले ृे जसेंया ृसे माझे मन सवीकारीना. एक शकंा येृे आहे. ृी मी 

आपलयाला िवचारृोच. आपण लकपपवरक ऐकप न घेमन िृचे िनवारण करा. आपलयािशवाय मला िनःशकं कोण 
करणार? 

 
देवा, आपण �सम महटले की, �ैृ मानणे हे अजान आहे आिण आृा सागंृा की, ृे जानी पुरष 

ृुमंयाशी एकरप होृाृ, माघारी येृच नाहीृ. आृा मला सागंा ृे पुरष आपलयाशी िभ� असृाृ. की 
अिभ� असृाृ? अनािदिस� ृुमंयाहपन िभ� असले ृर ृे माघारी येृ नाहीृ हे असंब�ं आहे. मग जे �मर 
फुलामधये गुंग होमन रािहले ृे फुलेच झाले महणावे लागेल. बाण जसे ल�याला िशवपन पुनहा वगेळे पडृाृ ृसे 
ृे पुरष देवांया सवरपाला सपशर करन माघारी येणारच आिण जर ृुमचे आिण तयाचें अनािदिस� ऐकयच 
मानले ृर कुणी कुणाला िमळावयाचे? शस काय आपले आपलयाला रपृे काय? 

 
देवा महणपन अिभ� असे जीव ृुमंयाशी िनतय संलगनच, एकरपच रहाणार की! अवयव शिरराशी 

रहाृाृ ृसेच ृे जीव ृुमंयाशी संलगन रहाणार आिण जर ृे ृुमंयाहपन वगेळे मानले ृर ृुमंयाशी तयाचें 
ऐकय होृे हे कुठलयाही िदवशी संभवृ नाही. ृुमंया सवरपा पृन ृे माघारी येृाृ की नाही याची वाटाघाटच 
वयसर ठरृे. ृुमंया सवरपाला िमळपन माघारी न येणारे असे हे कोण ृे मला नीट समजावपन सागंा. सवर� मुखे 
असलेला महणपन आपलयाला सवरृोमुख हे नाव आहे. ृेवहा मला आपण माझया शकेंचे उ�र सहजच �ाल. कमा 
करा देवा, मी आपलया शबदावर लगेच िवनास ठेवृ नाही महणपन. पण मनाृ शकंा असृाना मी पटले असे कसे 
महणप?  

 
सवरजाचें िशरोमणी भगवान िशषयाचा आकेप ऐकप न फार आनंिदृ झाले. अजुरनांया िच�ाृ बोधाचा 

�काश कसा �खर आहे हे तया शकेंवरन कळृ होृे. 



 
अनु�मिणका 

 
देव हसपन महणाले. “महामृी अजुरना, पृ शकंा िकृी मा�मक घेृलीस रे.” मी ृुला उगीच का 

�जाकांृ  महणृो? मी सागंृो ृे सवर पृ �हण करृोस पण जसेंया ृसे नवहे ृर तया सागंणयाची पपणर चाननी 
करीृ करीृ घेृोस. ृुझया बुि�ला जे पटेल तयाचाच फकृ सवीकार करृोस. उ�म िशषयाचे हेच ृर लकण 
आहे. फार चागंली शकंा िवचारलीस. 

 
अजुरना, माझया सवरपाशी ऐकय पावपन जे माघारी येृ नाहीृ ृे िभ�ही आहेृ आिण अिभ�ही आहेृ. 

िववकेबुि�ने खोलवर पािहले ृर ृे आिण मी एकच. वरवर पािहले ृर मी िभ� लकाृ आले का अजुरना? 
आतमबुि�ंया दि�ने ऐकय आिण देहबुि�ंया दि�ने िभ�ृा! उतप� झाले की क�ोळ पाणयाहपन वगेळे िदसृाृ 
पण मुळाृ िनखळ पाणीच. दािगने सोनयाहपन आकाराने िभ� पण सोने ्ा दि�ने एकच. अजानाने िभ�तवाचा 
भास झाला ृरी जानांया दि�ने िकरीटी ृे माझयाहपन अिभ�च आहेृ. 

 
आतमदि�ने पािहले ृर सगळीकडे एकटा मीच असृाना माझयािशवाय दुसरे कोणी असेलच कसे? 

िभ� आिण अिभ� हा वयवहार कसा सागंृा येईल? िभ�ृा संभवृ नाही हे धयानाृ घे. सपय�ने सगळे आकाश 
पोटाृ घाृले आिण ��ाडंगोल वयापपन टाकला ृर तया सपय�चे �िृिबब पडणार कुठे? िकरण िशरणार कुठे? 
कलपांृ ांया वळेी जेवहा सगळे िवन जलमय होमन जाृे ृेवहा पाणयाचे ओघ वगेवगेळे येमन समु्ाृ 
िमळृाना िदसृाृ काय? तया ओघानंी समु् भरन टाकला असे ृरी महणृा येृे काय? तया�माणे अिवकारी 
अशा मला अंशरपाने िवनरप झालो असे महणृा येईल काय? आकारामुळे बा्ृः िभ�ृा भासले एवढेच. 
ओघ कधी सरळ जाृो कधी वाकडे वळण घेृो महणपनच केवळ पाणी सरळ आिण वाकडे िदसृे. पाणयाला 
काही वाकडेपणा सरळपणा आहे का? सपय�चे पाणयाृ �िृिबब पडले की एकाच िबबाची दोन िबबे भासृाृ. 
घटामधये आकाश वाटोळे, मठामधये चौकोनी असे महटले जाृे ृे केवळ घटामठांया आकारामुळे नाही का? ना 
ृे पाणी वाकडे होृ, ना ृो सपयर ि�धा होृ, ना ृे आकाश घटामठासारखे होृ. अरे हा िभ�तवाचा भास 
आकारामुळे आलेला असलयाने वरवरचाच नवहे काय? 

 
िन्ा लागलयामुळे एखादा मनुषय सवपनाृ राजा होृो. मग सवर वैभव पिरवार आपणच होृी. खरे 

पािहले ृर एकटाच असृो पण झोपेने घेरलयामुळे अनेक होृो. सोने मुळाृ चोख होृे पण तयाृ हीण िमसळृे 
आिण ृे शभंर कसाचे सोने तयाृ जया जया �माणाृ हीण िमसळले जाईल तया तया �माणाृ कमी-कमी कसाचे 
होृ जाृे. तया�माणे मी मुळाृ शु�, अिवकारी, एकच एक असृाना मायेने �ासला जाृो. माझयावर मायेचे 
पटल येृे मग ‘मी कोण’ असा िवकलप येमन मी देह असा िन�य होृो. आृा मुळचे वयापक जान या 
शिरराएवढेच आहे असे भासपन ृो माझाच एक लहानसा अंश आहे असे वाटप  लागृे. जड देहाला सचेृन 
करणारा आिण देहअहंृेस जनम देणारा मी जीवलोकी ‘जीव’ असा वाटप  लागृो. �म धयानाृ घे पास�.  

 
मायेंया पटलाने माझया एकसंधी रपाृ अनेकृा भासप लागृे. अनेक रपे िदसप लागलयाबरोबर माझे 

अभेदतव िवरन जामन माझेच अंश झाले असे भासप लागृे. 
 



 
अनु�मिणका 

शरीर उतप� झाले की मी जनमास आलो व ृे नाहीसे झाले महणजे मी मेलो हीच अवससा खरी अशी जी 
जीवाची समजपृ झाली आहे तयालाच मी जीवलोक िकवा संसार महणृो. अजुरना, मी जीवलोक, जीवलोक 
कशाला महणृो आहे, कोणतया अवससेला महणृो आहे हे धयानाृ घे. शिररांया जनममरणास मी जीवलोक 
महणृो आहे. या जीवलोकाृ मी नाही. केवळ माझे �िृिबब आहे. चं् ाचे �िृिबब पाणयाृ िदसृे पण चं्  तया 
पाणयापासपन वगेळा रहाृो. ृो तया पाणयाने काही िभजृ नाही. सफिटकाचा खडा कंुकवावर ठेवला ृर तया 
कंुकवामुळे लाल रंगाचा िदसृो पण ृो रंग कंुकवाचा आहे सफिटकाचा नवहे. ृसेच हे आहे. माझे अनािदपण 
मोडृ नाही, माझे अि�यतव भगंृ नाही. पण मी �कक िृंया संगामुळे कृ� आहे, भोकृा आहे अशी �ानृी उतप� 
होृे. शु� सफिटक लालभडक िदसृो ृशी! िकबहुना ृो चोख आतमा �कक िृशी एकरप होृो, आिण 
�कक िृधम�ची मालकी सवृःकडे घेम लागृो. एकदा का तयाने �कक िृशी एकरपृा मानली की तयाची 
धावाधाव सुर झालीच महणपन समज. मनािद सहाही इंि्ये, डोळे, कान, नाक, जीभ, तवचा ्ांं या वयापारावर 
�कक िृबरोबर ृो आरढ होृो. एखा�ा संनयाशाला सवपन पडृे की आपण गकहससा�मी आहो. ृो लगेच सवपनाृ 
सगळा �पचं साटृो. तयाला बायको, मुले हा सवर पिरवार वढेपन टाकृो आिण तया सगळयांं या िचृेने आिण 
मोहाने िबचारा गाजंपन जाृो. सैरावैरा धावृ सुटृो. तया�माणे तया आतमयाला आपलया मपळ सवरपाची िवसमकृी 
होृे. ृो �कक िृमधये पपणरपणे गुरफटृो आिण �कक िृसारखाच होमन शरीरास अनुसर लागृो, मनांया 
रसावर आरढ होृो, �वणचि्यांया �ाराने बाहेर पडृो आिण शबदांया दाट जंगलामधये िशरृो. िृृकयाृ 
�कक िृ लगाम ओढृे आिण रसाचा मोहरा तवचेंया िदशलेा वळवृे. लगेच �कक िृंया आधीन झालेला 
आतमाराम मुका�ाने तवचेंया घोर रानाृ िशरृो. कधी कधी एखा�ा वळेी ने�ांया �ाराने बाहेर पडृो आिण 
रपांया डोगराृ सैरावैरा िहडृो. रसनेंया वाटेने बाहेर पडला की रसाची दरी जे पोट ृे भरावयास लागृो. 
हा देहेश आतमा कधी �ाणचि्या पृन बाहेर पडला की गंधिवषयाचंी भयंकर राने ओलाडंृो. �कक िृ आपलया 
मज��माणे देह आिण इंि्ये याचंा सवामी असलेलया तया आतमराजास िफरावयास लावृे. आिण मनाची 
जवळीक करायला लावपन शबदािदक िवषयाचंा समुदाय भोगायला लावृे. इृकेच नवहे ृर ‘मी कृ�,’ ‘मी 
भोकृा’ हा �मही जीवाला उतप� करृे. तयाला ्ा िवषयभोगापासपन दपर होमच देृ नाही. पण अजुरना, ही 
गो� लकाृ ठेव की आतमा जनमाला येृ नाही, मरृ नाही, देह जनमाला येृो आिण मरृो, आतमा आिण देह 
याचंा िमलाफ झाला की, कम�चा पखंा उघडृो. 

 
कृ� आिण भोकृा अशी जीवाची �ससृी जेवहा ृो जीव आपलया गृकम�नुसार एखा�ा ससपल शिरराृ 

�वशे करृो ृेवहाच िदसृे. 
 
एखादा पुरष राजधानीृ रहायला येृो ृेसे तयांया राहाणींया साटामाटावरन, डामडौलावरन ृो 

�ीमान व िवलासी आहे हे कळृे. तया�माणे जीवाला नवा देह �ापृ होृो, ृेसे तयांया अहंकाराचे क कृरतव 
िवषयचि्याचा धुमाकप ळ या ि�या �गट होम लागृाृ व तयाचे गृजनमाृील कमर काय हे िदसप लागृे. तया 
गृकम�नुसार देह व देहि�या घडृ असृाृ. 

 
एखादा जीव जेवहा शिरराचा तयाग करन िनघपन जाृो ृेवहा इंि्यांं या समुदायामागील ृ�वे ृो 

काढपन बरोबर घेमन जाृो. जीव गेला ृरी देहाृील इंि्ये जागंयाजागीच असृाृ, पण तयांं यामागील �ेरक 
श�कृ, �ेरक कायरश�कृ जीवाबरोबर िनघपन जाृे. आृा ृी इंि्ये आपली कुठलीच ि�या कर शकृ नाहीृ. 



 
अनु�मिणका 

 
अिृसीचा अपमान झाला की, ृो तया गकहसवामींया सुकक ृाची संप�ी लुटपन घेमन जाृो. दोरा ृुटला 

की कळसप�ी बाहुलयाचंी हालचाल साबंृे. सपयर मावळला की डोळयाचें पहाणयाचे सामथयर नाहीसे होृे. वारा 
वाहप लागला की फुलाृील सुगंध ृो घेमन जाृो. तया�माणे अजुरना, देहराज जो जीव ृो देहा पृन बाहेर पडृ 
असृाना मन, पाच जानचि्य, पाच कम�ि्ये याचंी कायरश�कृ घेमन जाृो. मग इहलोकी िकवा सवगरलोकी ृो 
जीव जया देहाचा अंगीकार करृो तया देहाृ ृेसे पपव�ंया मनािदकाचंा िवसृार करृो. एखादा िदवा मालवला 
की �भेसिहृ ृो जाृो आिण दुसऱया गावी जरी नेला ृरी लावला की पुनहा तयाचा �काश फाकृो. तया�माणे 
्ा जीवांया बाबृीृ घडृे. 

 
एक देह सोडला आिण दुसऱया देहाृ �वशे केला की मागील जनमाृील मन, बु�ी, अहंकार व 

जानचि्याचंी शकृी पुनहा जशींया ृशी फाकृे. पहाणाराही ृसाच जानी असला ृर तयाला हा जीव कोणतया 
िठकाणाहपन आला आहे. हे कळृे. पपजय गोदवलेकरमहाराजांं या चिर�ाृ असा �संग आहे की, तयाचंी माृा 
तयांं यावळेी आठ मिहनयाचंी गरोदर असृाना एके िदवशी रामेनरास जाणयासाठी िनघालेला एक बरैागी 
आला. ��चैृनयाचंी माृा िभका घालणयासाठी दाराृ आलयाबरोबर तया माृेला पाहपन बरैागी आ�य�ने उद
गारला, “मेरा लाला पृ यहा है? ृो मेरी या�ा यहाही सफल हो गयी!” 

 
गभरसस बालकाचा गृजनम जाणणारा ृो बरैागीही तयाच सामथय�चा होृा. 
 
Autobiography of a Yogi या पुसृकाृ योगानंदजी िलिहृाृ. “राचंींया शाळेमधील काही 

िव�ाथय�ना घेमन आमही एकदा सहलीला गेलो. वनभोजन झालयावर एका झाडाखाली मी व माझे िव�ास� 
बसला होृो. एका िव�ाथय�ने िवचारले, सर, मला सागंा मी ्ा संनयासमाग�वर आपलयाबरोबर कायम राहीन 
ना? मी चटकन  महटले, “चे रे, ृुझया घरची मंडळी ृुला जबरदसृीने इसपन नेृील आिण मग पुढे पृ लगन 
करन गकहससा�मी होशील.” (आिण पुढे ृसेच झाले.) मग काय �तयेकानेच �शन िवचारायला सुरवाृ केली. 

 
काशी नावांया मुलाने �शन िवचारायला सुरवाृ केली. ृो बारा वष�चा होृा. ृो फार हुशार व सव�चा 

आवडृा िव�ास� होृा. तयाने िवचारले, “सर माझया भिवृवयाृ काय आहे ृे सागंा.” 
 
मी एकदम बोलपन गेलो, “ृुझे आयुषय संपृ आले आहे.” हे शबद मी उ�ारले मा� मला फार वाईट 

वाटले. भिवषय सागंणे बदं करन आमही सवर शाळेृ परृ आलो. काशी सो�ा वळेाने माझया खोलीृ आला 
आिण हंुदके देृ मला महणाला, “सर मी जर मेलो आिण पुनहा जनमाला आलो ृर ृुमही मला शोधपन काढपन 
पुनहा अधयातममाग�ला लावाल काय? मला ृसे वचन �ा.” 

 
मी महटले, “काशी, देवाने मदृ केली ृर मी ृुला पुनहा शोधपन काढीन. पण पृ जर आ�म सोडपन 

सुटीृ घरी गेला नाहीस ृर मरण टळेलसु�ा.” 
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पण ृसे वहावयाचे नवहृे. काशीचे वडील आले आिण मी नसृाना जबरदसृीने काशीला घेमन गेले. 
कलकतयास ृो घरी गेला आिण काही ृरी खाललयाचे िनिम� होमन कॉलऱयाला बळी पडला. काशीवरचे माझे 
�ेम व िदलेले वचन मला रा�ंिदवस आठवृ होृे. 

 
योगाची एक गुपृ �ि�या करन मी काशीवरचे माझे �ेम वाृावरणाृ �केिपृ करीृ होृो. दोन 

भवुयांं या मधये असलेलया कृृीय ने�ाचा मी माय�ोफोन महणपन उपयोग करीृ होृो. दोनही हाृ वर करन 
तयाचंा ॲ�नटनासारखा उपयोग करन गोल गोल िफरृ मी काशीने पुनहा जनम घेृला आहे की काय याचा शोध 
घेृ रािहलो. 

 
काशींया मकतयपनंृर सहासाृ मिहनयानंी काही िम�ाबंरोबर कलक�यांया बोबाझारंया गद�ंया 

रसतयाने जाृ असृाना मी नेहमी�माणे हाृ वर केले ृो काय माझया बोटानंा आिण ृळहाृानंा संदेश येम 
लागले. माझया जािणवेृ  एक िवचार घुसला “मी काशी आहे, मी काशी आहे. माझयाकडे या.” माझया हदयांया 
रेिडओृ काशीचे शबद ऐकप  येृ होृे. 

 
मी उदगार काढले, “काशीचा आतमा ्ा ग�ीृील एका घराृ माृेंया उदराृ आहे.” 
 
या संदेशांया मागे जाृ जाृ मी तया ग�ीृील घरापुढे उभा रािहलो. नोकराने दार उघडले. वरन 

घरमालकही खाली आले. हसृमुखाने तयानंी संनयास वषे पाहपन सवागृ केले पण चय� �शनासरक होृी. 
 
मी िवचारले, “महाशय आपलया पतनी सहा मिहनयांया गरोदर आहेृ काय?” 
 
मालक िवनयाने महणाले, “होय! हे खरे आहे पण आपलयाला कसे कळले?” मग मी काशीची सवर 

हकीकृ सािंगृली. माझया वषेामुळे तयाचंा लगेच िवनासही बसला. मी मग तयानंा सािंगृले, “ृुमहाला गोऱया 
रंगाचा मुलगा होईल. तयाचा चेहरा रंद असेल, कपाळावर केसाची एक बट असेल आिण तया मुलाचा कल 
लहानपणापासपनच अधयातमाकडे असेल.” तया�माणे तयानंा मुलगा झाला. तयाचे नावही काशीच ठेवले. मी 
अमेिरकेृ असृाना तया माझया काशीचे मला प� आले. तयाने संनयास घेणयाचा आपला मनोदय मला कळवला 
होृा. मी िहमालयाृील एका साधपपुरषाकडे तयाला पाठवले. काशीने तयाचें िशषयतव पतकरन आपली मागंया 
जनमाची ृप�य� पुरी केली व आपला मनोदय पपणर करन घेृला. या जनमाृ ृयार झालेले मन व घासपन पुसपन 
लखलखीृ झालेली कम�ि्ये व जानचि्ये याचंी �ेरक श�कृ मरणकाळी आतमयाबरोबर कशी िनघपन जाृे आिण 
नवया देहाचा आधार िमळाला की या जनमाृील संकलप पुरे करणयासाठी पुनजरनमाृ कशी �गट होृे हे ्ा 
काशींया उदाहरणाने कळृे आहे. देव सागंृ आहेृ, “िकरीटी अजुरना, खरोखर अशी वयवससा असृाना 
अिववकेी पुरष असे समजृाृ की आतमा जनमाला आला, तयाने भोग भोगले आिण ृो मकतयपं या वाटेने िनघपन 
गेला. आृा आले कोण, गेले कोण, मधयंृरींया काळाृ भोग भोगले कोणी असा जर िवचार केला ृर ृुझया 
धयानाृ येईल की ्ा सवर उपाधी तया देहाला आहेृ, आतमयाला नाहीृ हा सवर खेळ मायेचा आहे. आतमा तया 
कशाृच गुंृलेला नाही. परंृु लहानसा देह उतप� झाला. तया देहाृ चेृना �गट झाली महणपन अिववकेी पुरष 
तया देहांया हालचालीकडे पाहपन आलया जनमाला आला असे महणृाृ. आृा देह महटला की इंि्ये आलीच 



 
अनु�मिणका 

ही इंि्ये आपआपली कामे करृाृ. ्ा तयांं या ि�यानंा हे अिवचारी लोक भोग असे नाव देृाृ. भोगकीणृा 
आली की देह पडृो, तयाची काही हालचाल िदसृ नाही महणपन ृे लोक ‘ृो आतमा गेला गेला’ असा बोभाटा 
करृाृ. 

 
आृा हालचाली असलया ृरच आ�सृतव मानायचे महटले ृर वायप वहाृ असला की वकक डोलृाृ. 

ृोच वायप वहायचा साबंला की वककाची हालचाल साबंृे ृेवहा वकक हालृ नाहीृ वायपच नाहीसा झाला असे 
महणावे लागेल. िजसे वकक नाहीृ िृसे वायु नाही आहे काय? 

 
आरसासमोर असृाना आपला चेहरा तयाृ िदसृो. पण असे असृे काय की अरसासमोर आणलयावर 

मुख आ�सृतवाृ आले? ृे मुख आरसासमोर येणयांया आधीपासपन आ�सृतवाृ होृेच ना? समज आरसा दपर 
केला. आृा �िृिबब नाही मुखाभास नाही महणजे मुखच नाही असे महणाव ेकाय? असा िनणरय घयावा काय? 

 
मुळाृ शबद हा गुण आकाशाचा पण गडगडाट सुर झाला की तया शबदाचा आरोप मेघावर केला जाृो, 

तयांया कपाळी मारला जाृो. चं् ावरन ढग पळप लागृाृ. पण चं् च पळृो आहे असा द�ीला भास होृो. 
ढगांं या गृीचा आरोप चं् ावर येृो. देहाचे जाणे-येणे, भोगणे हे अिवचारी आंधळे अिवकारी आतमस�ेवर 
आरोिपृ करृाृ. 

 
या सवर भामगद�ृ आतमा हा आतमयांया िठकाणी आिण देह देहांया िठकाणी पहाृाृ ृे खरे देखणे 

महणावे, पपजय सतयदेवानंदसरसवृी सवामीजीनी गुरपौिणमेस िदलेलया वाङ मय �सादाृ महटले आहे– 
 
मना दाह �ाेबध ओघी ाहााात तअहंभाा आ्ील दााास �ााात  
िाभागून दा्ा ज्ािा ््ासीत तसा्रां्  आनंद लाभा िजाासीत  
 

सवरपाृ आनंद याृील �ेष लकाृ घेृला ृरी आनंद वाटृो आहे. सवामीजींया मौनकाळानंृर तयानंा एक 
कावय पाठवले होृे. तयानंा उ�राृ सवामीजीनी बोध केला होृा– 

 
औक मोकका  शेीे नने मी नि ा् माझात  
ऐसा भााुन माव्ााेिा उ्ेााा ओझात  

 
आृा हा सवरच अनुभव नोद करणयासारखा आहे महणपन पाठिवलेलया कावयांया पानरभपमीचा उ�ेख करावासा 
वाटृो. 

 
नवरा�ासाठी आमही मलकापपरला आिण सवामीजी कोलहापपरला मौनामधये होृे. आृा सवामीजीचे मौन 

संपेल या काळाृ तयानंा काही िवशषे अनुभव आलेच असृील असे िवचार �भावी झाले आिण कावयांया ओळी 
आलया तया जशांया ृशा उृरलया आिण सवामीजीना पाठवलया. ओळी अशा होतया– 
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दूेदािशिा �ाास क नी साामी आरण आलात  
�म नाही ना झाला  काहंी? शीण नातह ना आला? 

 
कुशल �शन हा अनुिि् अस्ी जाणुिन हा अं्ेीत  

ााडा मन हा ्िेिह आरणा ााेंााे िािाेीत  
 
ता� िहमाि� ओलाडंोनी गाला मानस ्ीेी? 

हंसासम त्ा िामल जलान्ेी झाला सेसिाहाेीत  
 
ि्थे लाभला का् मधुेसा मोत्ािंा िाेा? 

का् घा्ला साचचंदाना िहमािलािा ााेा? 
 
का् रािहर्ा गगनां् िेच्ा नी्ाचं्ा माळा? 

तकाा िदसर्ा शिशसू्�च्ा ा्जोम् लीला? 
 
आकाशाना असाल का ला  अरूार सााग् आरुला त  

कधी लाभााी ््ास असली सोन्ािी राउला त  
 
का् रािहली रा्ाळीिी धगधग्ी ज्ो्ी? 

का् भाकला नागेाज ्ो? कैशी त्ािी ास्ी? 
 
गंगा ्मुना का् महणार्ा? कशा उसळर्ा ाे्ी? 

का् त्ागुनी त्ानंा आरण थाक साधला उदधी? 
 
आरण धाला! अ्ृप् आमही ााक रहा्ो इथात  

कधी लाभ्ो अंश सुखािा आरण ेमला िजथात  
 

अिु्  संुदे त्ा दुिन ा्िी ाा्� सागंााीत  
असि्ल अरु ाे शबद ्ेी मग अनुभूि्ि �ााीत  

 
्ा किवृेस सवामीजीनी कावयाृच उ�र पाठवले होृे. तयाची सुरवाृच ्ा शवेटंया ओळीृील शबद 

उचलपन साखळीसारखी केली होृी. तयानंी महटले– 
 

अिु्  संुदे मम दुिन ा्िी ाा्� ऐकााीत  
समथर शबदामंधुनी आरण अनुभूि्ि घ्ााीत  
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रेम द्ाधन सदगु  सकला गगनरथी ना्ीत  
भू, जल, ा्ज, समीे उलंडुिन “खं” म् हो ाृि�त  
 
िाशाल सुकसथे िनमरल गगनी गगन्र हो्ात  
सदगु  ाद्ी रेमशां्  ही बघ बघ िनजस�ात  
 
उंि उंि िहमिशख ाे राह् एकला  िनघााात  
रिा् एका उ�्म सथिल अलगद बैसााात  
 
अंा्ी भंा्ी कोणी नाही साकी्ही नस्ीत  
िनाां्  अिु्  दुिन ा्मधली आरलीि ास्ीत  
 
न्ना रुू्ी एक जलाश् िनमरल आिण अराेत  
िीि्जााे्ी ा्जोिनिध ्ो िदसा ा्ुरलाकाेत  
 
्ाबुंस शी्ल भानुतबब ा् अालोकन किे्ात  
दाहां् गर् मुख् ाा्ुिी कसथि् सोहंभिे्ात  
 
आजा ि�ारासुिन रुू्ी दशागुंळा  गिण्ात  
जनम मृत्ु िुकिा्ा नादं्ो ा्था िनजजिन्ात  
 
औक मोकका  शेीे नने मी नि ा् माझात  
ऐसा भााुन माथ्ााेिा उ्ेााा ओझात  
 
बघ उघडुिन्ा दाे दहााा हंसा मुक् केोनत  
का ाळ गगना ाांिुन ा्थे उ ाे अन् कोण? 
 
सदगु  ाद्ी रेमशां्  ही बघ बघ िनजस�ात  
त्ा स�ािा अिध�ान रेमातमा ्ंूि सा्ःत  
 
ा्णा रिे ्ंू गगनािाही साीी होउन ेाहीत  
अिु्  संुदे त्ा दुिन ा्ि्ल नालाई राहीत  
 
दपा दशरन दश् भान हा नुे ा् लामा्त  
ऐशा अिु्  दुिन ा् माजी कुठला  िदनेा्? 
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अिु्  संुदे त्ा दुिन ा्ि्ल वहााा ेिहाासीत  
सत् दाा ्ि् गु ाे तकके िानाी सकलासंीत  

 
सवामीजीनी या कावयाृ देह आिण आतमा याचंा संबधं काय व ृे िनराळे आहेृ याचा अनुभव कसा 

घयावा याचे इृके सुंदर िदगदशरन केले आहे की जानेनर कनया सखी मंडळाने धयानास बसणयापपव� ही किवृा 
रोज महणायची असे ृेवहा ठरिवले होृे. 

 
देव महणृाृ, “अजुरना, देह आिण आतमा हे वगेळे पहाणयाची �ि�या जानामुळे होृे. जानी पुरषाचंी 

दि� मग देहांया खोळीपय�ृ पोचपन िृसेच साबंृ नाही. �ीषमाृील ृी�ण सपयरिकरण जसे आृ घुसृाृ ृशी 
ृी तयाचंी जानदि� िववकेांया िवसृारामुळे सेट आतमयापय�ृ पोचृे आिण तयाचंी सफप ृ� सवरपांया िठकाणी 
�ससर होृे. आकाशाृ नक�े ख�पन भरलेली असृाृ. ृी समु्ांया पाणयाृ �िृिबिबृ होृाृ. पण पहाणारा 
असे महणृ नाही की आकाश ृुटपन समु्ांया पाणयाृ पडले आहे. आकाश िजसे होृे िृसेच आहे आिण ृे 
पाणयाृ पडले आहे असे िदसणे हा आभास आहे. हे जया�माणे ृे दशय पहाणारा सहज जाणृो तया�माणे देहाृ 
सापडलेलया आतमयाला ृे जानी पुरष वगेळेपणाने पहाृाृ. खळखळ वहाणाऱया पाणयाबरोबर आकाशृला चं्  
वहाृ नाही. ृो चं् �काश चं् ांया िठकाणी सुरिकृ असृो हे ृे जाणृाृ. एखा�ा डबकयाृ सपय�चे �िृिबब 
पडृे, ृे डबके भरृे, सुकृे, �िृिबब नाहीसे होृे, पण सपयर आपलया िठकाणी जशाचा ृसा असृो. जानी 
पुरष देह येृाना आिण जाृाना तया देहाकडे लक न देृा तयाृलया आतमयाला महणजेच मला पहाृाृ. घट 
आिण मठ होृाृ-जाृाृ, आकाश तयांं या आृ बाहेर जसेंया ृसे असृे, घट आिण मठ आहेृ िकवा आृा 
नाहीृ महणपन तया आकाशांया �ससृीृ काही फरक होृ नाही. तयाच�माणे ि�कालाबािधृ अशा आतमस�ेवर 
देह होृाृ आिण जाृाृ तया आतमस�ेवर ्ा देहांया जाणया-येणयाचा काहीही पिरणाम होृ नाही हे जानी 
पुरष प�े ओळखृाृ. तयाचंी नजर तया देहाृ असणाऱया अिवनाशी आतमस�ेवर िखळलेली असृे. हे चैृनय 
वाढृ नाही, कमी होृ नाही, कमर करीृ नाही, करायलाही लावीृ नाही हे ृे पुरष चोख असे आतमजान 
झालयामुळे जाणृाृ. 

 
पण पास�, हे आतमजान होणयासाठी मनामधये पपणर िवरकृी असली पािहजे. एरवी जान आपलेसे झाले. 

बुि�ने झाडपन सगळया िवनाृील परमाणपचंाही िहशोब िदला, सगळया शासाचें ृातपयर हाृी आले. अशी िव�ृा 
आंगी आली आिण मनाृ िवरकृीने मा� घर बाधंलेले नाही अशी �ससृी झाली असेल ृा माझी सव�तमकाची 
भेट होईल अशी आशासु�ा धर नये. 

 
ृोडाने िवचाराचंी बडबड आिण अंृःकरणाृ िवषयानंा सारा असे असेल ृर धनुधररा मी कधीही अशा 

माणसांया हाृी सापडणार नाही हे ि�वार सागंृो. अजुरना, झोपेृ �ंस बरळणयाने कधी संसाराचा गुंृा सुटेल 
काय? पोसीला सपशर करन पोसी वाचलयासारखे होईल काय? डोळे बाधंपन नाकानंी मोतयाचा वास घेृला ृर 
तया मोतयाची िकमृ करृा येईल काय? 

 
तया�माणे मनाृ अहंृेला सारा आिण िजभेला मा� सवर शासाचंा सराव या�माणे को�वधी जनम गेले 

ृरीसु�ा ृो मनुषय माझयापय�ृ येमन पोचृ नाही. मा� मी कुठे ृरी दपर आहे आिण मला येमन पोचायचे आहे 
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असे मा� समजप नको. जीवाला माझया अ�सृतवाची िवषयाृ गुंृलयामुळे जाणीव होृ नाही. पण लकाृ ठेव की 
मी सवर भपृ ानंा वयापपनच आहे. आृा माझया वयापृीचे वणरन ृुला सागंृो. 

 
सपय�सह ही सवर िवनरचना जो �काश दाखवृो ृो �काश माझा आहे, ृो �काश िवनांया आिद 

आिण अंृी असृोच. अजुरना, सपयर पकथवीृील पाणी शोधपन घेृो, ृो �काश माझाच, पकथवीचे पाणी सपय�ने शोषपन 
घेृलयावर चं् ाचा �काश िृला पुनहा ओलावा पुरिवृो ृोही �काश माझाच. पाणयाचे शोषण करणारा सपय�चा 
�काश माझाच, पकथवीला ओलावा पुरवणारा चं् ाचा �काश माझाच. जे �खर ृेज सृृ जाळणयाची, अ� 
िशजिवणयाची ि�या शवेटास नेृे ृे अ�गनंया िठकाणचे ृेजही माझेच आहे. 

 
अरे, मी ्ा भपृ काळामधये िशरलो आहे महणपन समु्ांया महाजळामधये पकथवीचे हे माृीचे ढेकप ळ 

िवरघळपन जाृ नाही. पडुंसुृा, मी आकाशामधये चं् ाचे रप घेृो. पकथवीवर जया औषधी वनसपृी आहेृ तयाचें 
मुळे चं् िकरणा पृन अमकृाचा वष�व करन वाढवृो. तया वनसपृीमधये रस भरणयाचे काम चं् िकरण करृाृ, 
महणजे तया रपाने मी करृो. अरे, चं् रपी चालृे अमकृाचे सरोवर मी झालो आहे. मी धानयािदकाचें भरण-
पोषण करृो आिण अ�ांया�ारे सवर �ािणमा�ानंा जीवन देृो. 

 
िशजवपन ृयार केलेले अ� जीव खाृाृ, पण जठराृील अ�गन �दीपृ असलयािशवाय अ� पचपन 

जीवानंा समाधान कसे िमळणार? महणपन �ािणमा�ांं या नाभीकंदावर आगटी ृयार करन अजुरना, पोटाृील 
अ�गन मीच झालो आहे. �ाण आिण अपान ्ा दोन वायपं या जोडभातयाने अहोरा� फंुकफंुकप न पोटामधले िकृी 
अ� मी पचिवृो याचा िहशोब नाही. कोरडी, �सनगध, िशजलेली, भाजलेली अशी चार �कारची अ�े आहेृ पण 
ृी सवर पचिवणारा मी एकटाच आहे. या�माणे लकाृ घे की सवर �ाणी मीच आहे. �ाणयानंा जगिवणारे अ� मीच 
आहे. अ�पचनांया कामाृ �मुख असा जठरा�गन मीच आहे. आृा माझया वयापृीची अपपव�ई यापेका मी अिधक 
काय सागंप? िवनाृ सवर िठकाणी केवळ मीच आहे, दुसरे कोणी नाही. 

 
अजुरना, ृुझया मनाृ शकंा आली आहे ना? ृुला असे वाटृे आहे की जर सगळीकडे देव आहे ृर 

िकतयेक जीव सदा सुखी, िकतयेक सदा दुःखी असे का? एखा�ा शहराृ एकाच िदवयावर सगळे िदव ेलावले 
गेलेले असृाना काही �काशमान झाले आिण काही लागलेच नाहीृ असे का झाले? ृुला ही शकंा आली आहे 
ना? ृुझया मनाृ ृकर िवृकर  येम देम नकोस. ृुझया शकेंचे िनराकरण करृो ऐक. 

 
अजुरना, मी सव�ंया िठकाणी सारखा भरन रािहलो आहे हे अगदी सतय आहे, परंृु �ाणयांं या 

बु�ीनुसार �गट होृ असृो. �ाणयाचे अंृःकरण ही काच आहे व मी �काश आहे ृी काच शु�, अशु�, रंगी 
बेरंगी असेल तया तया �माणे तया काचे पृन पडणारा �काश बदलृो. अनेक वा�े आहेृ. तया पृन धवनी िनघृो. 
मुळाृ धविन हा आकाशाचा गुण आहे. पण �तयेक वा�ा पृन िनघणारा धविन तया वा�ाचंा गुण घेमन वाजृो. 
ृबला वगेळा वाजृी, सारंगी वगेळी वाजृे, धवनीचे मपळ कारण आकाश एकच पण धवनीला आकार देणारे वा� 
वगेळे वगेळे महणपन धविन िभ�िभ�. सवर जगांया ि�या सपय�ंयाच �काशाृ चालृाृ. पण �तयेकजण ि�या 
िनरिनराळया करृो. �काश एका सपय�चाच पण �तयेक मनुषय तया �काशाचा उपयोग आपआपलया गरजेनुसार 
महणजेच बुि�नुसार करृो. झाडे वाढिवणयाचे काम पाणी करृे पण येणारे रोप बीजधम�नुसार येृे. पाणी 
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पाटाने वहाृ जाृे मसही वाढृो, कंुपणाला एरंडही वाढृो. तया�माणे माझे सवरप िनरिनराळया जीवामधये 
िनरिनराळे पिरणाम घडवपन आणृे. एका जाणतया आिण नेणतया पुढे एक नीलमणयाची दुपदरी कंठी पडली 
होृी. जाणतयाला ही रतनावली आहे हे समजपन सुख झाले. नेणतयाला एकसारखा सापाचा भास होृ रािहला 
आिण दुःख झाले. सवाृीचे पाणी िशपलयाृ आिण सापांया मुखाृ एकदमच पडले पण िशपलयाृ झाले मोृी 
आिण सापांया मुखाृ झाले िवष! ृेवहा अजुरना, पृ शकंा सोडपन दे. मी सवर िठकाणी सारखा भरलेला असृाना 
पिरणामाृ िभ�ृा का िदसृे हे ृुझया धयानाृ आले काय? मी तयांं या हदयाृच असृाना जीव �कक ृींया 
आधीन झालयाने मला ओळखृ मा� नाहीृ. अरे, सव�ंया हदयाृ अहोरा� ‘मी’ असे जी सफुरण होृे ृे माझे 
सवरप आहे. एरवी जीवानंा तयाची जाणीव नसृे खरी. पण संृांं या सहवासाृ रािहले की, आपोआप होम 
लागृे. योग व जान याचंा अभयास केला, वैरागयाने युकृ होमन गरचरणसेवा केली की या सतकम�मुळे अशषे 
अजान िवरृे आिण अहंकार आतमसवरपाृ िव�ांृ ी घेृो.” 

 
१९१० मधये िलगापपा सावळगींयासारखे जये� गुरबधंप रामभाम रान�ानंा काही िदवस ृरी गुरंंया 

सहवासाृ रहाणयास सुचिवले होृे. पण रामभामंना ृे जमेना. अशा �ससृीृ सावळगींयामाफर ृ 
भामसाहेबमहाराजानंी िनरोप पाठिवला, “रामरायाला महणावे नुसृा नेम करन काय होणार? येसे येमन 
रािहले पािहजे.” 

 
मग गुरदेव दोन मिहने गुरंंया सहवासाृ राहपन आले. नेमावलींया �सृावनेृ गुरदेव िलिहृाृ. 

“�सृुृ लेखकास अलीकडे बरेच िदवस तयाजबरोबर (भामसाहेब महाराजाबंरोबर) राहणयाचा �संग आला 
होृा व तयांं या �तयेक ि�येचे तयाने सप�म अवलोकन केले आहे. तयाचंी िनसपकहृा, तयाचें दयालुतव, तयाचंा 
नेमसृपणा, तयाचंा दढृर मनोिन�ह, अबालवक�ाशंी समृा, िशषयावंर अलोट �ेम, गुरवर व आतमजानावर 
िनससीम भ�कृ अलौिकक शािंृ, उपाधीपासपन अिलपृ रहाणयाची शलैी हे व इृर अनेक गुण वरवर 
पहाणाऱयाससु�ा िदसपन येृील. फार काय सागंाव ेदासबोधांृ गरृ  िनसपकह व रृणपक, िनसपकह लकण, िनसपकह 
वयापलकण वगैरे जे आचारबोधक समास आहेृ तयाृील �तयेक ओवी�माणे तयानंी आपले व रृन ठेवले आहे.” 

 
देवाना हा असा सहवास सुचवावयाचा आहे. आपलयाला आतमसाकातकार होणयासाठी संृसहवासाचा 

केवढा उपयोग आहे हे सप� होृे आहे. 
 
देव पुढे महणाले, “या जानी पुरषांं या पहाणयास माझयािशवाय दुसरा हे पृ नसृो. ृे आपले सवरप 

आपण पहाृाृ आिण ृे तयाचें सवरप ृर मीच आहे. ृेवहा ृे माझयाशी एकरप होमन, सुखरप होमन जाृाृ 
हे धयानाृ ठेव. आृा हे जे आतमदशरन तयानंा होृे ृेही माझयामुळेच होृे. सपय�दय झाला की तया 
सपयर�काशाृच सपयर पहावा ृसा मला जाणणयासाठी मीच कारण आहे. माझयामुळेच माझे रप तयानंा िदसृे 
िकबहुना असे महणपया की माझयामुळेच तयाचें माझयाशी ऐकय होृे ही �ससृी ृे अनुभवृाृ. अजुरना, ृुला वाटेल 
की माझयामुळे केवळ जानावससाच अनुभवृा येृ असावी ृर ृसे पृ मानप नको. अजानावससासु�ा माझयामुळेच 
�ापृ होृ असृे. 
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शरीरांया सेवेृ  गुंृलेले आिण संसारगौरवच ऐकणारे पुरष सवगर आिण संसार यांृ ील आकाकंानंी वडेे 
होमन कमरमाग�वरन धावृ असृाना दुःखांया शलेकया भागाचे अिधकारी होृाृ. तयाचंी अहंृा देहामधये 
बुडपन गेलेली असृे. पण हा सवर भोगसु�ा तयानंा माझयामुळेच घडृ असृो. जागा असणारा पुरष जसा 
जागकृी व सवपन ्ा दोनही अवससानंा कारण असृो िकवा ढग आलयाने िदवस हारपृो आिण ृो हरपला हे तया 
िदवसांयाच अंधुक �काशाने कळृे. तया�माणे मला न जाणपन आिण न जाणलयामुळेच जीव िवषय भोगृ 
असृाृ. जीवाला होणाऱया जानाला आिण अजानाला मीच कारण आहे हे लकाृ घे. दोर जेवहा सापासारखा 
िदसृो ृेवहा दोरपणा व सापपणा एकाच दोरीवर भासृाृ. तया�माणे जान आिण अजान हे दोनही वयवहार 
माझयामुळेच िस� होृाृ. दोनही अवससा माझया स�ेमुळे अ�सृतवाृ येृाृ. 

 
माझी ही अशी सव�कष स�ा न जाणृा वदे मला समजपन घयायला गेले महणपन तयांं यामधये एकमृ 

होईना. उलट मृभेदच वाढले आिण तया पृन वदेांं या ृीन शाखा झालया. जाणणयाची वस पृ मी एकच! पण मला 
एकाला जाणणयाचा �यतन करणाऱया वदेांं या शाखा ृीन! पपव�कडपन काय िकवा पि�मेकडपन काय वहाृ 
येणाऱया न�ानंा जसा समु् हेच एकमेव िव�ानृीससान आहे ृसे हे आहे. सुगंिधक वाऱयांया झुळुकी आकाशाृ 
नाहीशा होृाृ; तया�माणे ‘एकमेवाि�ृीय ं�मह’ ्ा महािस�ांृ ापाशी वदे शबदासह नाहीसे होमन जाृाृ. 
वदे जेवहा लाजपन सृबध होृाृ ृेवहा मीच तया वदेाचंा असर पुनहा �कट करृो. आृा वदेासंह सवर जग िजसे 
िनःशषे हरपृे, ृेवहा ृे शु� आतमजान जाणणारा मीच आहे. तया�माणे िनजलेलयास जागे केले की सवपनाृ 
भासणारे दुजेपण संपृे आिण पपवरवृ एकाकीपणाचे भान येृे. तया�माणे माझा अ�ैृपणा मी �ैृ संबधंािशवाय 
जाणृो. हा बोध जाणणाराही मीच आहे. अजुरना, कापपर पेटला की, ृो िवझवृाना काजळी उरृ नाही आिण 
अ�गनही उरृ नाही, तया�माणे समपळ अजान खामन टाकणारे जानही बुडपन जाृे. आृा तया आतमसवरपाला 
आहेपणाही नाही आिण नाहीपणाही नाही. िवनच घेमन जाणाऱया तया चोराला कुणी धरावयाचे? वीरा, अजुरना, 
जानही नाही आिण अजानही नाही अशी जी एक शु� अवससा ृी अवससा मीच आहे.” 

 
या�माणे मोकाचे सवामी �ीकक षण परमातमा यानंी चराचराृील आपलया वयापृीचे वणरन केले. आकाशाृ 

उगवलेला चं्  कीर समु्ाृ जसांया ृसा �िृिबिबृ वहावा तया�माणे देवानी केलेला हा बोध अजुरनांया 
िच�ावर जसांया ृसा उमटला. िभृी अगदी सवंच गुळगुळीृ असलया की आरशाृ �िृिबब उमटाव े
तया�माणे समोरंया िभृीवरील िच� दुसऱया िभृीवर उमटृे तया�माणे वैकंुठनासांं या िच�ाृील बोध 
अजुरनांया िच�ाृ �वशे करन नादंप लागला. काय आ�यर आहे पहा! जो जो वस पृचे सवरप अनुभवास येृे ृो 
ृो तया वस पृची गोडी वाढप  लागृे. महणपनच अनुभव घेणाऱयाचंा राजा अजुरन हाृ जोडपन तया भगवंृ ास िवनंृी 
कर लागला. ृो महणाला, “महाराज आपण आपले वयापक रप सागंृ असृाना आपले िनरपािधक रप 
सहज जाृा जाृा सािंगृले. पण तयामुळे माझया मनाची कृपृी झाली नाही. आपण आपले ृे िनरपािधक रप 
हाृचे काही राखपन न ठेवृा सागंा.” 

 
अजुरनाची ही िवनंृी देवानंी ऐकली मा�! तयानंा आनंदाचे भरृे आले ृे हसपन महणाले, “अजुरना बाबा 

भले केलेस. अरे हा िवषय पुनहा पुनहा कौृुकाने सागंावा असे मला िकृीृरी वाटृे, पण करावे काय? कोणी 
िवचारणारे भेटृच नाही. मी काय हा िवषय अखंड सागंायला ृयार आहे पण सागंप कुणाला? अजुरना, ृुझया 
रपाने माझे मनोरस फळाला आहे आहेृ रे सखया! पृ ृोड भरन �शन िवचारृोस, िच� भरन ऐकृोस आिण 
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जीव भरन अनु�ान करृोस. 
 
अ�ैृापलीकडचा ृो अनुभव मला ृुझया सहाययाने, ृुझया िनिम�ाने भोगृा येईल. पास�, हा �शन 

िवचारन पृ माझेच सुख मला देृो आहेस. आरसा समोर आला की आपले मुख आपलया डोळयानंा िदसृे. 
तया�माणे शु� संवाद करणयामधये चृुर असणाऱया अजुरना, ्ा संवादांया िमषाने पृ माझेच सुख मला देृो 
आहेस. 

 
अरे, ृुला मािहृ नाही महणपन पृ िवचारावसे आिण मी जानी महणपन ृुला सागंावयास बसावे ृसा �कार 

माझया लाडकया, आपलयामधये नाही. पृ ृर हे सगळे जाणृोसच पण संवादाचे सुख आपण भोगाव ेव मलाही 
�ाव ेमहणपन केवळ पृ �शन िवचारृोसच आिण मीही उ�र देृो आहे.” 

 
देवानंा �ेमाचा आवगे आवरेना. तयानंी अजुरनाकडे कक पाद�ीने पािहले आिण एकदम तयाला िमठी 

मारली. 
 
गिहवरलेलया कंठाने देव कसेबसे बोलप  लागले. महणाले, “अजुरना, दोन ओठानंी एकच बोलणे, दोन 

पायानंी एकच चालणे, तया�माणे रे, ृुझे िवचारणे आिण माझे सागंणे. पृ आिण मी एकच असर पहायचा आहे रे. 
सागंणारा आिण पुसणारा दोघेिह एकच आहेृ.” 

 
देव मोहाने भलुपन गेले. अजुरनाला आिलगन िदलयाबरोबर तयाचें देहभानच हारपले. सो�ा वळेाने 

भानावर येृ ृे मनाशी महणाले, “नको हे ऐकय! उसांया रसाची ढेप झाली की िृची चव जासृ चागंली वहावी 
महणपन िृला मीठ लावणे बरे नवहे. ऐकयच झाले ृर संवादसुखाची गोडी नासेल. जीवाभावांया गो�ी कुणाशी 
बोलावया मग? आमही नरनारायण, दोघाृ भेद नाहीच. तयाृ पुनहा जर ऐकय झाले ृर संपलेच. ृेवहा हा 
�ेमाचा आवगे माझयाच िठकाणी िजरवपन टाकला पािहजे महणपन देवानी शलेयाने डोळे िटपपन घेृले आिण हळपच 
हाक मारली, “वीरेशा अजुरना, कसा रे ृुझा �शन होृा?” 

 
पण उ�र �ावयास अजुरन ृरी कुठे भानावर होृा? तयाची कसा ृरी कुठे वगेळी होृी? ृो 

कक षणरपाृ िवरनच चालला होृा. �शन ऐकप न ृो देहभानावर आला आिण तयानेच केलेलया �शनाचंी उ�रे 
ऐकणयासाठी ृयार झाला. सदगद कंठाने ृो महणाला, “जी, मी महटले की देवा मला आपले िनरपािधक रप 
सागंा जी.” 

 
या बोलणयावर ृो शा�गी �ीकक षणाने िनरपािधक रपाचे जान करन देणयासाठी दोन �कारानंी उपाधी 

सागंणयास सुरवाृ केली. 
 
अजुरनाने िवचारले िनरपािधक रप आिण देव सागंृ आहेृ उपाधी, हा काय �कार आहे असे जर 

कुणाला वाटले ृर देवाचंा हे पृ असा की उपाधी सागंावया तया काढपन टाकलया की जे उरृे ृे िनरपािधक! दही 
घुसळपन ृाक काढपन टाकलयावर जे उरृे ृे लोणी. िकडाचा दोष काढपन टाकला की जे राहील ृे चोख सोने. 
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पाणयावरचे शवेाळे काढपन टाकले की खाली रहाृे ृे शु� पाणी. को�ाचे आवरण झाडपन काढपन टाकले की 
हाृी िनववळ सवंच धानय उरृे ृसेच हे आहे. एखादी नवरी जमलेलया पुरषाचंी नाव ेसागंृे, नाृी सागंृे, पण 
तयाृलया एकाचेच नाव ही सागंृ नाही, नाृेही सागंृ नाही, नुसृीच लाजृे आिण आपले पिृराज कोणृे हे 
सुचिवृे. 

 
तया�माणे जे िनरपािधक रप शबदाृ सागंणयासारखे नाहीच. तयाचे रप दाखिवणयासाठी ल�मीपिृ 

�ीकक षण आधी उपािध सागंृ आहेृ. पाडवयाची लहानुली चं् ाची कोर दाखिवणयासाठी वककांया फादंीकडे बोट 
करन “िृसपन ृी वर िदसृे आहे पहा” असे सागंाव ेतया�माणे देव उपािध सागंपन िनरपािधकाचे िववचेन करीृ 
आहेृ. ृे महणाले, “अजुरना, डावया आिण उजवया दोनही हाृानंी पृ शसे, असे सारखयाच िशृाफीने 
चालवृोस. पृ ृसा सरावच केला आहेस महणपन ृुला सवयसाची महटले जाृे. आृा ृुझया बुि�ची परीका 
आहे. सोपपािधक आिण िनरपािधक या दोनही रपाशी ृुला झुंज घयावयाची आहे. माझयाकडपन जासृीृ जासृ 
सप� करृा येईल िृृके करृो. 

 
हे बघ ्ा संसाररपी नगरामधये सवभावृः अलप अशा दोन पुरषाचंी वसृी आहे. ्ा एव�ा �चडं 

आकाश�ागंणाृ जया�माणे िदवस आिण रा� ्ा दोनच अवससा नादंृाृ, तया�माणे ्ा संसारराजधानीृ 
दोनच पुरष रहाृाृ. आणखी एक िृसरा पुरष आहे पण ृो अ�गट असृो. ृो �गट झाला की तया 
राजधानीसकट तया दोनही पुरषानंा खामन टाकृो. तयाचे नावसु�ा तयाला सहन होृ नाही. तया पुरषाची 
कसा नंृर सागंृो. आधी ्ा दोन पुरषाचंी अवससा पाहपया. या संसार�ामामधये दोघेजण वसृीृ आले आहेृ. 
एक आंधळा-वडेा-पगंप आिण दुसरा सव�गाने धड आहे. जानदि�हीन महणपन आंधळा. देहाला मी महणणारा 
महणपन वडेा आिण उपाधींया ृं�ाृ सापडला असलयाने पागंळा असा जो तयाृला एक आहे तयाला नाव आहे 
कर! सव�गाने धड आहे तयाला महणावयाचे अकर! कर आिण अकर अशा दोन पुरषानंीच हा सवर संसार कोदपन 
भरन टाकला आहे. कर महणजे काय? आिण अकर महणजे काय? या संपपणर अिभ�ायाचे िववचेन करृो. तयाची 
लकणेही सागंृो. 

 
मह��व  अहंकारापासपन ृे गवृांया पातयापय�ृ जे जे काही लहान, मोठे, ससावर, जंगम आहे, जे जे 

मनबुि�कडपन जाणले जाृे, जे पचंमहाभपृ ांं या मेळाने ृयार होृे, आिण नामरपाृ सापडृे आिण स�व, रज, 
ृमांया टाकंसाळीृ ृयार होृे, ृे ृे सगळे कर आहे. भपृ ाकक ृीचे नाणे जया सोनयापासपन पाडले जाृे आिण 
काळ जया कव�ानंी जुगार खेळृो ृे कर जाणाव.े 

 
�ानृींया जंगलाृील लाकडे कापपन हा सक�ीचा देखावा उभा केला जाृो. िवपरीृ जानाने ृो देखावा 

जाणला जाृो आिण कणाकणाला तयाचा िनरासही होृ असृो. हे सगळे कर आहे. 
 
अजुरना, मी साृवया अधयायाृ तया कराचे अ�धा �कक िृ सवरप दाखवले. ृेरावया अधयायाृ तया 

�कक ृीृील च�ीस ृ�वे िववरन सािंगृली. आृाच पधंरावया अधयायाृ तयाचे वककांया रपकाृ सिवसृर 
वणरन केले ृे सगळे कर आहे. 

 



 
अनु�मिणका 

्ा आठ �कारंया �कक िृृ िकवा च�ीस ृ�वाृ िकवा तया अनतस रपकाृ सािंगृलेलया आकाराृ 
ृे चैृनय �वशे करृे आिण तयासारखा आकार आपलयाला आला अशी तया चैृनयाला �ानृी पडृे. 

 
एकदा एका िसहाने िविहरीृ आपले �िृिबब पािहले. हा कोणी दुसरा �िृसपध� िसह आहे असे मानपन 

रागावपन तयाचे पािरपतय करावे महणपन तयाने मो�ाने गजरना केली आिण तया िविहरीृ उडी मारली. तया�माणे 
पाणयामधये आकाश ृ�व आहेच पण बा्ृः तया पाणयावर आकाशाचे �िृिबब पडृे आिण अ�ैृ असपन �ैृाचा 
भास िनम�ण होृो. तया�माणे आतमा तया आकारवान शिररास नगर कलपपन ृेसे �वशे करृो आिण ृेसे �वशे 
केलयावर तयाला सवृःचा िवसर पडृो, झोप लागृे. मा� हे िनजणेसु�ा भासातमक आहे हे िवसर नको. 
सवपनाृ िबचाना पहावा आिण सवपनाृच तयावर झोपावे तया�माणे ृो आतमा ्ा आकारांया नगरीृ झोपला 
आहे असे समज. आृा एकदा ृी झोप मानय केली की पुढे असे घडृे की तया िन्ेंया �भावाने ृो मी सुखी, मी 
दुःखी असे घोरणे सुर करृो आिण तया अहं समाधीृ बरळप लागृो की हा िपृा, ही माृा, मी गोरा, वयंग 
असलेला, अवयंग, हा पु�, ही कांृ ा, हे धन! हे सगळे माझेच नवहे काय? अशा सवपनांया घो�ावर सवार 
होमन भवसवग�ंया रानामधये जो धावृ सुटृो तया चैृनयाचे नाव अजुरना करपुरष आहे. 

 
आृा तयालाच के�जही महटले जाृे. जग जया दशलेा जीवदशा महणृे, ृो सवरपांया िवसमकृीमुळे 

सवर भपृ ांं यासारखा होृो महणपन तयाला करपुरष महणृाृ. देहरपी नगराृ ृो झोपलेला असृो महणपनही 
तयाला पुरष असे नाव पडृे. ृो आतमरपाने पपणर आहे, महणपनही तयाला पुरष महणृाृ. हा आतमरपाने 
पिरपपणर असपनही उपाधीशी ृादातमय करन रािहला महणपन तयांयावर करपणाचा आरोप आला. खळाखळा 
वहाणारे पाणी आटृे आिण चिं्का तयाबरोबर नाहीशी होृे. तया�माणे उपाधीने युकृ असलेले चैृनय 
उपाधींया नाशाबरोबर िदसेनासे झाले महणपन तया चैृनयावर आळ आला की ृे कर आहे, नाशवंृ  आहे. पण 
उपाधीचा नाश महणजे चैृनयाचा नाश नवहे. पाणयाबरोबर �िृिबबाचा नाश होृो इृकेच. 

 
महणपन सवर जीवचैृनय करपुरष आहे असे समजाव.े 
 
आृा जो अकरपुरष महणृाृ ृो कोण कसा हे सागंृो, हा पुरष यसासर जान व िवपरीृ जान 

यांं यामधये असणारा आहे. धनुधररा, सवर मोठमो�ा पवरृांं यामधये जसा मेर पवरृ ृसा हा मधयसस आहे. ृो 
मेर पवरृ पकथवी, सवगर, पाृाळ या ृीन लोकामुंळे ि�धा होृ नाही, ृीन िठकाणी वाटला जाृ नाही, ृसा ृो 
अकरपुरष यसासर जानाशी संबधं करीृ नाही िकवा िवपरीृ जानाशीही संबधं करीृ नाही. “मी �� आहे” या 
यसासर जानाशी ृो एकरप होृ नाही िकवा िवपरीृ जानाने देहाशीही ृादातमय पावृ नाही, मी देह आहे असे 
समजृ नाही. िनववळ न जाणणे हे तयाचे सवरप आहे. उंबऱयावर उभा असलेला मनुषय घराृ आहे असे महणृा 
येृ नाही, घराबाहेर आहे असेही महणृ येृ नाही. ृशी ही मधयसस �ससृी आहे. धपळपण िनःशषे गेले आहे पण 
अजपन घट, भाडंी इतयादी आकार यावयाचे आहेृ अशा िचखलांया गोळयाचे जे रप ृेच या अकर पुरषाचे रप 
आहे. समु् आटलयावर लाटा नाहीृ, ृरंगही नाहीृ अशी जी अनाकार दशा ृशी ्ा अकरपुरषाची अवससा 
आहे. जागकृी ृर बुडाली आहे, पण सवपन काहीच माडंलेले नाही तया िन्ेसारखे हे रप समजाव.े संपपणर 
िवनाभास मावळला आहे आिण आतमबोध ृर अजपन उजळलेला नाही या न जाणणयांया अवससेला अकरपुरष 
हे नाव आहे. 



 
अनु�मिणका 

 
्ा अजानावससेला �ुृीमधये अजा महटले आहे. तयाचा असर तयाला जनम नाही असा आहे. आृा जनम 

नाही ृर नाश कसला? महणपन अजानदशलेा अकर असे नाव आहे. सवर कलानंी सोडपन िदलेला चं्  जसा 
चं् पणाने अ�सृतव असृे ृसे तया अजानाचे रप आहे. फळ पपणर िपकले की झाड जसे बीजाृ साठवले जाृे, 
तया�माणे सवर उपाधींया नाशानंृर जीवदशा िृसे साठवली जाृे. उपाधींयासह असलेले चैृनय आिण 
उपाधी ही दोनही जया िठकाणी लीन होमन रहाृाृ तयाला अवयकृ महणाव.े वदेांृ ाने ्ा अवयकृाला बीजभाव 
असे नाव िदले आहे आिण अकरपुरषांया रहाणयाचे िठकाण ृेच आहे. 

 
या अवयकृ अवससेपासपन िवपरीृ जान फाकृे, व सवपन जागकिृ या अवससाचंा िवसृार करृे आिण 

भेदबु�ींया रानाृ िशरृे. या अवयकृापासपन जीवतव िवन या कलपनेपय�ृ िवसृारृे आिण �लयकाली संकोच 
करीृ करीृ या अवयकृाृच लीन होृे. या अवयकृासच अकरपुरष महणावयाचे, करपुरष जागकिृ, सवपन या 
अवससाृ खेळृो. तया दोनही अवससानंा हा अकरपुरष जनम देृो. 

 
अजुरना, ही जी अवससा आहे िृला अजान घन सुषु�पृ असे महटले जाृे. या अवससेला ���ससिृ 

महणृा येृ नाही. कारण िृंयामधये उणीव आहे. 
 
अजुरना, खरोखरच हा अकरपुरष पुनहा सवपन, जागकिृ या �ससृीला येृ नसृा ृर तयाला ��भावच 

महणृा आले असृे. पण ृसे होृ नाही. ्ा अकरपुरषा पृनच पुनहा पुनहा ्ा अवससा येृाृ. ्ा 
अकरपुरषरपी आकाशाृच �कक िृपुरष हे ढग येृाृ-जाृाृ. के� आिण के�ज हे पदासर जया िन्ेृ िदसृाृ 
ृी िन्ा ृो अकरपुरष आहे. 

 
सोडकयाृ, खाली शाखा असलेलया ्ा संसार वककाचे अकरपुरष हेच मपळ आहे. पुरीमधये िनजलेलया 

्ा पपणर पुरषाला अकरपुरष असे नाव आहे हे धयानाृ आहे ना अजुरना? या अकरपुरष�ससृीृ िवकाराचंी 
येरझार िकवा िवपरीृ जानाचा �कार कळृ नाही. तया अस�ने ही सुषुपृीच महणावयाची. याला सवभावृः करणे 
महणजे गळणे नाही. मा� जानाचा उदय झाला की तया अकरपुरषाचा नाश झालाच. जानािशवाय इृर 
कोणतयाही उपायाने तयाचा िनरास होृ नाही. या अस�ने वदेांृ  शासाृ तयाला अकर महटले आिण ्ा 
िस�ांृ ाची मोठी वयापृी झाली आहे. अजुरना, सप�मय सागंावयाचे महणजे जे चैृनय जीवरपी काय�चे कारण व 
मायेचा आ�य करन रहाणे हे जयाचे लकण आहे तया चैृनयाला अकरपुरष महणावयाचे. आृा जागकिृ आिण 
सवपन या लोकांं यामधये िवपरीृ जानांया जया दोन अवससा आहेृ तया अजानरप ृ�वामधये महणजे सुषु�पृृ 
नाहीशा होृाृ. ृे अजान िकवा सुषु�पृ जानामधये बुडृे. जान अजान हरण करृे आिण सवृःही नाहीसे होृे. 

 
शकंरानंी जालंदराला मारणयासाठी िसहमुखी आकक ृी असलेला पुरष िनम�ण केला. जालंदरािदकानंा 

मारनही तयाची भपक शमेना ृेवहा शकंरानंी तयाला सवृःचेच शरीर खाणयाची आजा केली आिण उरलेलया 
ृोडांया आकक ृीस िकृ�मुख असे नाव िदले व ृी आकक ृी �तयेक िशवालयाृ काढणयास सािंगृले. या 
िकृ�मुख दशरन घेमन मग िशवाचे दशरन घेणयाची प�ृ आहे. 
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या िकृ�मुखा�माणे जान अजानाला िगळपन टाकृे आिण सवृःही नाहीसे होृे आिण मग उरृे केवळ 
“वसृु.” लाकप ड जाळपन अ�गन सवृःही शांृ  होृो. तया�माणे ‘अहं ��ा�सम’ हा साकातकार करन देमन 
जानही जाृे. जानावाचपन जे जाणणे ृेवढेच उरृे.  

 
अजुरना, वकि�जानावाचपन जे केवळ जान रािहले ृे केवळ जान महणजे उ�म पुरष होय. हा पुरष कर व 

अकर या दोन पुरषापेंका वगेळा व शवेटचा आहे. सुषु�पृ आिण सवपनापेका जया जागकृीृ बोध आहे ृी अवससा 
जशी अगदी वगेळी िकवा सपयरिकरण व मकगजळ यापेका �तयक अफाट सपयरिबब जसे वगेळे ृसा हा उ�म पुरष 
या कर व अकरपुरषापेका वगेळा आहे. का�ामधये असलेला अ�गन का�ापासपन जसा िभ� असृो, तया�माणे ्ा 
दोन पुरषापेका ृो पपणरृ या िभ� असृो. 

 
आपली मय�दा िगळपन टाकप न नदी आिण नद यानंा एक करीृ जसा �लयकालचा महासमु् एकतवाने 

�गट होृो तया�माणे सवपन नाही, जागकिृ नाही, सुषु�पृही नाही अशी ृी अवससा असृे. िदवस नाही, रा� 
नाही अशी �लयृेजाची �ससृी असृे. िजसे एकपण नाही, �ैृही नाही हेही कळृ नाही. अनुभव िृसे िदपपन 
नाहीसा होृो, ही जी अवससा, हे जे काही आहे ृे महणजे ृो उ�म पुरष! अजुरना, तयालाच परमातमा असे नाव 
आहे. 

 
कराकरपुरष अलीकडले व ृो उ�म पुरष पलीकडला आहे. िवचारांया काठावर उभे राहपन वदेानंा 

्ा पलीकडंया ृीरावरील पुरषांया गो�ी करृा आलया. ्ा परमातमयािवषयी बोलावयाचे ृे तयांयाशी न 
िमसळृा जीवदशमेधये राहपन शबदाृ बोलावयाचे. नदीमधये बुडणाऱयांया गो�ी काठावर उभा असलेला मनुषय 
सागंृो तया�माणे हे घडृे आिण यामुळेच कर, अकरपुरष अलीकडले आिण हा उ�म पुरष पलीकडंया 
ृीरावरला महणपन तयाला परमातमा असे महटले जाृे शबदानंी जरी तयाला पुरषो�म असे महटले ृरी वासृिवक 
तयाचा शबदाृ उ�ेख करृा येृच नाही. न बोलणयाने तयाचे वणरन होृे. न जाणपन ृो जाणला जाृो. काहीच 
नाही हेच तया वस पृचे असणे आहे. 

 
‘मी �� आहे’ हा सोहंभावही िृसे संपृो. सागंणाऱयाचे सागंणे सरृे. द�तवाबरोबर दशय नाहीसे होृे 

अशी ही अवससा. नाक आिण फुले यांं यामधये सुगंध ृरळृ असृो. ृो डोळयानंा िदसृ नाही महणपन ृो नाहीच 
असे महणप नये. ृसे ्�ा आिण दशय हे गेलयावर काय रहाृे असे कुणी महटले ृर ्ा दोनही कलपना नाहीशा 
झालयावर जे उरृे असा अनुभव येृो ृेच तयाचे रप आहे. 

 
ृो परमातमा �काशािशवाय �काश आहे. तयाला कुणी �काशमान करीृ नाही. िनयमय पदास�िशवाय 

ृो िनयामक आहे. सगळी पोकळी ृो भरन टाकृ असृो. धवनीकडपन ऐकला जाणारा ृो धविन आहे. 
चवीकडपन चाखली जाणारी ृी चव आहे. आनंदाकडपन भोगला जाणारा आनंद आहे. सुखाला �ापृ झालेले 
सुख आहे. ृेजाला सापडलेले ृेज आहे. महाशपनयामधये लीन झालेले शपनय आहे. ृो परमातमा पपणरृ ेचा शवेट 
आहे. िव�ानृीची िव�ांृ ी आहे. ृो िवनांया िवसृाराला पुरन उरला आहे. लयाचाही तयांया िठकाणी लय 
होृो. ृो पुषकळापेका पुषकळ पटीने पुषकळ आहे. 
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िशप सवृः रपे होृ नाही िशपच असृे. पण पहाणाऱयांया अजानामुळे ृी िशपच रपे आहे असा भास 
ृी करवृे. अनेक �कारंया अलंकाराचें रप झालेले सोने खरे महणजे जासृच �गट होृे. पण पहाणाऱयांया 
दि�ला ृे सोने सवृःचे रप न दाखिवृा अलंकाराचें रप दाखवृे. ृे लपृ नाही पण दि�दोषामुळे 
लपलयासारखे वाटृे. ृो परमातमा ृसाच िवन न होृा िवनाला धारण करृो. पाणयापासपन ृरंगाला वगेळेपण 
नाही. जग �कािशृ होृे याचाच असर परमातमा �गट होृो. पाणयामधये िदसणारा चं्  आपलया 
संकोचिवकासास आपणच कारणीभपृ  आहे. तया�माणे परमातमा आपलया संकोचिवकासास आपणच कारणीभपृ  
आहे. िवनपणाने ृो होृ नाही, िवनलोपाबरोबर जाृ नाही. रा� आिण िदवस यामुळे सपय�चे दोन भाग होृ 
नाहीृ. तया�माणे हा उ�म पुरष कधीही, कोणीकडपनही, कशामुळेही कमी होृ नाही. तयांयासारखा जगाृ 
ृोच एक आहे. ृो आपणच आपलयाला �कािशृ करृो. धनंजया, ृुला आणखी काय सागंप? तयांयािशवाय 
दुसरे काही नाहीच असे समज. कर आिण अकर याहपन वगेळा आिण िनरपािधक असा मी परमातमा असलयाने 
जग व वदे मला पुररषो�म असे महणृाृ. 

 
पण ृे असो. धनंजया, जानसपय�चा उदय झालयावर तया जानांया �काशाने जी मला पाहृो तयांया 

दि�ृ आृा भेद उरृ नाही. जागकृीचे जान झाले की सवपन नाहीसे होृे. तया�माणे आृापय�ृ होृ असलेले 
िवनाचे सफुरण िमथया आहे हे कळृे. माळ हाृाृ घेृली की, सपर वाटृ होृा ृो भास आिण तया भासामुळे 
वाटणारे भय नाहीसे होृे. तया�माणे माझे जान झाले की, ृो जानी जगदाभासांया िवळखयाृ सापडृ नाही. 
जयाला अलंकाराृले सोने िदसले ृो अलंकारपण खोटे आहे असे महणृो, तया�माणे माझे सवरवयापी रप जयाने 
जाणले तयाने भेदाचा पपणरतयाग केला आहे असे समजाव.े मग ृो महणृो, “सि�दानंद सवर� भरलेला आहे. ृो 
सि�दानंद सवयंिस� आहे आिण मीही सि�दानंदरपच आहे.” 

 
अजुरना, मला जाणपन तयाने भेद कसा टाकला हे कळले ना? 
 
आृा तयाने सवर जाणले असे महणणेसु�ा अपुरे होईल. ृोच �� झालयाने तयाला �ैृ उरलेलेच नाही. 

आकाशच आकाशांया िमठीला योगय नवहे का?ं कीर समु्ाला कीर समु्ाचीच मेजवानी �ायला नको काय? 
अमकृाृ िमसळपन जावयाचे असेल ृर अमकृच वहावयास नको का? शु� सोनयाशी एकरप होणयास शु� सोनेच 
योगय नवहे काय? तया�माणे माझी भकृी करणयास म प्पच वहावयास नको का? ृसा ृो जानी पुरष माझयाशी 
एकरप झाला असलयाने माझी भकृी करणयास अिधकारी आहे. 

 
बाबा अजुरना, िसधपहपन गंगा जर वगेळया जाृीची असृी ृर तयांयाशी एकरप कशी झाली असृी? 

महणपन माझयाशी एकरप न होृा माझया भ�कृृ �वशे कसा होणार? मी होमनच माझी भकृी करावी पास�. 
महणजेच ृी अननय भकृी होृे. लाट समु्ाहपन अिभ� असृे ृसा माझा भकृ माझयाहपन अिभ� असावा. 
सुय�ला आिण तयाचा �भेला जशी एकरपृा असृे ृशी एकरपृा असली की भ�कृची योगयृा आली असे 
महणावयाचे. 

 



 
अनु�मिणका 

हे या गीृारपी उपदेशांया आृापय�ृंया सवर उपदेशाचे सार आहे. उपिनष प्पी  कमळाचा हा सुगंध 
आहे. सवर शासांया अभयासानंृर येणारा साकात अनुभव आहे, फल आहे. वदेरपी द्ामधये वयासबुि�ंया 
रवीने घुसळण करन आमही हे अनािदिस� लोणी काढले आहे. 

 
पास�, ही गीृा जानरपी अमकृाची गंगा आहे. आनंदचं् ाची सृरावी कला आहे. िवचाररपी कीर 

समु्ाचे मंसन करन काढलेली नवी ल�मी आहे. महणपन गीृारप ल�मी आपलया पदानंी, आपलया वण�नी, 
आपलया अस�ंया जीव �ाणानंी, माझयािशवाय दुसरे काही होणे जाणृ नाही. करपुरष करपणाने व अकरपुरष 
अकरपणाने िृंया समोर आले असृा िृने तयांं या सोपािधक पुरषतवाचा तयाग केला आिण आपले सवरसव मला 
पुरषो�माला अपरण केले. अजुरना, आृापय�ृ पृ जी गीृा ऐकलीस ृी आतमरप असलेला जो मी तयाची 
पिृ�ृा आहे. माझयािशवाय िृंया िचृनाृ कोणीही नाही. 

 
काय सागंप अजुरना? हे बोलणयाचे शास नवहे. संसार िजकणयाचे हे शस. साकाृ आतमा समोर �कट 

करणारे मं� आहेृ. 
 
अजुरना, हे गौपयधन आज मी ृुझयासाठी बाहेर काढले आिण ृुझया सवाधीन केले. सखया, मी 

चैृनयशभंप. माझया मसृकामधये ही जानगगंा गुपृ होृी. ृी बाहेर काढणारा पृ गौृम झालास. पृ आससेचे 
भाडंार असलयाने मो�ा उतसाहाने मी ृे सवर गुपृ जान आज ृुझयापुढे �कट केले आहे. समोरचे मुख उ�म 
रीृीने �िृिबिबृ वहाव े महणपन आरशाने सवृःला चोख करावे तया�माणे पृ सवृःचे मन चोख करन तयाृ 
आमचे जान जसेंया ृसे �िृिबिबृ केलेस. चं्  आिण ृारे यानंा समु्ाने आपलयामधये आणाव े तया�माणे 
अजुरना, गीृेसकट पृ मला आपलया अंृःकरणाृ घाृले आहेस. 

 
हे सुभटा, पृ ि�िवध मळ टाकप न शु� झाला आहेस आिण महणपन माझे व गीृेचे वसिृससान झाला 

आहेस. परंृु आृा हे जासृ कशाला बोलप? माझी जानाची वलेी जी गीृा ृी जो जाणील ृो सवर मोहापासपन 
मुकृ होईल. अमकृसिरृेचे सेवन केले की असलेला रोग ृर जाृोच पण उ�म असे अमरपण सहज हाृी येृे. 
तया�माणे गीृा जाणपन घेृली की, मोह जाृो याृ नवल नाही. पण आतमजान होमन आतमसवरपाशी िमळृा 
येृे. आजपय�ृ केलेले सगळे सतकमर आतमजान देृे आिण जीिवृा पृन मुकृ होमन लयाला जाृे. हरवलेली 
वस पृ दाखवपन जसा मागर लयाला जाृो, तया�माणे कमर�ासादावर जानाचा कळस चढपन मंिदराचे काम पपणर 
होृे. आृा आणखी काय करावयाचे उरृ नाही. जानी पुरषाला आृा कमर करणे हा भाग उरृ नाही. कम�चे 
कामच संपृे. 

 
अनासाचंा सखा असा ृो भगवंृ  असे महणाला, �ीकक षणांया मुखा पृन िनघालेले हे बोधामकृ पासररपी 

पा�ामधये भरन खाली साडंृ होृे. वयासांं या कक पेने ृे अमकृ संजयालाही �ापृ झाले. संजयाने ृे बोधामकृ 
बळे बळे धकृराष्ास पाजले आिण तयामुळे जीवनाचा अंृ होृाना तयांया िच�ाची गडबड उडाली नाही. 

 
एरवी �तयक गीृा ऐकृ असृाना ृो धकृराष् पपणर अनािधकारीच होृा. पण अंृसमयी ृो बोध तयाला 

आठवला आिण उपयोगाला आला. ्ाकांया वलेींया बुडाशी खृ महणपन दपध घाृले ृर ृे तयावळेी वाया गेले 
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असृे वाटृे. परंृु जेवहा का गोड फळे तया वलेाला लगृाृ तयावळेी वाया गलेले दपध दुपपट फाय�ाचे ठरृे. 
तया�माणे हिरमुखा पृन आलेली अकरे जेवहा संजयाने आदराने तया अंध धकृराष्ास सािंगृली ृेवहा तयाचा 
काही उपयोग झाला नाही असे वाटले पण ृो आंधळा राजा कालांृ राने तया बोधांया सामथय�ने सुखी झाला. 

 
भगवंृ ांया मुखाृील ृो बोध मी मराठी भाषेंया रचनेने ओबडधोबड जानाने मला कळले न कळले 

ृसे सािंगृले. शवेंृ ीचे झाड अरिसकानंी पािहले ृर तयानंा तयाृ काही िवशषे सौदयर जाणवृ नाही पण जे 
�मर तया फुलाृील सौरभय नेृाृ तयानंा तयाची मधुरृा कळृे, तयानंा तयाृले सार कळृे. 

 
�ोृेहो, या रचनेृील �मेय आपण घयावे. उणे असेल ृे मला �ाव.े महाराज, मी अज मपल आहे. न 

समजणे हे सवाभािवक आहे. पण तया मुलाचे आईबाप तया अजानाकडे पाहपनच अतयंृ आनंिदृ होृाृ. तया 
आपलया लाडकयाचे कौृुक करृाृ. तयाचे बोबडे बोल ऐकप न तया आईबापाचा आनंद गगनाृ मावृ नाही. 
ृुमही संृ ृसेच माझे मायबाप अहा. माझे माहेर अहा. ृुमही भेटलाृ की मी लिडवाळपणा करृो. महाराज, ृो 
लिडवाळपणा महणजेच हा �ंस आहे असे आपण समजाव.े 

 
आृा िवनातमक असे माझे �ीगुर िनवकि�राज माझी ही वाकयपपजा ऐकोृ, असे �ीजानदेव महणाले. 
 
मालपृाई, जानेनरींया पधंरावया अधयायाचे िववचेन संपले. िलहपन झालयावर असे वाटले की आपण 

असर िलिहला खरा पण माउलीना आणखी काही ृरी या अधयायाृ िवशषे सागंावयाचे आहे आिण ृे अजपन 
आपलयाला सापडले नाही. पुषकळ िवचार केलयावर असा िवचार चमकप न गेला की जानराज या अधयायाृ 
संसाराची अिनतयृा, मरणकाळ, पुरषो�म अवससा सागंृ आहेृच. पण साधकास धयानाची �ि�या समजावपन 
देृ आहेृ, रोज मरायचे कसे हे सागंृ आहेृ आिण सुचवृ आहेृ की मरण आिण रोजचे धयान याृ फरक 
नाही. मरणामधये तयाच देहाृ पुनहा �वशे नाही आिण धयानाृ मा� आहे. बाकी �ि�या सगळी ृीच. 

 
आिण मग माझया आयुषयाृला एक �संग आठवला. एकदा काय झाले की गुळवणीमहाराजांं याकडे 

आमही दोघी बिहणी गेलो होृो. महाराजाचंी �कक िृ अगदी बेृाची होृी. पण आमचे भागय असे की आमहाला 
दशरन झाले. आमंया उपासनेची सगळी चौकशी करन आमही जेवहा िनरोपांया वळेी पायावर डोके ठेवले ृेवहा 
तयानंी माझया डोकयावर हाृ ठेवला. मग मी कोलहापपरला आले. धयानांया वळेी एकदा गुळवणीमहाराजांं या 
बरोबरच ृंटा सुर केला. महटले, “महाराज आपण ृर पुणयाला देहाने असपन सपेनमधलया साधकाची 
कंुडिलनी जागकृ करृा, तयाला समाधीचा अनुभव आणपन देृा. मग मी ृर इृकया जवळ कोलहापपरला आहे. 
आपण काही ृरी अनुभव का आणपन देम नये? आिण एक िदवस जगदंबेंया पे�नटगपुढे नेहमी�माणे धयानास 
सुरवाृ केली. ॐकार चालप  होृा. एकदम हाृापायाशी आपला काही संबधं नाही. आपण कापसासारखे हलके 
झालो आहो असे वाटप  लागले. जगाचे भान गेले महणृ नाही पण आपण अगदी एकाकी आहो, आपलयाला शरीर 
नाहीच की काय असे वाटप  लागले. भय वाटप  लागले की आपला �ाण आृा चाललाच की काय! डोळे क�ाने 
उघडले आिण िखडकी पृन िदसणारे झाडाचें मासे, आकाश याकडे पािहले व शवेटी जगदंबेकडे टक लावली. 
हळपहळप पुनहा देहभान आले. 
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बाबामहाराज आव�कराचें दोन िशषय पुढे सोडे िदवसानंी या धयानांया खोलीृ बसले होृ. धयानाची, 
उपासनेची प�ृ िवचारीृ होृे. तयानंा हा अनुभव सािंगृला. ृेवहा ृे महणाले, “अरेरे, उगीच भयायला. ृसेच 
पुढे जायचे होृे. हे जगदंबेचे िच� अ�ृीम आहे. िृने ृुमचे पपणर संरकण केले असृे. एक चागंली संधी वाया 
घालवलीृ. भयायच ंनाही अशा वळेी.” 

 
संिध गेलीच पण गुळवणीमहाराजानंी माझा ह� पुरवला असे मा� वाटले. धयानामधये शिरराचा िवसर 

कसा पडृो याचा अनुभव तयानंी आणपन िदला आिण पधंरावा अधयाय िलहपन झालयावर धयानाब�लचे मागरदशरन 
लकाृ आले. 

 
अगदी सप�मय िवचार केला ृर �सम ्ा भववककाचे वणरन, मग करपुरष तयाग, �माने अकरपुरष तयाग 

व एकदम झेपावपन पुरषो�मास िमठी असा ्ा अधयायाचा आराखडा आहे. पुरषो�माची भेट अननयतवाने घयावी 
असे महणृाना अननय महणजे देवाशी एकरप होमन देवाहपन अनय न रहाृा भेट घयावयाची आहे असे सुचिवले 
आहे. आृा ही अवससा कशी गाठावयाची? 

 
मरणकालची जी अवससा वणरन केली आहे ृी धयानावससेस लावपन पहायची. देव सागंृ आहेृ की, 

“देहराजाने पाच जानचि्याचंी ृाडंी आिण मन देहा पृन काढपन देहापासपन नेली.” इसे जानचि्य महणजे 
जानचि्याचंी �ेरक श�कृ असा असर आपण घेृलाच आहे. पुढे देव सागंृाृ की आृा ्ा नेलेलया इंि्ये व मन 
या सामु�ीसिहृ देहराज नवा देह घेृो आिण मग ्ा नवया देहाृ ृी जुनीच जानचि्ये आिण मन नवयाने 
�काशमान होृाृ. 

 
आृा धयानाृ काय करावयाचे? ृर आसन घाृले की सवर जानचि्ये मनाृ एकवटपन मन बिंदसृ 

करावयाचे. अशी कोडलेली जानचि्ये काही करृ नाहीृ. कम�ि्ये आधीच खोडाबेडीृ आहेृ मग ृे मन काय 
करणार? सोडावळे चुळबुळ करृे आिण आपोआप शांृ  शांृ  होृ जाृे. बाहेरंया �पचंाचा िनरास आपण 
कम�ि्ये व जानचि्ये बिंदसृ करन केलाच आहे. आृले �पचंभान मन बिंदसृ करन झाले की आपण एका 
वगेळया जगांया उंबर�ावर येृो. या उंबर�ावर येणयापपव� आपण करपुरषाचा तयाग केलाच आहे. आृा 
अवससा येृे अकरपुरषांया भानाची. आठवृे ना मालपृाई, की देव महणाले हा अकरपुरष मधयसस आहे? 
मधयसस महणजे �पचंभान नाही आिण ��जान वहावयाचे आहे. िदवस संपला आहे पण रा� पडलेली नाही. 
रा� संपली आहे पण अजपन िदवस उगवलेला नाही. अशी ही मधयसस अवससा. 

 
उंबऱयावर उभा असलेला मनुषय घराृ आहे की, घराबाहेर आहे महणावा? मरणाशी ही अवससा ृाडपन 

पहायची ृर महणृा येईल की एक देह सोडला आहे पण अजपन दुसरा िमळायचा आहे िकवा घयावयाचा आहे. 
 
आृा धयानाृ या मधयसस पायरीवर आपण आलो की कधी ृरी पायाला मंुगी चावृे, एखादा मोठा 

आवाज होृो, एखादा ृी� वास येृो आिण पटकन आपण परृ �पचंभानाृ येृो. भागयवशात कधी ृरी ृो 
उंबरा ओलाडंपन गरडझेप घेमन केवळ �काशमय अशा तया भगवंृ ाशी, तया पुरषो�माशी एकरप होृो. मग 
कुठला करपुरष आिण कुठला अकरपुरष? आपले ऐकय तया स�ाटाशीच. सवृःचे आ�सृतवच नाही. ृर केवळ 
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तया भगवंृ ाचेच सफुरण रहाणार! 
 
तया �ससृी पृन खाली येृाना कधी गेलो तया �माने महणजे अकरपुरषाची मधयसस अवससा आिण मग 

अकरपुरषाशी पुनहा ृादातमय! ृर कधी मधली अवससा टाकप न एकदमच �पचंभान येृे आिण परृ वयवहार 
चालप  होृो. 

 
पण मालपृाई, केशरांया कुपी पृन केशर काढपन घेृले ृरी कुपीृ वास िश�क रहाृो. तया�माणे तया 

भगवंृ ांया भेटीृील अपपवर आनंदांया, सवंचंद िवहारांया आठवणी मनाृ रचगाळृ रहाृाृ. देहराजाने जया 
अमकृाचा आसवाद घेृला तयाृील सोडा सोडा अंश तया जानचि्यानंा, तया मनाला ृो देहराज देृोच. 
धयानावससेपपव�ची जानचि्य व मन आिण नंृरची जानचि्ये व मन याृ जमीन असमानाचा फरक होृो. ृी अगदी 
ृाजीृवानी, उलहिसृ व आनंदी होृाृ, लखलखीृ होृाृ आिण वयवहाराृही तया आनंदांया खुणा उमटप  
लागृाृ. भोगलेले ृे अपपणर सुख पुनहा पुनहा भोगाव ेअशी हुरहुर लागृे. अिण मग धयानास बठैक घाृली की 
करपुरष, अकरपुरष ्ाचंा झटकयाृ िनकाल करन जीव तया पुरषो�मांया सवाधीन होृो. 

 
हा असा मागर ृयार होृ होृ आणखी एक �ि�या घडृे. अकर व कर याचंा िनरास करणयास 

लागणारा वळे कमी कमी होृो. आिण तया सव�� ऐकयाचा वळे इसे घ�ाळांृ ील वळे या अस�ने वाढप  लागृो. 
िजनयावरन एकदा चढायला िशकले आिण उृरणयाचाही चागंला सराव झाला की ृो परम दयाळप भगवंृ  एक 
िदवस आपलयाबरोबर एक पायरी खाली उृरृो. 

 
राजपु�ाचे िम� असृाृ ृे वा�ांया दरवाजाृ कधी एकटे ृर कधी राजपु�ाबरोबर येृाृ. 

पहारेकरी तया िम�ानंा दटावप शकृो, इकडे जायचे नाही, िृकडे पहायचे नाही, ्ाला हाृ लावायचा नाही, 
िृसे चढायचे नाही असे जरबीने बोलृो. पण तया िम�ांं या घोळकयाृ राजपु� िदसला की देखावा बदलृो. 
तया िम�ानंा कसलाही अटकाव करणयाची आृा तया पहारेकऱयाची िहममृ नसृे. उलट राजपु�ाबरोबर तया 
िम�ानंाही सलामी िमळृे. इसे ृसाच �कार घडृो. 

 
आपलयाबरोबर �तयक भगवंृ  खाली उृरृ आहेृ महटलयावर काय ृाकद आहे तया अकरपुरषाची वा 

करपुरषाची आपलयाला काही अडसळा करणयाची! आपले देवाशी सखयतव, ऐकय झालेले पाहपन ृे िबचारे 
िनमपट होृाृ. 

 
आृा जीवन असे की ्ा �पचंाृच देव येमन खेळृो आहे आपलयाबरोबर. अहो, तया गोकुळाृलया 

गौळणीशी खेळायची सवय आहे तयाला! भारी लबाड आहे ृो कणाृ भेटेल, कणाृ लपेल, कणाृ महणेल 
“कशी फिजृी केली. मी ृर इसेच होृो की!” 

 
मग धयान अखंडच. धयानास वगेळे बसणे कशाला? उघ�ा डोळयानंीच सवर जानचि्ये, जागी, 

टवटवीृ, मोकळी सोडपनच तया परमातमयाशी ऐकय! कशाला तयानंा बदंीवास? तया महनमंगलांया सपश�ने 
जीवाचे सोने झालयावर तयाला आृा सोनेच महणावयाचे. लोखंडपणाची नाविनशाणीसु�ा उरलेली नाही. मग 
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जीवन जगृाना आनंदच आनंद! आपण िनतयच तया भगवंृ ाशी ऐकय साधपनच आहो, तयाचा आनंद, �काश 
आिण चैृनय आपलया िठकाणी अनुभवृो आहो. 

 
महणपन सुरवाृीस महटले की पधंरावा अधयाय हा जसा मरण महणजे काय हे िशकवणारा आहे. ृसाच 

जीवन महणजे काय हेही िशकवणारा आहे. मरण आिण धयानांया �ि�या अगदी सारखया कशा हे सागंणारा 
आहे. आपण ्ा दि�ने हा अधयाय वाचला, तया�माणे धयानाचा अभयास केला ृर ृो पुरषो�म आपली वाट 
पहाृ उंबऱयाबाहेर उभाच आहे. ृोही उतसुक आहेच. 

 
दुसराही एक िवचार मनाृ येृोच. ृो ृर अजुरनांयाही मनाृ आलाच होृा. समजा, धयानाचा हा 

अभयास करृा-करृा देहाचा तयाग करणयाची वळे आली ृर काय होणार पुढे? ्ा �शनाचे उ�रही साधकाचे 
मन देृ असृे. वाटृे की, साधकाला मरण काय वगेळे वाटणार आहे? िजवंृ पणीच तयाने ृो सराव करन 
ठेवलेला नाही काय? कराकरपुरषभावाचा तयाग करन अनंृाृ लीन होणयाची तयांया पखंास रोजचीच सवय 
आहे. देहदुःख सोसावे लागेल आिण ृे िकृी ृी� असेल हे माहीृ नाही हे भय आहेच पण देहाचा तयाग करणे 
तयाला कठीण जाम नये. देहाचा तयाग झाला ृर देहराजाने ृी शु� जानचि्ये आिण भगवंृ ांया सपश�ने पुनीृ 
झालेले मन बरोबर जाईल. बालपणापासपनच ृो जीव नवया देहाृ जुनया जानांया भपिमकेवरन ि�येस सुरवाृ 
करील ृेवहा ृीही काळजी नाही. जीवांया उ�ारासाठी योगी महातमे आपले उ� ससान सोडपन परम दयाळप 
अंृःकरणाने अवृीणर होृच असृाृ. मागे झाले सधया होृ आहेृ पुढेही होणारच. अशी मुमुकप जीवानंा हाृी 
धरन उरलेला �वास सुखाने घडिवणयाची तयानंी �िृजाच केलेली आहे. 

 
असामानय चिर�ाचा आलेख सामानयापुंढे असावा महणजे वाटचालीला साधकानंा उतसाह येृ असृो. 

महणपन परमहंस रामकक षणांं या जीवनाृील �संग मननाृ, िचृनाृ ठेवावयाचा. �संग आहे परमहंस आिण 
िववकेानंद महणजेच नरच्द�ांं या भेटीचा. नरच्ानंी सवृःच ही हकीकृ सािंगृली. ृे महणाले, “गाणे ृर 
गायलो. ृे संपृाच रामकक षण लगबगीने उठपन माझयाजवळ आले आिण माझा हाृ धरन मला उ�रेंया 
बाजपंया वहरा�ंाृ घेमन गेले. वहरा�ंाृ गेलयाबरोबर रामकक षणानंी दार लावपन घेृले. मला वाटले की हे 
मला एकीकडे आणपन काही उपदेश करणार असावेृ .” पण साराच �कार िवपरीृ. माझे हाृ आपलया हाृाृ 
धरन एकसारखे अ�प गाळीृ, हंुदके देृ एखा�ा अिृशय ओळखींया माणसा�माणे मला �ेमाने महणप लागले, 
इसे यायला इृके िदवस का लावायचे? मी इसे ृुझी िकृी उतकंठृेने वाट पहाृ बसलो आहे!” काही वळेाने 
ृे हाृ जोडपन उभे रािहले व महणप लागले, “�भो, मला ठामक आहे की पृ ृो पुराृन नारायण ऋषी असपन 
जीवाचंी दुगरिृ िनवारण करणयासाठी पुनहा शरीर धारण करन आला आहेस.” पुढे नरच् महणाले, “हा �कार 
पाहपन मी अतयंृ आ�यरचिकृ होमन गेलो. मनाृ महणप लागलो मी इसे कुणांया दशरनाला महणपन आलो आिण 
इसे गाठ कुणाची पडली! यानंा ृर उनमादवायु झालेला िदसृो.” पण पुढे परमहंसानंी तयाच नरच्द�ाची 
िववकेानंद ही महान िवभपिृ करन सोडली. परमहंस महणृाृ– 

 
“एक िदवस मन समाधी�ससृीृ जयोिृमरय माग�ने उ� उ� ससानी चढृ होृे. 

हळपहळप या भावजगृांया चरम सीमेपाशी येमन ठेपले. जयोिृमरय पड�ापलीकडील 
अखंडांया राजयाृ �वशे केला. पण पाहृो ृो िदवय देहधारी साृ ऋषी ृेसे समािधमगन 
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होमन बसलेले िदसले. इृकयाृ तया जयोिृम�डलापैकी एक अंश धनीभपृ  होमन तयापासपन 
एक िदवय बालक िनम�ण झाले. ृे तया सपृष�पैकी एकाजवळ गेले. आिण आपलया कोमल 
हाृानंी तयांया गळयाला िमठी मारन मारन तयानंा समाधी पृन उठिवणयाचा �यतन कर 
लागले. ऋषीची समाधी उृरलेली पाहपन तयाला अतयानंद झाला. ृे महणाले, “मी िनघालो 
आहे. ृुमहाला माझयाबरोबर आले पािहजे. ऋषीनी तयावर काही उ�र न देृा मानेने रकार 
िदला आिण तया बालकाकडे �ेमपपणर नयनानंी पहाृ पहाृ ृे पुनहा समािधमगन झाले. आिण 
काय चमतकार! तयांं या शिररमनाचा एक अंश उजवल जयोृींया आकाराने िवलोभ माग�ने 
पकथवीवर उृरृ असलेला मला िदसप लागला. नरच्ाला पहाृाकणी मी ओळखले की हाच ृो 
ऋषी.” 

 
ही कसा वाचली की आपलया मनाला िकृीृरी धीर येृो. अधयातमांया जगाृील ऋणानुबधं 

जनमजनमांृ रीचे असृाृ अिण एकदा का �ीगुरंनी आपला सवीकार केला की ृे जनमांृ रीदेखील आपलयावर 
पाखर करृील असा िवनास वाटृो. �ीरामकक षण परमहंस महणृ, “ईनरी श�कृ सवर मनुषयांं या मनाृ कमी 
अिधक �माणाृ वास करीृ असलयामुळे गुरभ�कृपरायण साधक अखेरीस अशा अवससेला जामन पोचृो की 
ही श�कृ तयांया सवृःमधयेच आिवभपरृ  होमन तयांया मनाृील संशयाचा उलगडा करन गपढ गपढ अधया�तमक 
ृ�वे तयाला समजावपन देृे. मग आपले संशय दपर करणयासाठी तयाला तयावळेी दुसरीकडे कोठेही जाव ेलागृ 
नाही, शवेटी मनच गुर होृे.” 

 
ही �ि�या वहावी महणपन माउलीनी पधंरावया अधयायाृ साधकासाठी धयानमागर वणरन करन ठेवला 

आहे आिण तयांया मनांृ  कुठलाही संशय राहप नये अशी माडंणी केली आहे व हे सप� लकाृ ठेवपन जर 
अधयायाचा अभयास केला ृर– 

 
साििि बोलािा नवहा हे शासत  
रै संसा  िजण ा् हे शसत  
आतमा अा्ेिा ा् मं्त  
अीेे इ ा्त॥त(ओ. ५७७) 

 
ही ओवी अनुभवास येईल आिण तया भावा पृनच आपण आृा सोळावया अधयायाकडे वळप. सोळावया अधयायाृील 
पिहलीच ओवी आहे. 

 
मााळाी् िानाभासुत  
नाल उद्ला िंडाशुंत  
अ�्ाकबजनीिाकासुत  
ांदंू आ्ात॥त(अ. १६-ओ. १) 

 
✻ ✻ ✻ 
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॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् सोळााा 

 

दैाासुेसंरि�भाग्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 

 
�ीभगवानुवाच– 
 

अभ्ं स�ासंशुििजिन्ोगव्ाकसथि्ःत  
दानं दमा ्जा सााध्ा्स्र आजरामत॥त१त॥ 
 
अतहसा सत्म�ोधसत्ागः शाकन्ेरैशुनमत  
द्ा भू ा्ेालोलुपतां मादरां �ीेिारलमत॥त२त॥ 
 
ा्जः ीमा धृि्ः शौिम�ोहो नाि्मािन्ात  
भाकन् समरदं दैाीमिभजा्स् भाे्त॥त३त॥ 
 
दमभो दर�लिभमाना �ोधः रा ण्माा ित  
अजानं िािभजा्स् राथर समरदमासुेीमत॥त४त॥ 
 
दैाी समरि�मोीा् िनबनधा्ासुेी म्ात  
मा शुिः समरदं दैाीमिभजा्ोलिस राडंात॥त५त॥ 
 
�ौ भू्मगौ लोका लकसमनदैा आसुे एा ित  
दैाो िास्ेशः �ोक् आसुें राथर मा �ृणुत॥त६त॥ 
 
�ाृत� ि िनाृत� ि जना न िादुेासुेाःत  
न शौिं नािर िािाेो न सत्ं ा्ेु िा� ा्त॥त७त॥ 
 
असत्म�ि्�ं ा् जगदाहुेनीनेमत  
अरेसरेसमभू्ं िकमन्तकामहै्ुकमत॥त८त॥ 
 
ए्ा ंदिपमापभ् नपातमानोलररबुि्ःत  
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�भानत्ु�कम�णः ी्ा् जग्ोलिह्ाःत॥त९त॥ 
 
काममाि�त् दुेरूें दमभमानमदाकना्ाःत  
मोहादगृहीताालसात�ाहान�ा र्न ा्लशुिि�्ःत॥त१०त॥ 
 
ति्ामरिेमा्ां ि �ल्ान्ामुराि�्ाःत  
कामोरभोगरेमा ए्ाािदि् िनिा्ाःत॥त११त॥ 
 
आशाराशश्ैबरिाः काम�ोधरेा्णाःत  
ईहन ा् कामभोगाथरमन्ा ा्नाथरसंि्ाात॥त१२त॥ 

 
इहम� म्ा लबधिममं �ापस ा् मनोेथमत  
इदमस्ीदमिर मा भिाे्ि् रुनधरनमत॥त१३त॥ 
 
असौ म्ा ह्ः श्ुहरिने ा् िारेानिरत  
ईनेोलहमहं भोगी िसिोलहं बलाानसुखीत॥त१४त॥ 
 
आ�ोलिभजनाानकसम कोलन्ोलकस् सदशो म्ात  
्ी ा्तदास्ािम मोिदे् इत्जानिामोिह्ाःत॥त१५त॥ 
 
अनाकिि�िा्ान्ा मोहजालसमााृ्ाःत  
�सक्ाः कामभोगाेु र्कन् नेका लशुिौत॥त१६त॥ 
 
आतमसंभािा्ाः स्बधा धनमानमदाकना्ाःत  
्जन ा् नाम्जैस ा् दंभानोलिािधरूारकमत॥त१७त॥ 
 
अहंकाें बलं दरय कामं �ोधं ि संि�्ाःत  
मामातमरेदाहाेु �ि�ेन्ोलभ्सू्काःत॥त१८त॥ 
 
्ानहं ि�े्ः �ुेानसंसा ाेेु नेाधमाात  
िीराम्जसमशुभानासुेीेााा ्ोिनेुत॥त१९त॥ 
 
आसुेी ्ोिनमार�ा मूूा जनमिन जनमिनत  
माम�ाप्ाै कौन ा्् ््ो ्ानत्धमां गि्मत॥त२०त॥ 
 
ि्िाधं नेकस ा्दं �ाें नाशनमातमनःत  
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कामः �ोधस्था लोभस्समादा्त््ं त्जातत॥त२१त॥ 
 
ए्ैवामुकतः कौन ा्् ्मो�ाेैिसिभनरेःत  
आिेत्ातमनः �ा्स््ो ्ाि् रेां गि्मत॥त२२त॥ 
 
्ः शासिािधमुतसृज् ा र् ा् कामकाे्ःत  
न स िसििमाापनोि् न सुखं न रेां गि्मत॥त२३त॥ 
 
्समाचचासं �माणं ा् का्�का्रव्ाकसथ्ौत  
जाताा शासिाधानोक्ं कमर क्ुरिमहाहरिसत॥त२४त॥ 
 
इिृ �ीम�गवदगीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “दैवासुरसंपि�भागयोगो नाम” षौडशोऽधयायः   १९६   
 

  �ीकक षणापरणमसृु   
 

---------- 
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या अधयायाची सुरवाृ िचतसपय�ंया रपकाने होृे आहे. ्ा अपपवर रपकास वाङमयाृ �िचृच ृोड 

असेल. 
 
महैसपर युिनवह�सटीचे वहाइस चनॅसलर डॉ. िहरेअणणा यानंा गुरदेव रान�ानंी ्ा सुरवाृींया सोळा 

ओवयाचंा इं�जी अनुवाद करन िदला. पलेटोंया SUN ्ा रपकाने असेच वणरन केले आहे. तयापेकाही हे वणरन 
िकृीृरी �े� आहे. हा इं�जी अनुवाद ऐकप न िहरे अणणानंा मोठा आनंद झाला. ृे गुरदेवानंा महणाले, “अहो, 
हे िकृी उतकक � वणरन आहे हो! मी आृा याचे भाषांृ र ऐकृ नाही. मी ृे मुळाृ वाचणयासाठी ृुमंयापाशी 
मराठीचा अभयास करृो.” 

 
पर�ांृ ीय िव�ानानंीही महृी गावी असे सोळावया अधयायांया सुरवाृीचे हे सपयररपक! आपण ृे 

मराठी पृन वाचप शकृो हे केवहढे आपले भागय! 
 
जानदेव पुढे महणृाृ की, “देवानंी आृापय�ृंया अधयायांृ  जानाचेच मह�व सािंगृले. ृे ऐकप न 

िजजासपंना वाटप  लागले की, आतमसाकातकारास जर जानच कारणीभपृ  होृ असेल ृर आपण अशा तया 
जानाचीच कास धरावी. ृे जान कसे िमळवाव,े िमळाले ृर कसे िटकवावे, वाढवाव,े जानाला िवरोधक गो�ी 
कोणतया, तयाचा िनरास कसा करावयाचा हे समजपन घयाव.े” 

 
्ा िजजासपंसाठी देवानंी जान िजंयामुळे वाढेल तया दैवी संप�ीचे िववरण या अधयायाृ केले आिण 

जानाला िवरोधक असणारी जी आसुरी संप�ी ृीही टाळणयासाठी सागंपन ठेवली. 
 
अधयायांया शवेटी दैवी संप�ीने युकृ झालयावर आपले कमर वदेाजे�माणे केलयाने अिन� भेटृ नाही 

आिण ���ापृी होृे असा िनणरय देवानी केला असे जानदेव महणृाृ. 
 
माउली महणृाृ, “जीवाला झालेला िवनाभास नाहीसा करणारा व अ�ैृ�ससृीरपी कमल िवकिसृ 

करणारा �ीगुर िनवकि�नासरपी आ�यरकारक सपयर उगवला आहे. तयाला आमही नमसकार करृो. 
 
लौिकक सपयर उगवला की, जगृाचे �काशन होृे पण �ीगुररपी सपयर उगवला की जगदाभास नाहीसा 

होृो. लौिकक सपय�मुळे सवृःसिहृ सवर पदासर सप� िदसप लागलयाने �ैृ वाढृे ृर ्ा गुरसपय�ंया �काशाने 
�ैृ जामन अ�ैृ िस� होृे. महणपन तयास आ�यरकारक सपयर महटले आहे.” 

 
�ीरामकक षण परमहंसांं या चिर�ाृ एक कसा आहे. ृे महणृ, “अतयंृ एकिन� भकृाला आपलया 

गुरब�ल अिृशय आदर असृो, ��ा असृे. गुर जे सागेंल ृे तयाला �माण! तयामुळे तयाला िजकडे िृकडे 
ईनरच सवर काही झालेला आहे असे िदसप लागृे.” 

 
दिकणेनरी एक िदवस �ीरामकक षण एका सरल पण वादि�य सवभावांया िशषयाला काही गो� 
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समजावपन देृ होृे. तयांया िवचारश�कृला ृी काही पटेना. ृीन-चार वळेा ृी गो� सागंपनही जेवहा तया 
िशषयाचा ृकर  व िवचार संपेना ृेवहा िकिचत रागावलयासारखे करन पण गोड शबदानंी ृे तयाला महणाले, “ पृ 
कसा मनुषय आहेस रे? मी सवृः सागंृो आहे ृरीसु�ा ृुला हे पटृ नाही?” 

 
ृेवहा मा� तया िशषयाचे गुर�ेम एकदम जागे झाले. ृो िकिचत लाजपन महणाला, “महाराज, चपक 

झाली. आपणच �तयक सागंृा आिण मला पटणार नाही असे कसे होईल?” 
 
ठाकप र पुढे महणाले, “गुरभ�कृ कशी असावी सागंप? गुर जसे सागंृील ृसे लागलीच िदसप लागले 

पािहजे. अशी भ�कृ अजुरनाची होृी. एक िदवस रसाृ बसपन अजुरनाबरोबर �ीकक षण सहज िफरृ चालले 
असृा मधेच आकाशाकडे पाहपन महणाले, “अहाहा! अजुरना हे पािहलेस का कसे एक संुदर कबपृ र उडृ 
चालले आहे ृे?” आकाशाकडे पाहपन अजुरन महणाला, “खरेच कक षणा, िकृी संुदर कबपृ र आहे हे!” 

 
पण पुनहा �ीकक षण वर पाहपन महणाले, “चे चे अजुरना, अरे हे कबपृ र नवहे.” अजुरन िृकडे पाहपन 

महणाला, “खरेच कक षणा, हे कबुृर िदसृ नाही.” 
 
मग �ीकक षण महणाले, “मला ृर वाटृे हा बिहरी ससाणा आहे.” अजुरन लगेच महणाला, “हो कक षणा, 

बिहरी ससाणाच आहे.” 
 
देव हंसपन महणाले, “अरे अजुरना, मग आहे काय ृे? कबपृ र की बिहरी ससाणा?” 
 
अजुरन महणाला, “आपण महणाल ृे आहे. कबपृ र महणाल ृर कबपृ र, बिहरी ससाणा महणाल ृर 

बिहरी ससाणा आहे. आपलया शबदाबाहेर वस पृ असेल कशी?” 
 
�ीकक षणाची खुषामृ करावी महणपन अजुरनाने असे महटले नाही. देवावंर तयाची इृकी िन�ा होृी की 

देव महणृील ृे तयाला िदसृ होृे. गुरिशषय भाव हा असा असृो. 
 
ृे पुढे महणाले, “गुर महणजे सखी. जोपय�ृ राधेची व कक षणाची भेट झालेली नसृे ृोपय�ृ सखीचे 

काम संपृ नाही. भेट झाली की लगेच संपृे. �ीगुर आपलया िशषयाचा हाृ धरन तयाला उ� उ�ृर 
भाव�देशाृ नेृ नेृ तयांया इ�देवृेसमोर आणपन, “हं, िशषया, हे बघ ृुझे इ�दैवृ.” असे महणपन अंृध�न 
पावृाृ.” 

 
एक िन�ावनृ भकृ महणाला, “ृर मग अखेरीस एक िदवस �ीगुरंची आिण आमची ृाटा पृट होणार 

काय? �ीगुर मग कोठे जाृाृ ठाकप र?” 
 
�ीरामकक षण महणाले, “गुर तया इ�देवृेशी एकरप होमन जाृाृ. गुर, कक षण, वैषणव हे ृीनही 

एकच. एकाचीच ही ृीन रपे.” 
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सवृः परमहंसानंा ईनर जगत सवरपावाचपन काही िदसृ नसे. तयांं या अ�ैृ जानाची गंभीरृा इृकी 

होृी की, अगदी सो�ाशा उ�ीपनानेदेखील तयानंा एकदम समाधी लागे. 
 
एक िदवस ृे आपलया खोलींया सजजयाृ बसले असृा ृेसे एक पृंग उडृ आला. तयांया अंगाृ 

भला मोठा काटा घुसला असपन ृो पृंग काटा काढणयाची खपप धडपड करीृ होृा. तयाची ृी अवससा पाहपन 
�ीरामकक षणाचें अंग सरारले. “रामा, काय रे ृुझी ही शोचनीय अवससा”, असे महणृ महणृ ृे समािधमगन 
झाले. 

 
आिण ृे ही समाधीअवससा िशषयांया �दयाला व िजवहेला सपशर करन �ापृ करन देृ. पुढे पुढे ृर ृे 

महणृ, “या शिरराृ सधया अशी एक श�कृ आिवभपरृ  झाली आहे की आृा कोणाला सपशर करणयाचेही कारण 
नाही. “ पृ तयाला सपशर कर” असे मी एखा�ाला सािंगृले आिण तयाने सपशर केला महणजे झाले. ृेव�ानेच 
तया दुसऱयाला चैृनय�ापृी होईल.” ृेवहा गुरंंया सामथय�ची ही परमहंसांं या चिर�ाृील कसा धयानाृ 
ठेवणयासारखीच आहे असे वाटृे. माउली गुरंंया अशा सामथय�चे सपयर�िृकांया माधयमा पृन वणरन करीृ 
आहेृ. 

 
माउली महणृाृ, “�ीगुररपी सपयर मायेंया रा�ीचा नाश करृो. जान आिण अजानरपी चादंणया 

िगळपन टाकृो. आृा ही सुंदर पहाट झालयाबरोबर “मी देह आहे” या �ानृींया घर�ाृ मायेंया अंधाराृ 
झोपलेले जीवपकी जागे होृाृ. तयानंा आतमजानाचे डोळे �ापृ होृाृ आिण ृे घरटी सोडपन आकाशाृ झेप 
घेृाृ. जीव चैृनय�मर, िलगदेहरपी कमळांया िमटलेलया पाकळयाृ अडकप न पडला होृा, तयाचा तया 
बधंनाृ नाश होृो की काय असे भय वाटृ होृे पण तया गुरसपय�ंया उदयाबरोबर ृे िलगदेहरपी कमल 
िवकिसृ झाले आिण ृो जीव बदंीवासा पृन सुटला, मुकृ झाला. शबदांं या अडचणींया जागेृ मृभेदरपी 
नदींया दोन काठावंर बुि� आिण बोध हे च�वाकाचे जोडपे एकमेकांया िवरहाने वडेे झाले होृे. शासाृील 
िवसंगृीने झालेला तयाचंा िवयोग िचदाकाशरपी भवुनाृ �ीगुररपी सपयर उदयास आलयाबरोबर संपला. तया 
सपय�ने तयानंा ऐकयाचा आनंद िदला आहे. 

 
गुररपी पहाटेंया �काशाने भेदाची चोरवळे नाहीशी होृे. पािंसक योगी या �काशाृ आतमानुभवांया 

वाटेने सेट पुढे चालप  लागृाृ. आपला मागर तयानंा सवंच िदसृो. 
 
तया �ीगुरंंया िववकेरपी िकरणानंी बुि�रपी सपयरकांृ  मणया पृन िठणगया िनघृाृ आिण तया 

जानशलाकानंी संसाराची जंगले जाळपन टाकली जाृाृ तया गुरंंया �खर िकरणाचंा वष�व ��सवरपी 
माळजिमनीवर झाला की, अ�महािस�ींया मकगजळास पपर येृो. 

 
मी �� आहे अशी वकि� हाच माधयानहकाळ आहे. �ीगुररपी सपयर माथयावर येृो आिण िशषयांं या 

आतम�ानृीची चाया तयांया पायाशी लपपन जाृे. तयावळेी िवनसवपनही सहज संपृे. अ�ैृबोधनगराृ 
महानंदाची इृकी रेलचेल उडपन जाृे की, सुखानुभपिृ कुणी कुणाला �ायची? ृे देणे घेणे मंदावप लागृे. फार 



 
अनु�मिणका 

काय सागंाव े तया गुररपी सपयर �काशाृ नेहमीच कैवलयाचा मुकृ लाभ होृो. �ीगुरंंया घरी जसे काही 
अमकृाचे सदाच मुकृ�ार भोजन आहे. 

 
आतमसवरपरपी आकाशाचा राजा �ीगुर वासृिवक सदैव उगवलेलाच आहे पण ृो उगवलयाचा 

िशषयास अनुभव आलयाबरोबर पपव�ची कािळमा नाहीशी करृोच पण पि�मािद सवर िदशाच उजळपन टाकृो. 
अजानही जाृे जानही संपृे आिण ्ा दोनहीनी झाकलेले मपळ सवरप �कट होृे. जासृ काय सागंप? ही एक 
वगेळीच उषा आहे. रा� आिण िदवस ही दोनही सापेक आहेृ. �काश आहे महणपन िदवस आिण नाही महणपन रा� 
होृे पण �ीगुरंंया िठकाणी �कािशृ करणयांया पदास�िशवायच �काश आहे. ृे महाराज केवळ जानसपयरच 
आहेृ. अशा ्ा िच�ेजोभासकरास  कोणी जाणाव?े कोणी तयाची सृुृी करावी? कोणतया शबदाृ करावी? 
शबदानंी केलेली सृुृी बाधकच होईल महणपन तया िनवकि�नासरपी जानसपय�ला माझा वारंवार नमसकार असो. 

 
गुरदेवा, आपली सृुृी करावी अशी आवड मा� मनाृ उतप� होृे. आपले मिहमान पािहले की वाटृे 

काहीृरी गुणगान करावचे. पण सृवयबुि�बरोबर आपण लयाला गेलयािशवाय आपली खरी सृुृी होणार 
कशी? काही न जाणृा आपले रप जाणृा येृे. मौनांया िमठीने आपल सृुृी करृा येृे. काही न होृा 
आपलयाशी ऐकय साधले ृर आपले सवरप कळृे तयामुळे सृवनांया िमषाने काही बोलावे ृी मधयमा आिण 
पशयंृी यानंा पोटाृ घालपन परावाणीसह वैखरीच नाहीशी होृे. आपण अ�यानंद अहा. सेवकपण घेमन मी 
शबदानंी सृो�पाठ करन आपलयावर अलंकार चढवीन असे महणणे ही माझी िधटाई सहन करा असे माझे 
महणणेसु�ा आपलयाला सहन होणयासारखे नाही, पण एखा�ा दिर्ी माणसांया समोर जर अमकृाचा सागर 
पाहुणा महणपन उभा रािहला ृर उिचृ, अनुिचृ याचा िवचार न करृा आपलयाजवळ असलेला भाजीपाला 
घेमन तया अमकृसागरास पाहुणचार करावा महणपन ृो रंक धावृ जाृ नाही काय? तयाचा ृो आनंदाचा पपर 
पाहपन भाजीपालाही फार मोठे प�ा� महणपन तया समु्ाने सवीकारावे ना? सपय�ला काडवाृीने ओवाळावे ृसेच 
हे आहे. सपय�ला काय तया वाृीकडपन �काशाची अपेका आहे? पण तया आरृींया मागे असणारा उतकट 
भ�कृभाव पाहपन ृो संृु� होृोच की नाही? बाळाला कसे वागाव ेहे कळप लागले की मग बाळपण कुठे िश�क 
रहाृे? बाळपण आहे, अजान आहे महणपनच ना आई आनंिदृ होृ असृे? गावाृले साडंपाणी घेमन ओहोळ 
गंगेला िनघाला आिण गंगेजवळ जामन पोचला ृर ृी काय ‘दपर हो, ृुझे पाणी सवंच नाही.’ असे महणपन 
तयाला िझडकारृे का? तयालाही आपलया पोटाृ सामावपन घेृेच ना? भकगुऋषीनी देवाना लास मारली. देवानी 
रागावणयासारखाचा हा ऋषीचा अपराध होृा. पण देवानी ृी लास वकःससलावर झेलली. ृे लांं चन कायमचे 
अनु�ह महणपन आनंदाने चाृीवर वागिवले आिण �ेमाचा उपचार आहे असा भाव ठेवपन संृोषच मानला ना? 
अंधाराने ख�पन भरलेले आकाश �काशाने पिरपपणर असलेलया िदवसनासापुढे आलयावर ृो काय अंधाराला 
पलीकडे सर असे महणृो काय? ृेवहा सपयररपकाबरोबर मी आपली ृुलना केली ्ा माझया अपराधाची आपण 
कमा करा, माझा हा अपराध पोटाृ घाला. 

 
काहीनी आपले धयान केले, वदेानंी ृर वाचेने सृवन केले, महाराज तयाचें हे अपराध आपण सहन 

केलेृच ना? मग आृा सपय�बरोबर आपली ृुलना केली हा माझा अपराध आपण सहन करावा. 
 



 
अनु�मिणका 

आपण सहन करा अगर रागाने दपर ढकला मी काही आृा अधरपोटी उठणार नाही. आपलया गुणांं या 
प�ा� भोजनाला लालचावलो आहे, हा काय माझा अपराध आहे का? अपराध असलाच ृर ृो आपलया 
गुणाचंा आहे. तयानंी मला एवढी गोडी लावली तयाला मी काय कर? गीृा या नावाने ृुझे �सादामकृ सेवावे 
महणपन मी गीृेचे वणरन कर लागलो ृर माझे दैव दुपटीने �बळ झाले. �भप मी सतयभाषणाचे ृप पुषकळ कलप 
केले आिण तयाचे फळ महणपन गीृारपी महा�ीपामधये येमन पोचलो. इसे पोचलयावरही मी अनेक �कारचे 
पुणयकमर करन ृुझे गुणवणरन करणयांया योगयृेचा झालो. ृी योगयृा मला देमन ृी पुणये माझया ऋणा पृन 
पपणरृ या मुकृ झाली. जीवदशें या आडरानाृ मरणरपी वसृीृ सापडलो होृो ृी माझी अवदशा आज पुरी 
फेडली गेली. गीृा महणजे ृुमचीच नावाजणयाजोगी की�ृ आहे. बला� अशी अजानदशा तया गीृेने िजकप न 
घेृली आिण आमहाला वणरन करणयास उ�म िवषय िमळाला. मी वणरन करणयास अपा� असेनही पण 
महाराज, एखा�ा िनधरन माणसांया घरी महाल�मी सवृः आली आिण तयांया घरी िृने आपले िनवासससान 
केले ृर तयानंृर तया माणसाला िनधरन महणृा येईल का? अंधारांया घरी दैवयोगाने सपयर आला ृर ृो 
अंधाराचेच �काशाृ पिरव रृन करीृ नाही का? देवाची सोरवी एवढी मोठी की हे सवर िवन तयांयापुढे एखा�ा 
परमाणुएवढेसु�ा िदसणार नाही. पण ृोच देव भकृाचा भाव जसा असेल ृसे रप घेृ नाही का? मी गीृेचे 
वयाखयान करृो हे माझे महणणे आकाशपुषपाचा वास घेणयासारखे आहे. पण गुरदेव, आपण आपलया सामथय�ने 
माझी ृी हौस पुरवली. तयाच �सादांया जोरावर मी महणृो आहे की, यानंृरही गीृेचा असर मी िवशद करन 
सागंीन. 

 
ऐकाव े महाराज, पधंरावया अधयायाृ �ीकक षणानंी तया पाडंवाला सगळा शासिस�ानृ सािंगृला. 

एखादा उ�म वै� जसा रोगयांया अंगाृ मुरलेलया जुनया रोगाचे अचपक िनदान करन उपाययोजना करृो, 
औषध देृो, तया�माणे वककरपांया पिरभाषेमधये जीवांया उपाधीचे रप सप� करन दाखवले. मग मायारप 
उपाधीचा आ�य करन रहाणारा जो अकरपुरष ृो दाखिवला. उपिहृ चैृनयही सप� केले. नंृर ‘उ�म 
पुरष’ अशा शबदाचे िमष करन चोख असे आतमृ�व �तयक दाखवले आिण ्ा आतमृ�वांया �ापृीसाठी 
बळकट साधन महणपन जानाचा तयानंी उ�ेख केला. ृसे पािहले ृर साधय आिण साधन दोनही मागंया 
अधयायाृ सागंपन झालयामुळे आृा ्ा अधयायाृ काही सागंावयाचे उरलेले नाही. आृा गुरिशषय यांं या 
�ेमाची वाढ होृ रहाणार एवढेच उरृे. जान हेच एकमेव साधन आतमवस पृंया �ापृीसाठी आहे हे अपार 
जाणतयानंा कळपन आले. तयाचंी तयािवषयी खा�ी पटली पण इृर मुमुक ुसाकाकं झाले. 

 
“ममरज अजुरना, तया मला पुरषो�माला जो जानमाग�ने भेटृो ृोच सवरज आहे आिण भ�कृचीही सीमा 

ृोच आहे.” असे जे �ैलोकयनास भगवंृ  पधंरावया अधयायाृ महणाले तया �ोकाचा िनषकषर महणजे देवानंी 
आनंदाने जानाचीच सृुृी केली हे तया मुमुकपंनी जाणले. 

 
हे जान संसाराचा िनरास करन, पहाृा पहाृा पहाणाऱया जीवाला आनंद सा�ाजयाचा प�ािभषेक 

करृे हे तयानंा कळले. एव�ा सामथय�चा दुसरा उपायच नाही, यसासरजानाची �ापृी करन देणाऱया साधनाचंा 
हा राजा आहे असे देवानी महटलेले तयानंी मनाृ बाळगपन ठेवले आिण तया आतमिजजासपंनी अतयंृ आनंदाने तया 
जानाला आदराने जीवाभावाने ओवाळले. आृा असे आहे की जया वसृुब�ल आवड उतप� होृे ृीच वस पृ इृर 
वस पृंना मागे सारन पुनहा पुनहा मनाृ येृे. िृंयावर �ेम जडपन जाृे. 



 
अनु�मिणका 

 
महणपन ृे समयनन जान आपलया कसे सवाधीन होईल आिण तया जानाची वकि� कशी होईल हे जाणपन 

घयाव ेअसा िवचार तयानंी केला. जे जानास उतप�च होम देृ नाही आिण जान उतप� झाले ृर जे तया जानाला 
भलतया माग�ृ घालृे हेही समजपन घेणयाचे तयानंी ठरिवले. असाही मनाचा िन�य केला की जे जानास िवर� 
असेल ृे घालवपन देम आिण सवर भावाने जानांया �ापृीस जे अनुकप ल असेल ृे िवचारन तया साधनांया मागे 
लागप.” 

 
�ोृेही, ृुमही मनामधये जो हा हे पृ धरला आहे ृो उ�म आहे. ृुमही िजजासु अहा आिण ृो ल�मीपृी 

सागंणयास उतसुक आहे. ृो भगवंृ  ृुमंया मनाची इंचा पपणर करणयासाठी बोलेल. िजंया योगाने जानास 
उ�म जनम लाभेल आिण िशवाय आपलया िव�ानृीसही जी कारणीभपृ  होईल अशी दैवी संप�ी देव सागंृील, 
सिवसृर वणरन करन ृुमंया मनाचे समाधान होईल अशा �कारे सागंृील. जानाचे काम काढपन महणजे जान 
नाहीसे करन राग�ेषािदकानंा सारा देणारी जी आसुरी संप�ी िृचेही वणरन करृील. 

 
नववया अधयायाृच याचा िवसृार वहावयाचा पण दुसरा िवषय पुढे आलयाने ृे रािहले. दैवी संप�ी 

सवभावृःच इ� करणारी आहे व आसुरी सवभावृःच अिन� करणारी आहे. तयाचें ृेच कौृुक आहे. आृा मा� 
देव ्ा दोन �कारंया संप�ीचे सिवसृर वणरन करीृ आहेृ. मागील �मा�माणे संखया पाहृा हे िनरपण 
महणजेच सोळावा अधयाय आहे. 

 
पण ृे असो. जानाचे िहृ व अिहृ करणयाचे सामथयर ्ा दोन संप�ीमधये आहे. मुमुकपंना मु�ामावर 

नेमन पोचवणारी व मोहरा�ीमधये वाटसरंंया संरकणासाठी लावलेला धमरिदवाच असलेली जी दैवी संप�ी 
िृचे वणरन �सम ऐका. 

 
संप�ीचा असर असा असृो की िृसे असणारे पदासर एकमेकास पोषक, मदृ करणारे असृाृ. 

खिजना असला पािहजे, मंिदरे हवी, ृलाव हवे, ह�ी, घोडे, उंट, गायी, बलै असे पशुधन हव े आिण 
्ाचबरोबर सदाचरण असाव.े असा मेळ जयांयाजवळ असृो तयाला राजा महटले जाृे. िृसे संप�ी आहे असे 
महटले जाृे. दैवी संप�ी सुख उतप� करणारी असृे, सवर दैवी गुण िृसे एक� नादंृ असृाृ, सव�चा िनव�ह 
तयाच िठकाणी होृो महणपन तया मेळास दैवी संप�ी महटले जाृे. देव महणाले, “आृा ्ा गुणसंप�ीमधये 
पिहलया आसनावर जो बसृो तया गुणाला अभय असे महणृाृ. भयाचे कारणच ठेवले नाही की अभय िस� 
होृे. महापुरामधये पोहायला उडी घाृलीच नाही महणजे बुडणयाचे भयच रहाृ नाही. जो मनुषय नेहमीच 
पथयाने रहाृो तयांया घरी रोग �वशेच करीृ नाही. िािह् कमर का र्ािा अहंकाे बाळगा्िा नाही आिण 
िनिेि कमर केा्िाि नाही असा ठेानू ्ो मनुे् संसाेािा भ् समूळ नप क्न काक्ो. सवर िवनाशी 
ऐकयभावानेच नादंृ असलयाने व दुसरा जीव हा आपलाच आतमा आहे असे समजपन रािहलयाने भयवाृ� तयाने 
दपरदेशास िपटाळपन लावलेली असृे. पाणी िमठाला बुडवायला आले आिण मीठच पाणी होमन गेले मग 
बुडणयाचे भय कुठे आहे? तया�माणे ृो सवृःकडे िवनातमक भावाने आिण िवनाकडे आतमभावाने पहाृ 
असलयाने कुणाचे कुणाला भय वाटणार? आपण अ�ैृच झालयाने सगळे भय नाहीसेच होमन जाृे, अशा 
वकि�स अभय असे महणावयाचे. हे अभय यसासरजानांया बरोबर रहाणारा व रकण करणारा िशपाई आहे. 



 
अनु�मिणका 

 
राख जळृ नाही िकवा िवझृ नाही. शुकल �िृपदेस कलेची वाढ न घेृा पण अमावासयेचा ऱहास मागे 

टाकप न चं्  ्ा दोन �ससृींयामधये मपळ सवरपाृ रहाृो. वष�ऋ पृ संपला आहे पण �ीषमऋ पृचे शोषण अजपन 
सुर वहावयाचे आहे. अशा मधलया अवससेृ गंगा �ससरपणाने वहाृ असृे. ृशीच ्ा साधकांया मनाने 
संकलप िवकलपाची ओढ टाकप न िदलेली असृे आिण आतमिचृनाचे �ेम अनुभवणारी तयाची बुि� आपलया मपळ 
सवरपाृ �ससर झालेली असृे. तयाची इंि्ये तयाला चागंले व वाईट पदासर दाखवृ असृाृच. ृो तयाचंा 
सवभावच आहे. पण तया चागंलया, वाईट गो�ीनी तयांया िच�ाृ काही चलिबचल होृ नाही, िजचा पृी 
गावाला गेला आहे अशी सी िवरहाने इृकी वयिसृ झालेली असृे की इृर हानी, लाभ िृला जाणवृच नाही. 
तया�माणे स�वरपावरच तया साधकाचे इृके �ेम जडलेले असृे की ृो इृर गो�ीचा िवचारच करीृ नाही. 
केिशहंृा भगवंृ  महणाला, “जेवहा अशी अननयवक�ी होृे ृेवहा तया गुणास सतवशु�ी असे महणावयाचे.” 

 
आृा िृसरा गुण आहे जान व योग याचें िठकाणी ृतपरृा. जान व योग यापैकी जे साधन आपलयाला 

करृा येईल तयािवषयी अगदी मनापासपन िनकराचे �यतन करणे याला “जानयोग वयव�ससृीः” असे महटले 
जाृे. आपलया सगळया िच�वकि� एकवटपन इृर िवषयाचंा तयाग करन साधन करावयास हव.े एखादा यािजक 
िनषकाम वकिृने यज करीृ असृा अ�गनमधये जशी पपण�हुृी देृो ृशी �ससृी असावी. एखा�ा कुलीन पुरषाने 
आपली कनया उ�म कुळाृ �ावी तया�माणे या साधकाने आपलया सवर वकि� साधनास अपरण करावया. देवी 
ल�मी जशी मुकंुदांया िठकाणी पपणर समपरणाने �ससर होमन रहाृे ृशा साधकांया वकि� एकदा साधन काय 
करावयाचे हे ठरले की अननयृेने, �ससरृेने तया साधनाृच रहावया. योग िकवा जान यांं या िठकाणी वृनदार 
होमन रहाणे यालाच “जानयोग वयव�ससिृः” असे नाव आहे आिण अजुरना, साधकांया िठकाणी हा िृसरा गुण 
असणे अतयंृ आवशयक आहे. 

 
�ीरामकक षण परमहंसांं या चिर�ाृ अनेक अ�ुृ  कसा आहेृ. तयाृ एकदा एक मागर पतकरला की 

तयासाठी पडृील ृे सवर कलेश सहन करणयाची तयाचंी कशी ृयारी असे ृे िदसपन येृे. तयानंी लगन केले पण 
कधीही संसार केला नाही. तयाच�माणे पतनीचा तयागही केला नाही. जवळ िनि्ृ असलेलया पतनीकडे पाहपन 
ृे एक िदवस महणाले, “मना, ्ालाच सी-शरीर महणृाृ. सारे जग यालाच परमभोगय वसृु समजपन तयांया 
�ापृीसाठी सवरदा लालचावलेले असृे. ्ाचे �हण केलयास देहासकृीमधये गुं पृन पडावे लागृे आिण तयामुळे 
सि�दानंद ईनराचा लाभ करन घेृा येृ नाही. मना, खरे खरे सागं. पोटाृ एक, बाहेर एक असे कर नको. 
ृुला हे शरीर हव ेआहे की ईनर हवा? हे शरीर ृुझया शजेारी आहे. पािहजे असलयास �हण कर.” आिण असा 
िवचार येृो न येृो ृोच तयानंा गाढ समाधी लागली. सकाळ झालयावर तयांं या कानाृ िकृीवळे ृरी ईनराचे 
नामसमरण केलयावर मग तयाचंी समाधी उृरली. नंृर जे�ी अमावासयेस ृर रा�ी देवीभावाने तयानंी पतनीचे 
पपजन केले. मं�ो�ार करीृ, नमसकार करीृ ृे महणाले, “हे सवर मंगलांया मंगलसवरपे! हे 
सवरकमरिनषप�कािरणी! हे शरणदाियनी! ि�नयने! िशवगेिहनी गौरी! हे नारायणी, ृुला शृशः �णाम असोृ.” 

 
जपाची माळ व आजवर केलेलया साधनेचे फल आपण सवृः तया देवीसवरप पतनींया चरणावर वाहपन 

ृे मोकळे झाले. जान व योग यावर अशी अपपवर िन�ा देवानंा अिभ�ेृ आहे. 
 



 
अनु�मिणका 

पपजय ��चैृनय गोदवलेकरमहाराज यांं या चिर�ाृही असे आहे की ृुकाई गुरंनी एक िदवस 
��चैृनय, ृुकाई व काही मुले वाळवटंाृ एक� असृाना अशी आजा तयानंा केली की, “वाळवटंाृ ख�ा 
काढ आिण तया मुलाला तयाृ पुरन टाक.” गोदवलेकरमहाराजानंी गुरंची आजा िशरसाव�ं मानपन मुलास 
ख�याृ पुरन टाकले. इृर मुले घाबरन गावाृ पळपन गेली आिण हकीकृ सागंप लागली. गावाृली व 
घराृली मंडळी धावृ आली. ृुकाई व ��चैृनय सवसस बसलेले होृे. ृुकाईंना लोकानंी िवचारले, “अहो, 
मपल कुठे आहे?” ृुकाईंनी ��चैृनयाकंडे बोट दाखवपन महटले, “्ा बाबाने मपल वाळवटंाृ तया िृसे पुरले.” 
लोकानंी हे ऐकलयाबरोबर काहीजण मुलास काढणयास धावले व काहीनी हाृाृलया का�ा ��चैृनयांं या 
अंगावर फोडणयास सुरवाृ केली. ��चैृनय शांृ  होृे आिण ृुकाई गंमृ पहाृ होृे. ख�या पृन मपल अगदी 
सुरिकृ बाहेर आलयावर माणसे तयाला घेमन गावाृ िनघपन गेली. 

 
ृुकाई ��चैृनयांं या जवळ जामन तयानंा कुरवाळपन महणाले, “शबास रे. आृा माझयाजवळचे 

सगळेंया सगळे ृुला देमन मी मोकळा होृो.” आिण तया�माणे ृुकाईनी ��चैृनयानंा प�ािभषेक करन 
िनरोप िदला. िच�वकि� अशी न हालृा �ससर रािहली पािहजे असे देवानंी सािंगृले. 

 
अजुरना, साधक उदार असला पािहजे. देह, वाचा, मन यापैकी काही िकवा आपलयाजवळ असेल ृे 

िव�मान, धन, वैरी जरी दाराृ आला ृरी कणाचाही िवचार न करृा तयाने िदले पािहजे. या कामाृ तयाने 
वककास गुर कराव.े वकक आपले पान, फप ल, फळ, मपळ, चाया हे वाटसरला �ायला चुकृ नाही. तया�माणे 
कणाचाही िवचार न करृा आृ�ची आृ� यसाश�कृ दपर केली पािहजे. मनापासपन धनापय�ृ आलया �संगास जे 
िव�मान असेल ृे तयाने िदले पािहजे. �मलेलयांया मनास आनंद होईल अशा �कारे उपयोगी पडणे याला 
दान महणावयाचे. हे दान मोकरपी ठेवा दाखवणारे अंजनच आहे. 

 
एकदा काय झाले की, खपप उषमा होृा. पकथवी जशी काही �दीपृ अ�गनच झाली होृी. चटके बसृ 

होृे. अशा वळेी भोजराजाचे राजकवी रसतयाने जररींया कामासाठी िनघाले होृे काम आटोपपन परृ येृ 
असृाना एक दुबळा, सकलाभागलेला मनुषय उघ�ा पायाने रसतयावरन चालला होृा धापा टाकृ. ृो 
रसतयावरन धावणयाचा �यतन करीृ होृा. राजकवीचे कोमल मन ही अवससा पाहपन कळवळले. ृे 
तयांयाजवळ गेले, आपलया पायाृील चढाव काढपन तयांयापुढे सरकवीृ ृे महणाले, “भाम, हे घाल ृुझया 
पायाृ.” 

 
राजकवीना उघ�ा पायाने चालणयाची कधीच सवय नवहृी. तयाृ वरन �खर मन! कवी रसतयाृ 

मपंच� येमन पडले. राजाचा माहुृ ह�ी घेमन रसतयाने चालला होृा. तयाने कवीना पािहले व उचलपन हौ�ाृ 
घेृले. अशा रीृीने किवराज ह�ीवरन िनघाले! शहराृ येृा येृा भोजराजाची सवारी घो�ावरन चालली 
होृी. तयानंी हसपन कवीला िवचारले “वा कवी! हा ह�ी आिण कुठे िमळाला ृुमहाला?” 

 
कवीने उ�र िदले– 
 

“उरानहं म्ा द� ंजीणर कणरिाावज्मत  
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्तरुण ा्न गजा्ूो न द� ंाैिह्गद्मत॥” 
 

महाराज, कानृुटकया वहाणेचे दान करन मी गजारढ झालो आहे! अहो, जे ्वय िदले जाृ नाही, जयाचे दान 
केले जाृ नाही, ृे फुकटच गेले महणावयाचे. 

 
असा हा आृ�स दान करणयाचा पिरणाम! आिण देव सागंृ आहेृ की, असे दान तया साधकांया 

हा पृन ृातकाळ व अकयय होृ जाव,े तयाचा ृो सवभावच होमन जावा. इसे राजकवी गजारढ झाला, पण जानी 
पुरषास ृर मोकारढ वहावयाचे आहे. ृेवहा दान कधी कधी सटीसहामासी करन भागावयाचे नाही. आृ�ची 
आृ� कणाध�ृ तयांया काळजास िभडावी आिण वरन हुकप म येणयांया आृ हाृाने दान देमनही धनय वहाव.े 

 
देव महणृाृ, “अजुरना, दानाचे माहातमय ृुला माहीृच आहे. जासृ काय सागंप? आृा दमाचे लकण 

सागंृो. लकपपवरक ऐक. िवषयाशी इंि्यांं या झालेलया एकृानृेची ृाटा पृट करन ठेवणे महणजे दम, गढपळ 
पाणयाृ िनवळीचे बी टाकले की पाणी सवंच होृे. ृे बीज पाणयाृील माृी अलग करन ृळाशी नेृे आिण वर 
सवंच पाणी ठेवृे. तया�माणे ृो साधक इंि्यानंा िच�ांया सवाधीन करन टाकृो. िवषयाचंा वारासुधदा 
तयांया �ाराृ वाहप देृ नाही. आृ िच�ापय�ृ िवषयाचंा तयाग करन �वकि� तया साधकाला सोडपन िनघपन 
जाृे. आृा ृी कधी पर पृन येम नये महणपन ृो दाही इंि्यांं या दाराृ वैरागयाचा अ�गन पेटवपन ठेवृो. 
नासोंचछ वासापेकाही जासृ �ृाचें आचरण ृो करीृ असृो. ही �ृे कडक असृाृ आिण ृी ृो रा�ंिदवस 
करीृ असृो. हे ृप अहोरा� झाले ृरी तयाला समाधान नसृे. अजुरना, अशा या गुणास दम असे महणावे 
आिण तयाचे लकण हे असे आहे.” 

 
एकदा उनहाळयांया िदवसाृ दासीने राणीचा िबचाना घाृला, िखडकया उघडलया, फुले गुंफप न 

ठेवली. राणींया िबचानयाची उ�म वयवससा ृयार झाली. नदीकडपन येणाऱया संड वाऱयाने दासीला गुंगी आली. 
ृी कणभर राणींया पलंगावर बसली ृर िृला िृसेच झोप लागली. राणी येमन पहाृे ृो दासी आपलया 
पलंगावर झोपलेली आहे! राणीला खपप राग आला. िृने दासीला उठवले आिण चाबकाने मारणयास सुरवाृ 
केली. दासी �सम वयाकुळ झाली पण मग हसप लागली. राणीला खपप आ�यर वाटले. िृने चाबपक मारणे साबंवपन 
िवचारले. “काय झाले हसायला? दासी महणाली, “राणीसाहेब, मी कणभर असलया िबचानयावर झोपले ृर 
मला इृके फटके बसले. आपण रोज तयावर झोपृा आपलयाला िकृी बसृील असे मनाृ आले आिण आपण 
तयापुढे बसणाऱया फटकयाचंी आठवण न ठेवृा मला मारृा अहा याचे मला हसप आले.” 

 
ही गो� एका नािपकाने राजाला सािंगृली. राजाने ही गो� ऐकली मा� तयाने ृातकाळ राजयाचा तयाग 

केला आिण ृप करणयासाठी ृो वनाृ चालृा झाला. असे हे इंि्य दमन! 
 
शुकदेव जान करन घयावे महणपन जनकांया घरी गेले असृा तयानंा पिहलया पहाऱयाृ उनहाृ ृीन 

िदवस, दुसऱया पहाऱयाृ ृीन िदवस व िृसऱया पहाऱयाृ सावलीृ ृीन िदवस उभे रहावे लागले. पण तयांं या 
मनाृ काहीच चलिबचल झाली नाही. हे पािहलयावर �धान मं�ी येमन तयाचंी तयानंी सनमान पपजा केली आिण 
मग बायकांं या घोळकयाृ महालाृ आणपन सोडले. शुकाचें मन िृसेही अिवचिलृ रािहले. बायका 
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आवृीभवृी असृानाच तयानंी पलंगावर आसन घालपन धयान लावले. मग दोन �हरी झोप घेृली. पुनहा 
धयानमगन, पहाटेसु�ा दोन �हर ृे धयानमगन होृे. मग मा� जनकाची खा�ी झाली. तयाचंी भेट घेमन 
पा�पपजा करन ृो शुकानंा महणाला, “शुकदेवा, आपलयाला जान कोण देणार? आपण ृर मुकृच अहा.” 

 
साधकाने “दम” ्ा गुणाची अशी वाटचाल करावयाची आहे. 
 
देव पुढे महणाले, “ृुला आृा यजाचा असर सागंृो. �ामहणापंासपन ृे सेट िसयािदकापंय�ृ आपआपलया 

वण��मधम��माणे आ�य करणयासारखे जे जे देवृाधमर आहेृ ृे अिधकारानुरप शासाृ सािंगृलया�माणे 
िवधीपपवरक आचरणाृ आणणे याचे नाव यज. यजन, याजन, अधययन, अधयापन, दान, पिर�ह अशी सहा कम� 
शासानंी �ा�णास सािंगृली आहेृ. �ा�णाने ही सहा कम� करणे हा तयाने केलेला यज व शप्ाने तयाला 
केलेला नमसकार हा तयाचा यज दोघानाहंी यज केलयाचे �ेय िमळृे. इृकेच नवहे ृर दोघांं या यजाची 
योगयृा सारखीच असृे. अजुरना, एक पथय मा� पाळावे लागृे. आपआपलया अिधकारानुरप यज करावयाचा 
पण तया यजाचे फल मला िमळाव ेया आशचेे िवष तयाृ कालवायचे नाही. ही आशा मुळाृ िनम�णच होम नये 
महणपन देहांया कुठलयाही �ाराृ “मी कृ�” हा भाव जाम �ायचा नाही. वदेाने करावयास सािंगृलेलया 
कम�ना आपण फकृ िनवासससान होमन रहायचे. शासशुधद आचरण अिधकारानुरप फलाशा सोडपन िनमरळ 
मनाने करीृ रािहले की ृे कमर मोकमाग�चा जाणकार वाटा�ा होृे. जयाला जानाची अपेका आहे तयाने असा 
यज केला पािहजे.” 

 
एकदा भीमसेन वनवासामधये धमरराजावर खपप संृापला, ृो महणला, “दादा, ्ा सगळया अनस�चे 

कारण ृुमही अहा. खरे महणजे ृुमही कि�य नाहीच. वदे पठण करणारा आिण िशकवणारा िनरप्वी �ा�ण 
अहा. सभेमधलया तया अपमानाने कुठलाही कि�य संृापाने पेटपन हतयार घेमन उठला असृा. ृुमही धमर धमर 
महणृ तया धम�चे पालन करीृ दीनवाणे बसपन रािहला. काय तया धमरपालनाचे फळ आहे? हा अरणयवासच 
ना? धमर कशासाठी पाळायचा?” 

 
धमरराज शांृ पणाने महणाले, “भीमा, राग येणयास जरा उशीर झाला. फासें खेळणारे माझे हाृ पृ सभेृ 

जाळपन टाकायला हव ेहोृेस. पण फळाचे महणशील ना ृर भीमा, मी धम�चे पालन धमरपालन करावयाचे महणपन 
करृो. फलासाठी नाही.” आिण हे धमरपालन धमरराजानंी इृके झळझळीृ केले की यकांया शापाने जेवहा 
चारी बधंप मकृ झाले व यकांया �शनाचंी उ�रे िदलयानंृर तयाने चार भावापैंकी एकास िजवंृ  करृो ृर “सागं 
कुणास कर?” असे िवचारले. ृेवहा धमरराज महणाले, “यकराज, कंुृीचा पु� मी िजवंृ  आहे. मा्ीचा वशंही 
रािहला पािहजे. ृेवहा मा्ीपु�ासच जीवदान �ा.” ृेवहा यकाने यमधमर हे आपले रप �कट केले व संृु� 
मनाने चारी भाम उठिवले. 

 
असे फलाशारिहृ केलेले कमर मोक िमळवपन देृे. 
 
देव पुढे सागंप लागले, “सवाधयाय याचा असर अभयास. �ुृीनी �िृपादन केलेला ईनर आपलयाला 

साकात भेटावा महणपन केलेला �ुृीचा िनरंृर अभयास साधकाने केला पािहजे. चचडप  पुनहा हाृाृ यावा महणपन 
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भपमीवर जोराृ आपटावा, शेृ ा पृन भरपपर पीक याव े महणपन बी पेरावे, आपणच ठेवलेली वस पृ आपलयाला 
िदसावी महणपन िदवयाचा आधार घयावा, शाखेला फळे लागावी महणपन मुळास पाणी घालाव े िकवा आपले मुख 
आपलयाला सप� िदसाव ेमहणपन आरसा पुनहा पुनहा �ेमाने पुसपन सवंच करावा ृसा ईनर साकातकाराचा हे पृ 
मनाृ धरन िनरंृर अभयास करावयास हवा. आतमृतवासारखी पिव� वस पृ हाृी यावी महणपन �ामहणानंी 
�महसप�े घोकावी, इृरानी सृो�े महणावी, नामसमरण करावे. अिधकारानुरप साधने वगेळी असली ृरी साधय 
एकच आिण अभयास सव�नाच अहोरा�. ृो अभयासही असा की तया अभयासाचे रहसय ओळखपन केला गेला 
पािहजे.” 

 
असे सागंृाृ की, एक िव�ान �ा�ण एका धमरशील राजांया राजवा�ाृ गेला आिण महणाला, 

“राजन , आपली इंचा असली ृर मी आपलयाला �ीमत भागवृ ऐकवृो.”  
 
राजाने तयांया कडे पािहले व महटले, “भगवन, आपण आणखी काही िदवस भागवृाचा अभयास करा 

आिण मग या.” �ामहणाला फार वाईट वाटले. पण काय करणार? पुनहा घरी जामन तयाने खपप पाठांृ र केले. 
सवर भागवृ कंठसस केले व पुनहा गेला. 

 
राजाची भेट झाली. राजा महणाला, “आपण आणखी सोडे िदवस भागवृाचा अभयास करा व मग या.” 

ृीनदा हेच उ�र �ा�णास िमळालयावर ृो िनराश झाला. भागवृ पाठ मा� तयाने सोडला नाही. एक िदवस 
वैरागय बोधपर �ोकाकडे तयाचे लक गेले आिण प�ाृाप होमन ृो मनाशी महणप लागला, “चे, चे, काय केले 
हे मी! �ीकक षणरप दयामय भागवृ माझया समोर असृाना तयाला शरण न जाृा तया सामानय नरेशापुढे लोभाने 
अंध होमन चार चार वळेा कशाला उभा रािहलो?” आृा �ा�णाचा �ीम�ागवृ पाठ अतयंृ ृनमयृेने होम 
लागला. 

 
पुषकळ िदवसाृ �ा�ण आला नाही महणपन राजाने तयाला बोलावणयासाठी दपृ पाठवला. आृा 

जाणयाचे कामच उरले नाही महणपन �ा�ण गेलाच नाही. मग मा� राजा सवृः तयांया झोपडीृ आला आिण 
न�ृापपवरक अिभवादन करन महणाला, “��न मला कमा करा. आृा आपले भागवृ अधययन पपणर झाले. 
आृा आपण पाठ करा. मी आपलया पायाशी बसपन आपलया �ीमुखा पृन �ीम�ागवृ आनंदाने ऐकृो.” 

 
ृेवहा अभयास ृर हवाच पण ृो अभयास अशा पिरणामाने युकृ झाला पािहजे, ृरच साधकाला 

अभयासाचे रहसय कळले असे महणृा येईल. अभयासाने वैरागय िजृके बाणेल िृृके जान �ससर होृ जाईल 
असा भगवंृ ाचा िस�ांृ  आहे. 

 
देव महणाले, “पास�, अशा अभयासास सवाधयाय महणावयाचे. आृा ृप शबदाचा असर सागंृो. वनसपृी 

सवृः फळृे आिण सुकृे, धपप अ�गन�वशे करृो, सुवास देृो आिण नाहीसा होृो. सोने शु� करृाना हीण 
जळपन गेलयामुळे सोनयाचे वजन कमी होृे पण सोने शु� होृे. तया�माणे आतमानुभवासाठी, तयांया 
िवकासासाठी �ाण, इंि्ये, शरीर याचंी आटणी करणे महणजे ृप. आृा ही आटणी करृा करृा साधकाची 
अवससा राजहंसासारखी होृे. राजहंसाने दपधपाणयाृ चोच घाृली की ृो लगेच दपध वगेळे व पाणी वगेळे 
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करृो. तया�माणे ृपाने �खर झालेली साधकाची बुि� देह व जीव यांं या िम�णाकडे पाहृे आिण देहापासपन 
आतमा ृातकाळ वगेळा करृे. आृा ही िववकेबुि� ृो साधक अंृःकरणाृ सृृ जागी ठेवृो. मग अशा 
�ससृीृ देह व आतमा तया बुि�ंया जोरावर वगेवगेळा पहाृा आला की बुि� आतमदशरनाृ जासृ जासृ �ससर 
होृे आिण बुि�ंया िवसृाराचा संकोच होृो. ृी आृा अनेक शासे पहाृ िफरृ नाही. आतमानुभपिृ िृंया 
हाृाृ आलयावर िृचे िहडणे, िफरणे, शोधणे संपृे. जागकिृ आली की तया जागेपणाृ सवपन बुडपन जाृे. 
तया�माणे देहपण आतमिचृनाृ बुडपन जाृो. हा ृप शबदाचा असर आहे. मग अशा ृपासाठी रानावनाृ 
जाणयाचीही जररी नाही. कारण आतमानातमिवचार साधकाला कुठेही करृा येृो. रानावनाृ जाृा येृ नाही. 
महणपन ृप करृ नाही असे महणणे महणजे ‘आमहा ं गिरबाला कुठले गो�?’ महणणयासारखे आहे. एका 
सवयंपाकीणबाईनी हे उ�र मनापासपन िदले होृे. 

 
देव पुढे आजरवाचे रप सप� करीृ आहेृ. माृेचे दपध जसे सवर बाळानंा िहृकारक, चैृनय जसे िभ� 

िभ� �ाणयामधये एकच, तया�माणे सवर �ािणमा�ाशी वागणयाचा जो सर�स भलेपणा तयाला आजरव असे 
महणावयाचे. एकाशी एका �कारे दुसऱयाशी दुसऱया �कारे असा तयांया वागणयाचा �कार नसृो. 

 
जमरनींया एका सेनािधकाऱयाने यु�ांयावळेी हुकप म फम�िवला की, “घो�ासंाठी गवृ गोळा करा.” 
 
सैिनकानंी गावाृलया एका शेृ कऱयाला पकडले आिण सािंगृले, “्ा गावाृ कुणांया शेृ ाृ उ�म 

गवृ आहे ृे दाखव.” शेृ करी िनरपायाने सैिनकाबरोबर िनघाला. ृो शेृ करी सागें, “पुढे चला. यापेका 
उ�म गवृ दाखवृो.” हळपहळप गावांया ह�ीपय�ृ तया शेृ कऱयाने नेले आिण सािंगृले, “कापा ्ा शेृ ाृले 
गवृ.” 

 
सैिनक अिधकारी रागावपन महणाला, “उगीच इृकया लाबं आमहाला हेलपाटा पाडलास. तयापेका 

जवळंया शेृ ाृले गवृ िकृीृरी चागंले होृे.” 
 
शेृ करी महणाला, “मला माहीृ होृे की आपण गवृाची िकमृ देणार नाही. मी दुसऱयाचे शेृ  

दाखवपन तयाचे नुकसान कसे कर? हे माझे शेृ  आहे आिण माझया दि�ने हे गवृ सव�ंया गवृापेका चागंले 
आहे हे आपणही मानय करालच.” 

 
अिधकारी लाजला. तयाने तया गवृाचा िहशोब पपणर चुकृा केला आिण तया शेृ कऱयांया सौजनयाचा 

गौरव केला. खरे आजरव हे असे असृे. 
 
दुसरा �संग आठवृो ृो Gone with the wind ्ा कादंबरीृील. ही कादंबरी माग�रेट िमचेल या 

बाईंनी िलिहली. अमेिरकेृील अंृगरृ  यादवींया पानरभपमीवर ्ा कादंबरीची रचना आहे. दिकणेकडील व 
उ�रेकडील राजये गुलामिगरींया �शनावरन लढृ असृाना. एक �संग असा रंगवला आहे की दिकणेकडील 
राजयाृील बायका यु�ाृील सैिनकासाठी कपडे, बडेँज करणयासाठी जमलया आहेृ. दोनही बाजपंचे सैिनक 
यु�ाृ कामी येमन आजपबाजपस पडृ आहेृ. ्ा बायकांं या सभेमधये मेिलनी नावाची एक अतयंृ सोजवळ, 



 
अनु�मिणका 

�ेमळ बाई आहे. िवषय चालला आहे उ�रेकडील योदधयांया सडगयाजवळ काय करायचे याचा. एक बाई 
ृावाृावाने महणालया, “काय? तया यॅनकींया सडगयावरचे ृण आमही काढायचे? अशकय आहे. मला शकय 
असृे ृर ृी सगळी सडगी उकरन तया यॅनकीची �ेृे उिकर�ावर फेकप न िदली असृी.” 

 
मेिलनी हळपच महणाली, “माझे जरा ऐकप न घयाल का? मी ृर महणृे की, आपण तयाही सडगयाभोवृी 

फुलबाग करया. मी जेवहा चाल�ंया सडगयावर फुले वहायला जाृे ृेवहा शजेारंया तया यॅनकींया ंया  
सडगयावरही चार फुले वाहपन येृे. ृे सडगे िकृी एकाकी िदसृे िबचारे!” हे ऐकलयाबरोबर सगळीकडे 
क�ोळ उडाला. सगळया जणी एकदम बोलप  लागलया. “यॅनकींया सडगयावर फुले! मेिलनी ृुला हे करवृे 
ृरी कसे?” 

 
मेिलनीने खुच�चा आधार घेृला आिण ृी महणाली, “जरा ऐकप न घया. देवदयेने चाल�िशवाय ्ा 

यु�ाृ माझे कोणी मारले गेले नाही. चाल� कुठे पडला हेही मला निशबाने माहीृ आहे पण सागंा आपलयापैकी 
िकृीृरी जणीचे पृी, पु�, बधंप, िपृा कुठे आहेृ हे मािहृही नाही. 

 
खोलीृ शांृ ृा पसरली. िकृीृरी जणींया डोळयाृ अ�प आले. 
 
मेिलनी पुढे महणाली, “यॅनकींया �देशाृ कुठे ृरी तयाचंी सडगी असृील. कुणीृरी चागंलया बायका 

उ�रेस असृीलच की. तयानंी जर दिकणेकडील योदधयांया सडगयावरचे ृण काढले, फुले वािहली ृर 
आपलयाला केवढा आधार वाटेल! चाल�चे सडगे उ�रेृ असृे आिण एखा�ा बाईने तयांयावर चार फुले 
वहाणयाचे सौजनय दाखवले ृर मला काय वाटेल? ृुमही जर सवरजणी हा िवचार करणार नसाल ृर दोनही 
कलबाचा माझा राजीनामा! मी मा� दिकण, उ�र, श�ु, आपृ असा िवचार न करृा दिकणेकडील योधदयांं या 
सडगयावरचे ृण ृर काढीनच पण फुलेही वाहृ राहीन. मग ृुमही तयाला काही महणा.” आिण मग मा� 
िृंयाने पुढे बोलवनेा, हंुदके आवरेनाृ. 

 
दोनही कलबानी िृची सपचना मानय केली आिण िृंयावर कौृुकाचा वष�व केला असे हे आजरव. 
 
देव महणाले, “जगाला सुख वहाव ेमहणपन शरीर, वाणी, मन ्ाना राबवणे याचे नाव अिहसा.” 
 
अजुरना, सतय भाषण ही दैवी संप�ी आहे. पाणयाचे भेदन करन कमलकिलका वर येृे महणपन ृी ृी�ण 

व अतयंृ सुकुमार महणपन कोमल महणावयाचे. चं् ाचे ृेजच असृे पण ृे शीृल असृे. एखादे औषध असेही 
असृे की ृे घेृलयाबरोबर रोग बरा होृो आिण िजभेला कडपही लागृ नाही. पाणी डोगराचा कडा फोडृे पण 
डोळयाृ घाृले ृर बुबुळास टोचृसु�ा नाही. ृसे भाषण असावे. शकंा दपर करणयांया कामी लोखंडांया 
काबंीसारखे ृी�ण पण ऐकायला इृके गोड की �तयक मधुरृा पायाखाली घालृे आहे. ृे बोलणे सहज ऐकले 
ृर कानानंा मुखे िनघृाृ आिण ृे ��ाचाही उलगडा करन देृे. फार काय सागंप ृे भाषण गोड असले ृरी 
कुणाला फसवप मा� शकृ नाही. फसिवणयाचा हे पृच नसृो. पारधयाचे गाणे कानाला गोड लागृे खरे पण 
तयाचे खरे सवरप पािहले ृर हिरण पकडणयासाठी टाकलेला ृो एक डाव असृो. अशा ्ा गोडपणाला आग 
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लागो! काय तयाचा उपयोग आहे? ृो गोडपणा उलट घाृकच असृो. जे भाषण कानाने ऐकले ृर गोड पण 
अस�कडे नजर टाकली की काळजास िभडणारे असृे ृे शबद महणजे संुदर रप धारण केलेली लावसटच 
असृे. 

 
कधी कधी आईसु�ा रागाने मुलाला टाकप न बोलृे. पण तयाृ मुलाचे अकलयाण होम नये हा हे पृ 

असृो. कडक िशसृ लावणारी ृीच आई लाड करृाना एखा�ा फुलाहपन मकदु होृे. तया�माणे साधकाचे 
बोलणे ऐकायला गोड, पिरणामी िहृकारक व ऐकणाऱयांया मनाृ राग �ेष इतयािद िवकार उतप� न करणारे 
असावे. अशा बोलणयास अजुरना, मी सतय भाषण महणृो आिण दैवी संप�ीपैकी हा गुण साधकाजवळ असला 
पािहजे. 

 
अजुरना, ृसेच तयांयाजवळ अ�ोधतव पण असले पािहजे. दगडावर पाणी घाृले ृरी अंकुर फुटृ 

नाही. काजंी िकृी घुसळली ृरी लोणी येृ नाही. सापाची काृ पायाने ढकलली ृरी फडा काढृ नाही. 
वसंृऋृु आला महणपन आकाशाला फुले लागृ नाहीृ. रंभा, उवरशी समोर आलया ृरी शु�ांया मनाृ काम 
िवकार येृ नाही. भसमामधये िकृी पृप घाृले ृरी जवाला येृ नाही. लहान मुलाला देखील राग येईल असे 
अपशबद उ�ारले िकवा अशीच अनेक िनिम�े झाली ृरी गृायुषी मनुषय जसा �तयक ��देवांया सु�ा पाया 
पडले ृरी उठृ नाही. तया�माणे तया साधकांया मनाृ �ोधाची लाट उठृ नाही. ्ा अशा �ससृीस 
अ�ोधतव महणाव.े” 
 

एकदा एक संृ रसतयाने जाृ असृा समोरन कोळशाची टोपली घेमन येणाऱया माणसाने तयांया 
अंगावर ृी सगळी टोपली पालसी केली. संृानंी अंगरखा झाडृ हाृ जोडले. बरोबर िम� होृा. ृो रागावपन 
महणाला, “काय हा ृुमचा बावळटपणा! ृुमचा अंगावर तयाने कोळसे ओृले आिण ृुमही तयालाच हाृ 
जोडृा?” संृ हंसपन महणाले, “भाई, मी देवाला हाृ जोडले. तयाची केवहढी कक पा की टोपलीृ िनखारे नवहृे. 
नुसृे कोळसेच होृे. देवाने िनखारा ओृला असृा ृरी बरोबर झाले असृे. पण देवाची दया की कोळशावरच 
भागले!” असे हे अ�ोधतव संृानंी पपणरृ या आतमसाृ केलेले असृे. 

 
देव आृा यज कशाला महणावयाचे हे सागंृ आहेृ. ृे महणाले, पास�, साधकानंी देहावरची अहंृा 

सोडपन िदलेली असृे व तयामुळे आपोआप अशषे संसाराचाच तयाग होृो. ृे अतयंृ बुि�मान असलयामुळे 
अनस�चे मपळ कुठे आहे ृे शोधपन काढपन ृे मुळावरच घाव घालृाृ व अनस�चा नाश करृाृ. माृीचा तयाग 
केला की घटाचा तयाग आपोआपच होृो. बीजाचा तयाग महणजेच वडाचा तयाग होृो. िभृ पडली की तयावर 
रंगवलेले िच� संपृे. झोप सरली की सगळया िविच� सवपनाचंा िनरास झालाच. ृं पृ टाकप न िदला की, वस 
उरृच नाही. पाणीच आटले की ृरंग नाहीसे होृाृ. पावसाळा संपला की ढगाचंा मागमपसही िदसृ नाही. 
दान करन संप�ीच संपवली की भोगाची भीृीच गेली ृसे हे घडृे.” 

 
जयाचे अवयव यजरप आहेृ असा भगवान अजुरनाला हे वगेळेच रप दाखवृ आहे. यज महटले की 

डोळयापुढे कंुड, मंडप, सिमधा, यजकृ� हा पसारा िदसृो पण इसे देव अशा यजाचे वणरन करीृ आहेृ की 
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जयाृ साधनसामु�ी काही नाही. याजक देहाहंृेंया सिमधा वैरागयांया अ�गनृ वहाृ “मी �� आहे” या 
मं�ाचा अखंड उ�ार करीृ असृो. 

 
अजुरनाचे मन कणाकणास �बु� होृ होृे. दैवी संप�ी महणजे काय हे ऐकृा ऐकृा तयांया मनाृ एक 

वगेळा �काश फाकृ होृा. ृो देवानंा िवचार लागला, “देवा, आपण जयाला शांृ ी महणाला िृचे लकण काय 
असृे? मला अगदी सप� करन सागंा. जान �ससर होणयासाठी िकृी सवंच भपिमका हवी हे मला आृा 
सोडेसोडे कळृे आहे. देवा, जानांया गो�ी ऐकायला िकृी मधुर वाटृाृ पण ृे िटकवपन ठेवणयास केवढे 
आिण िकृी �कारचे सामथयर हवे नाही? एखा�ा सैनयामधये रस, ह�ी, घोडे, पायदळ, रसी, महारसी, अिृरसी 
हवेृ . ृरच तयाला सुस� सैनय महणृा येृे. ृसेच हे आहे असे वाटृे. सवरच भपिमकामंधये साधन शु� व 
िनध�रयुकृ असले पािहजे हे मला आृा कळले. आपण मला शांृ ीचे रप सागंा.” 

 
देव महणाले, “सागंृो. नीट लक दे अजुरना, खरी शांृ ी कधी लाभृे सागंप का? जेवहा जाणावयांया 

िवषयाला महणजे जेयाला िगळपन नंृर जाृा महणजे जाणणारा व जान हे ृीनही नाहीसे होृाृ ृेवहा खरी शांृ ी 
िस� होृे. �लयकाळंया पाणयाचा लोट िवनाचा पसारा बुडवपन जेवहा आपणच आपलया िठकाणी घनदाट 
भरन जाृो ृेवहा उगम, ओघ, समु् हा वयवहार भेद उरृच नाही. इृकेच काय सगळे पाणी एकवटले आहे 
हा बोध होणयासही कोणी उरृ नाही. जेयाला िमठी िदलयाबरोबर जाृेपणाचा लय झाला की जानही संपृे. या 
अवससेस शांृ ी असे महणावयाचे. अजुरना, धयानाृ घे ही खरी शांृ ी आहे.” 

 
असे मनाृ येृे की शांृ ीची ही वयाखया जानदेवानंी सवानुभवा पृन केली आहे. मोतयाचे िशपले समु्ाृ 

खोल पाणयाृ असृाृ. ृे काढणयासाठी पाणबुडे जेवहा बुडी मारृाृ ृेवहा तयानंा अगदी समु्ृळाशी जावे 
लागृे. समु् वर अशांृ  असला ृरी खोल ृळाशी अगदी शांृ  असृो. लाटा वर वर येृाृ. पाणबु�ास 
िवचारले ृर ृो न�ीच सागंणार की िजसे मोतयाचे िशपले पसरलेले असृाृ िृसे ृर पाणी िनःसृबधच असृे. 
तयाची इसे आठवण होृे. जानदेवानी ही ि�पुटीरिहृ शांृ ी िनतयच अनुभवली होृी तयामुळे जा कृजेयिवहीन 
अवससा महणजे शांृ ी अशी वयाखया केली. इृर कुठलयाही अवससेृ िवचाराचंी सोडी ृरी खळबळ असणार पण 
तया समु्ांया ृळाशी पपणर शांृ ीचा तयानंी अनुभव घेृला असला पािहजे. 

 
देव पुढे महणाले, “अजुरना, अपैशपन महणजे दुसऱयाचे दोष न पहाणे. एखा�ा वै�ाकडे रोगी गेला की ृो 

आपला परका असा भेद न करृा तयांया वयाधीकडे पपणर लक पुरवपन वै� तयाचा रोग बरा वहावा महणपन 
औषधयोजना करृो. तया रोगयांया अंगाृ श�कृ यावी महणपन काळजी करृो. िचखलाृ गाय रृली आहे असे 
पािहलयाबरोबर ृी दुभृी आहे की भाकड आहे याची पचंाईृ न करृा िृंया दुःखाने एखादा दयाळप मनुषय 
कासावीस होृो आिण िृला गाळा पृन वर काढणयाची खटपट करृो, करणेने �ेिरृ होमन बुडतयाला वर 
काढणारा बुडणारा मनुषय �ा�ण आहे की अंतयज आहे हे पहाृ नाही. मो�ा अरणयाृ कुणी पापयाने एखा�ा 
सीला वसहीन केले ृर स�न आपलया अंगावरचे वस िृंया अंगावर टाकप ण मगच िृंयाकडे पहाृो. 
तया�माणे साधकाने जर दुसऱयांया िठकाणी अजान, �माद दोषयुकृ �ाकृन सगळया बाबृीृ िन� आचरण 
पािहले ृर आपलया गुणांृ पन ्ा दोषाकडे पहाव.े पपजा करन मग देवाचे दशरन घयाव,े शेृ ाृ धानय पेरन शेृ  
पहाव,े अिृसीला आधी संृु� करन मग �साद घयावा तया�माणे आपले गुण देमन समोरंया माणसाचे नयपन 
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दपर करावे आिण िृसे सलणारी शलये िवसरावयास लावावी. कुणांयाही वम�वर घाव घालप  नये. कर नये तया 
कम�ृ कुणाला ढकलप  नये. जयामधये तया माणसाचा दोष दाखवला जाृो ृशा नावाने हाकही मार नये.” 
 

धमरराज ्ा अपैशपनयाचे मप�ृमंृ उदाहरण होृे. तयानी कौरवाकडे देखील कधी दोष द�ीने पािहले 
नाही. ृसे पािहले ृर दुय�धन हेच तयांं या सवर हाल अपे�ाचें कारण होृे पण तयानंी तयाला कधीही ‘दुय�धना’ 
अशी हाक मारली नाही. नेहमी �ेमाने ‘सुयोधना’ असेच महणृ गेले. यु�ांया �संगी देखील ‘नरो वा कंुजरो’ 
्ा �संगाखेरीज तयानंी कधीही अधम�चरण केले नाही. 

 
मोरोपंृ ांं या आय�पैकी जया आय� सवभावदशरनांया द�ीने अ�ृीम आहेृ तयापैकी रसाचे चाक 

भपमी पृन वर काढणयांया खटपटीृ कणर गुंृला असृा जेवहा ृो अजुरनास अशा रसहीन योदधयाशी लढणे 
अधम�चे आहे असे सागंप लागला ृेवहा राग अनावर होमन भगवंृ ानी सवृःच उ�रे िदली तया आय� आहेृ, 
देवानंी परृ �शन केला की काय रे आज ृुला धमर आठवला काय? लाकागकह, पाचंाली चळ, अिभमनयप वध 
करृाना काय ृुमही धम�नेच वागृ होृा?” सवर अपराधाचंा पाढा वाचपन शवेटी देव महणाले– 

 
ेीााा धमर असा किेसी उरदाश ्िे असा मान् 
ेिी्सू “धमर” आमही आमहाला धमर ठाउका नान् 

 
देवाने जया धम�चा पक अशा आवशेाने घेृला ृो काटा उगीच? धमरराज अपैशपनयाची मपृ� होृे महणपनच. जान 
�ससर होणयास दोष दि� जायला हवी असे देवाचें सागंणे आहे. 

 
एकदा रसतयामधये एक कु�ा मरन पडला होृा. जाणारे येणारे नाकाला पदर लावपन िृरसकाराने 

पहाृ िनघपन जाृ होृे. एव�ाृ येशप ि�सृ आपलया िशषयासह रसतयाने जाृ असृाना ृेसे आले. कुंयाकडे 
पाहपन ृे महणाले, “काय मोतयांया सरासारखे दाृ आहेृ ्ाचे!” 

 
देव आृा उचबंळपन येमन पुढंया गुणाचे वणरन करीृ आहेृ. ृे महणाले, “पास�, आकाशाृ पपणर चं्  

उगवला की आपली चिं्का लहान सोर अशी िनवड न करृा सव�ंयावर सारखीच पसरृे आिण शांृ  करृे. 
तया�माणे जो कोणी वयिसृ असेल तयाला शांृ , आनंिदृ करणे, तयाची वयसा दपर करणे याला दया 
महणावयाचे. दुःिखृाचे दुःख हलके करृाना हा उ�म, ृो अधम असा िवचार साधकाने कर नये. उ�म असो, 
अधम असो तयाचे दुःख िजृके कमी करृा येईल िृृके कमी केले पािहजे. अजुरना, पाणी आपला �ाणही देृे 
पण गवृाचा जाणारा जीव वाचिवृे. समोरंया माणसाचे दुःख पाहपन तयाचा जीव इृका कळवळला पािहजे की 
तयासाठी सवरसव िदले ृरी सोडेच असे वाटले पािहजे. पाणी वहाृा, वहाृा समोर जर एखादा खळगा आला 
ृर ृो खळगा भरन टाकप नच पाणी पुढे जाृे. तयािशवाय पुढे जाणे तयांया सवपनाृही येृ नही. तया�माणे हा 
साधक दुःख हलके केलयािशवाय िृसपन पुढे जाम शकृ नाही. काटा बोचृो पायाला, पण पाणी येृे 
डोळयाला, तया�माणे संकट दुसऱयावर येृे पण कलेश यांया मनाला घरे पाडृाृ. पायाला संडावा िमळाला 
की डोळेही शांृ  होृाृ तया�माणे साधक दुसऱयांया सुखाने सुखी होृो. िकबहुना ृाहानेलया माणसासाठी 
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पाणयाचे जगणे ृसे दुःखी माणसाचे सातंवन करणयासाठीच तयाचे जीवन असृे. वीर�े�ा, असा पुरष मप�ृमंृ 
दयाच आहे. ृी दया तयांया अंृःकरणाृ उतप� झाली की मी तयाच कणी तयाचा ऋणी होृो. 

 
अजुरना, ृो अशी दया करृो पण ृी दया करणयामागे तयांया मनाृ कुठलयाही लाभाची अपेका नसृे. 

िकबहुना असे महणाव ेकी कशाचाही लोभ, लोलुपृा, नाही हा तयाचा सवभावच असृो. सपयरिवकासी कमळ 
जीवाभावाने तया सपय�ंया िदशनेे आपले मुख वळवृ रहाृे, पण सपयर तया कमळाृील सुगंधास िशवृो ृरी 
काय? वसंृाचे आगमन झाले की वन�ींया अकौिहणी फुलृाृ पण ृो वसंृ तया वन�ीचा आसवाद न घेृाच 
िनघपन जाृो ना? महािसधदी घेमन �तयक ल�मी जरी िवषणपजवळ आली ृरी िृंया लाभाने काय ृो भगवंृ  
सवृःला मोठेपणा आला असे मानृो काय? तया�माणे इहलोकीचे िकवा सवग�चे भोग इंचेचे पाईक झाले 
ृरीही ृे भोग भोगाव ेहे तया साधकांया मनाला रचृ नाही. कौृुकानेसुधदा तयांया िजवाची िवषयभोगाकडे 
वकि� जाृ नाही. ृी अिभलाषाच तयांया मनाृ उतप� होृ नाही. अलोलुपतव दशा ही अशी असृे हे जाणपन घे 
अजुरना. 

 
िवषयाची इंचा नाहीशी झाली की अजुरना, ृे मन अगदी मकदु होृे. आृा या मादरवाची ृुला कलपना 

यावी महणपन सागंृो. मधमाशानंा मोहळ, जळचरानंा पाणी आिण पाखरानंा जसे आकाश सुखकारक आिण 
वावरणयास मोकळे वाटृे ृसे तयाचे मन सव�ना मोकळे व मकदु असृे. आई मुलाकडे जया �ेमभरलया नजरेने 
पहाृे तया�माणे तयाची नजर जगाकडे पहाृाना �ेमपपणर असृे. डोळयानंा ि�य वस पृंची भेट सुखकर असृे 
आिण कप म� आपलया िपलाकंडे मकदु नजरेने पहाृे तया�माणे तयाचंी नजर जगाकडे पहाृाना जगाला सुखकारक 
होृे. �ािणमा�ाशी तयाचे अशषे वागणे मकदु असृे. कापपर सपश�ला अिृमकदु, ृोडाृ टाकला ृर सवािद� आिण 
वासास मधुर व अंगाने अगदी िनमरळ असृो. साधक तया कापरासारखा सव�स�ने असृो. पण कापपर जासृ 
घेृला ृर अपायकारक होृो. या साधकाचा सहवास िजृका घयावा ृेवढा सुखदायक होृो. आकाश आपलया 
पोटाृ इृर चार महाभपृ ानंा सहज सामावपन घेृे. इृके िवशाल असृे ृर लहानशा परमाणपृही सुखाने 
नादंणयाइृके सप�मही असृे. जसे िवन असेल ृसे ृे होृे. ृसा ृो साधक जगांया जीव�ेाणे जगृो. मी या 
गुणास मादरव असे महणृो. 

 
अजुरना ऱही याचा असर ल�ा, ्ा साधकांया मनाृ एक खंृ, एक ल�ा सृृ जागी असृे. देहपणाने 

नावारपाला येणे हे तयाला फार लाजीरवाणे वाटृे. राजाचा पराभव वहावा, मानी माणसाला हीन दशा यावी, 
चाडंाळ मंिदरापाशी अविचृ चुकप न संनयासी जावा, महासृीला वैधवयसपचक शबदानंी संबोधावे, सवरपवानांया 
अंगावर कु�रोग उमटावा, संभािवृावर आळ यावा, महणजे जशी लाज वाटप  लागृे ृशी लाज तयाला साडेृीन 
हाृाचे शरीर होमन शरीर महणपन �ाणहीन अवससेृ जगाव ेआिण वारंवार जनमास येमन मराव ेयाची वाटृे. 
गभ�ृील तया मेदमुशीृ रकृ, मप�, वीयर याचंा ओृीव पुृळा वहाव े हे तयाला लािजरवाणे वाटृे. तया लाजेने 
देह धरणे हे तयाला �ाणसंकट वाटृे. ही अवकळा मनाृ घोळृ असलयाने तयाला शिरराचा कंटाळा येृो. 
अजुरना, शिरराशी ृादातमय करन रहाणयाची लाज केवळ िनमरळ साधकासच असृे. इृर िनलर� पुरषासं ृे 
ृादातमयच गोड वाटृ असृे. 
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आृा एकदा शिरराचा कंटाळा आला की जीव तया पृन सुटणयाची धडपड कर लागृो. कळसप�ी 
बाहुली नाचिवणयाची दोरी ृुटली की तया बाहुलींया हालचाली संपृाृ. तया�माणे �ाणयांया जयाने 
कम�ि्याचें वयापार बदं पडृाृ. सपयर मावळला की िकरणाचंा िवसृार संपृो तया�माणे मनोदय केला की बुि� 
आिण इंि्याचे वयापार साबंृाृ. साधक हे धयानाृ घेृो आिण �ाण व मन याचें िनयमन करन दहाही इंि्ये 
हृबल करन सोडृो आिण या गुणास अचापलय असे महटले जाृे. 

 
मरणासारखे संकट जरी समोर आले असले ृरी सृी जाणारी सी तयानंृर होणाऱया पृींया भेटीवर 

दि� ठेवृे आिण हे मरणाचे संकट नवहे असे मानृे, िनभरय मनाने अ�गनृ �वशे करृे तया�माणे साधकाचे लक 
परमेनराकडे सहज धावृे. तयाला मी अधया�तमक ृेज असे महणृो. साधक आतमनासांया िचृनाृ 
िवषयिवषाची बाधा नाहीशी करन शपनयांया काटेरी वाटेने धावृ असृो. िविधची भीड पडृ नाही, िनषेध 
तयांया आड येृ नाहीृ. महािस�धदचे तयाला कौृुक वाटृ नाही. केवळ ईनर�ापृींया धयास असृो आिण 
तयाला ृेज असे महणाव.े 

 
अजुरना, आपण सवर सहन करृो ्ा िवचाराने येणाऱया मोठेपणाचा गवर न होणे याला कमा महणावयाचे. 

देह अंगावर िकृी केस वागवृो. पण आपण इृके केस वागवृो असा गवर देहाला होृ नाही. या गुणास कमा 
महणावयाचे. 

 
आृा धकिृ महणजे काय हे सागंृो. िवषयसेवनाची हाव ह�ीबाहेर वाढली, �ारबधयोगाने रोग खवळपन 

उठले, ि�य वसृुचा िवयोग िकवा अि�य वसृंुचा योग घडला, िकवा ्ा सगळयाचंाच एकदम पपर येमन 
अंगावर धडकला ृरी समु्ाचे आचमन करणाऱया अगसृीसारखा धैय�ने उभा राहपन साधक ृोड देृो. 
आकाशाृ जोराने धुराचंा लोट उठला ृर तया लोटाला वारा एका झुळुकेसरशी िगळपन टाकृो. तया�माणे 
अिधभपृ  महणजे �ाणयाकंडपन होणारे, अिधदैिवक महणजे देवाकडपन होणारे आिण अधया�तमक महणजे 
आतमिवषयक असे ृीन �कारचे ृाप जरी उधदवले ृरी तयाचे धैयर ृे ृीनही िगळपन टाकृे. ईनर�ापृीसाठी 
�यतन करीृ असृाना जान िकवा योग या माग�नी जाृ असृा येणाऱया संकटाशी लढाई करन तयावर माृ 
करणयाएवढे धैयर तयांया िठकाणी असृे. िच�ाची गडबड उडपन जाणयाची वळे येईल तयावळेी ृे वर उचलपन 
तयाला बळकट करणयांया ्ा गुणास धकिृ असे महटले जाृे. अजुरना, साधकांया अंगी अंृब�् शुिचृा 
असली पािहजे. शुधद सोनयाचा कलश गंगेंया पाणयाने भरन ठेवावा तया�माणे ृो शुधद असृो. शिरराने 
िनषकाम, शुधदाचार आिण मनाृ सृृ जागकृ असा िववके असलयाने आृबाहेर ृो शुिचतवाने घडिवलयासारखा 
असृो आिण तयालाच खरे शुिचतव महणावयाचे. गंगेचे पाणी जगाचा ृाप आिण पाप फेडीृ ृीरावरचे वकक 
पोशीृ समु्ाला जामन िमळृे, सपयर जगाचे आंधळेपण घालवीृ आिण ल�मीचे िनवासससान असलेली कमळे 
फुलवीृ �दिकणेला िनघृो. तया�माणे बाधंलेले जीव मुकृ करीृ, बुडृ असणारे जीव वर काढीृ, आृ�ची 
दुःखे नाहीशी करीृ िकबहुना अहोरा� दुसऱयाचे सुख आिण उ�िृ साधीृ ृो आतमिहृाृ �वशे करृो. 
आपलया कामासाठी �ािणमा�ांया अिहृाचा संकलप करन आपलया अधया�तमक जीवनाृ आडकाठी उतप� 
करणे हे ृो कधीही करीृ नाही. अजुरना, अशा गुणाला अ्ोहतव असे नाव आहे. िकरीटी, ृुला हाृाृ घेमन 
नयाहाळृा येईल अशा सप�पणाने मी ृुला गुणाचें वणरन करन सागंृो आहे. 
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अजुरना, गंगा शकंरांया माथयावर उृरलयाबरोबर संकोचाने तयांया जटेमधये गुपृ झाली तया�माणे 
साधकास कुठलयाही �कारचा मोठेपणा िमळाला की ृो लि�ृ होृो. तया गुणाला अमािनतव असे महणृाृ. 
मागे मी तयाचे वणरन केले आहेच. वरचेवर आणखी काय सागंप? 

 
्ा सववीस गुणांं या रपाने ��संपदा वासृवय करीृ असृे. हे गुण महणजे मोकरपी सावरभौम राजाने 

इनाम िदलेलया जिमनीच आहेृ. ही दैवी संपि�रपी गंगा िवरकृ पुरषरपी सगरांया दैवाने �ापृ झाली आहे. 
गुणरप ृीस�नी ृी िनतय नवी भरलेली असृे. ही गुणकुसुमाचंी माळा हाृाृ घेमन मु�कृरपी बाळा वैरागयाने 
िनरपेक झालेलया पुरषाचा गळा शोधृ येृे. सववीस गुणरपी जयोृीनी उजळलेली आरृी घेमन गीृा आपला 
पृी जो आतमा तयाला ओवाळणयासाठीच जणप काय आली आहे. गीृारपी समु्ाृील हा गुणरपी िशपला 
आहे. तया पृन ही िनमरळ मोतये िनघाली आहेृ. फार काय वणरन कर? आपोआप सप� होईल अशा �कारे दैवी 
संपि�रप गुणराशीचे वणरन केले आहे. देव महणाले, “आृापय�ृ मो�ा आनंदाने मी ृुला दैवी संप�ी 
सािंगृली. आृा मा� मनाला कलेश होृ आहेृ. ही आसुरी संप�ी महणजे दुःखाची िचवट वलेी आहे. 
दोषका�ानंी ृी भरलेली आहे. ृरी पण मी माझया िनरपणाृ ृी घालृो आहे. ृी आसुरी संप�ी तयाजय आहे 
व तयाजय काय ृे कळाव ेमहणपनच घालृो आहे, ्ा िनरपयोगी उप्वी संप�ीचे वणरन करृो आहे. पास�, नीट 
ऐकप न ठेव. काय काय टाकायला हव ेृे सुधदा साधकाला पपणरृ या माहीृ पािहजे. 

 
नरकाृील दुःख वाढिवणयाकिरृा भयंकर दोषानंी जो मेळ केला आहे तयाला आसुरी संप�ी महणायचे. 

सवर िवषे एक� झाली महणजे तयाला काळकप ट असे नाव आहे. तया�माणे दोषांं या लगडीला आसुरी संप�ी असे 
नाव आहे. 

 
वीरा, आसुरी संप�ीपैकी जयांया मोठेपणाचा डागंोरा सवर� आहे तयाचे नाव दंभ असे आहे. आपली 

आई हे ृीसर खरे पण िृचीच लोकांृ  िवटंबना केली ृर ृे ृीसर असपन मनुषयांया पृनास कारणीभपृ  होृे. 
गुरंनी िदलेली िव�ा चवहा�ावर उघड केली ृर मुळाृ िव�ा इ� देणारी असली ृरी िृचा असा अपमान 
झाला की ृीच अिन�कारक होृे. महापुराृ बुडृ असृाना पैलृीरावर सुखरप नेमन पोचवणारी नाव जर 
डोकयावर घेृली ृर बुडवणार नाही काय? जीिवृ रकण करणारे अ� वाजवीपेका जासृ खा�े ृर पडुंसुृा, 
ृेच अ� िवष होमन मरणास कारणीभपृ  होृे ना? ृसा आपलया द� आिण अद� या दोनहीचा सखा असणारा 
धमर जर चवहा�ावर आणपन आपण धम�चरण कसे केले याचा िवसृार आरंभला ृर मुळाृ ृारक असणारा ृो 
सखा या कक तयामुळे िनम�ण झालेलया दोषामुळे मारक होृो. अशा िरृीने धम�चरणाचा िमरवलेला मोठेपणा 
महणजे दंभ हे समजपन घे. 

 
मपख�ंया िजभेवर चार अकराचंा िशृोडा पडला की ��देवांया सभेला ृो ृुंच मानप लागृो. ृबेला 

ठेवणाऱया लोकांं या ृबेलयाृील घोडा भा�ाने देणयासाठी समजपन बाहेर काढला की आपलयापेका ऐरावृही 
कमी योगयृेचा आहे असे मानृो. का�ावर पसरलेला सरडा सवगर अगदी ठचगणा, आपलया आटोकयाृ आहे 
असे समजृो. गवृ पेटले की जवाला सेट आकाशाला िभडवृाृ. डबकयाृलया पाणयांया जोरावर तया 
डबकयाला मासा समु्ाला उसळ समजृो. ृसा िसया, धन यामुळे ृो माजृो. िव�ा, सृुिृ यानी म� होृो. 
एक िदवस भरपपर परा� िमळालयाबरोबर दिर्ी मनुषय उनमृ होृो. सो�ा लाभाने ्ा माणसाची ृशी अवससा 
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होृे. ढगाची सावली िकृी चागंली आहे. आृा घराची काय जररी आहे असे महणपन घर पाडपन टाकणारा 
एखादा मपखर असृोच. ृो दुद�वीच महणायचा. दुसरा एखादा मकगजळांया पाणयांया सा�ाने फसपन जामन 
आपलया हाृी असलेले पाणयाचे ृळे फोडपन टाकृो ृशी तयाची �ससृी असृे. िकबहुना संप�ींया योगाने 
उनम� होणयासच दपर महणावयाचे. याब�ल काही वगेळे बोलावयासच नको. 

 
आृा दंभ, दपर यासारखाच या आसुरी संप�ीपैकी साधकाचा बिल� श�प आहे अिभमान. “जगांया 

िवनासाचे िठकाण वदे आहे, ईनरािवषयी सव�चा पपजयभाव आहे. जगाृ सव�ृ ृेजरपी सपयरच आहे, सावरभौम 
राजाची गादी हे मह�वाकाकेंचे सव�� िठकाण आहे, न मरणे हे जगाला आवडृे ्ा सगळया गो�ी जशा 
िन�ववाद आहेृ ृसेच वदे व ईनर याचें मोठेपण वादाृीृ आहे.” असे जर कोणी आनंदाने वणरन कर लागले 
ृर तयाला मतसर वाटृो. आपलयापेका जगाृ कुणी वरचढ नाही अशी तयाने आपली समजपृ करन घेृलेली 
असृे. असा अिभमानी मनुषय, “मी ईनराला खामन टाकीन, वदेानंा िवष घालीन” अशा भलभलतया वलगना 
करृो आिण आपला मोठेपणा िमरिवणयाृ आपले बळ नाहीसे करृो. पृंगाला िदवयाची जयोृ आवडृ नाही, 
काजवयाला सपय�ची खंृी वाटृे आिण िटटवी, “समु्ाला हा माझा वैरी आहे” असे महणृे. “मी आिण माझे 
नाव” यांया भलुीमधये ईनराचे नावही तयाला सहन होृ नाही. वदेानंा ृो महणृो. “ही माझी सवृच आहे.” 
सवृःंया मानयृेचा मोठा ृाठा तया माणसाला असृो. अिभमानी पुरष अतयंृ उनम� असृो. अजुरना रौरव 
नरकाला जाणयाचा अिभमान हा �िसधद मागर आहे. 

 
िवचार केला ृर असे वाटृे की दंभ, दपर आिण अिभमान ही एक ृीन दोषाचंी साखळीच आहे. कुणाला 

कशाचा व कधी अिभमान होईल हे काही सागंृा येृ नाही. एरवी दैवी संप�ीने युकृ असलेलया जीवांया 
मनाृही हे श�प कसे हळपच �वशे करृाृ हे पहाणयासारखे आहे.” 

 
एकदा इं्ाने एक मोठा राजवाडा बाधंावयाचे ठरिवले. शभंर वष� िवनकमय�स सुटी िदली नाही. 

वाडाही पुरा होईना. िवनकम� फार घाबरला. ��देवास शरण गेला. ��देवानंी िवषणपची �ासरना केली. 
भगवंृ ानी सवर कसा ऐकप न घेृली आिण एका लहान मुलाचे रप घेृले. ृे इं्ाकडे गेले आिण तयाला महणाले, 
“देवच्ा, मी आपलया अ�ुृ  राजवा�ाची की�ृ ऐकली. वा�ांया कामावर िकृी िवनकम� आहेृ आिण ृो 
कधी पुरा होणार आहे?” 

 
इं् हसपन महणाला, “अरे, काय बोलृोस पृं? िवनकम� काय एकापेका जासृ आहेृ?” 
 
बहुरपी देव महणाले, “अरे देवच्ा, एव�ाने घाबरन गेलास? सकि� िकृी �कारंया आहेृ? ��ाडं 

िकृी आहेृ? ��ा, िवषणप, महेश िकृी? या ��ाडंाृ िकृी इं् आिण िकृी िवनकम� आहेृ याचा िहशोब 
कोण करणार? इृकयाृ एक मंुगयाचंा सवा तयाना िदसला. ृो बालकरपधारी भगवंृ  तया मंुगयांं याकडे बोट 
दाखवपन महणाला, “्ा मंुगया बघ. ्ा सगळया एक िदवस इं् होतया. कम�नुसार तयानंा ही गृी िमळाली.” 

 
एव�ाृ एक वकधद ृपसवी ृेसे आले. तयांया अंगावर कक षणािजन होृे, डोकयावर चटई होृी आिण 

वकससलावर केसाचे एक च� होृे. इं्ाने तया ृपसवीची पपजा केली, सनमान केला आिण िवचारले, “महातमा 
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आपण कोण? कुठे रहाृा? कुठे चालला? डोकयावर ही चटई कशाला आिण वकससलावर हे लोमच� कसे?” 
 
ृपसवी महणाले, “्ा लोमच�ामुळे मला लोमश असे महणृाृ. एका इं्ाचे पृन झाले की ्ाृला 

एक केस पडृो. िदसृे ना की याृले अधले मधले केस गळले आहेृ ृे माझे आयुषय ्ा लोमच�ाृील 
केसाएवढे आहे. आृा ्ा एव�ाशा आयुषयाृ लगन, घर वगैरे कुठे करायचे महणपन मी एकटाच रािहलो. या 
चटईमुळे मन, पामस याची बाधा होृ नाही. ृेवहा फकृ भगवंृ ाची भ�कृ करीृ असृो. ऐनयर सवपनवृ आहे 
आिण भ�कृ मोकापेकाही सुखद आहे. एक सागंृो, ऐक 

 
दुलरभं �ीह ाेदकस्ं भकक्मुरक ा्गरेी्सीत  
सापनात सार ऐन्र सिकक्व्ाधा्कमत॥  

 
बालक आिण लोमश ृपसवी दोघेही िृसपन नाहीसे झाले आिण इं्ाला आपलया ऐनय�ची िकमृ 

कळली. 
 
एकदा गरडासही बलाचा अिभमान झाला आिण कक षणपतनीस रपाचा! भगवंृ ानी गरडास आजा केली 

की, “यकराज कुबेर सरोवरा पृन कमल घेमन ये.” गरडास आपलया सामथय�चा गवर! ृो कणाृ उडाला आिण 
गंधमादन पवरृावर जामन कमल गोळा कर लागला. िृसे हनुमंृाचा िनवास होृा. ृे महणाले, “कोण रे ृो 
फुले गोळा करृो आहे? कुबेरानंा िवचारलयािशवाय फुलानंा हाृ लावणारा पृ कोण आहेस?” 

 
गरड गव�ने महणाला, “मी भगवान �ीकक षणासाठी कमळे नेृो आहे. भगवानांयासाठी फुले नेणयास 

मला कोणांया अनुमृीची जररी नाही.” हनुमंृानी गरडास पकडले आिण एका काखेृ दाबले आिण 
�ारकेंया रोखाने उ�ाण केले. ृेव�ाृ देवाचे सुदशरन आले ृे तयाने दुसऱया काखेृ दाबले. �ीकक षण 
घाईघाईने सभोवृाली असलेलया राणयानंा महणाले, “कुणीृरी चटकण सीृेचा वषे घया. हनुमंृ येृो आहे. 
इसे तयाला रामचं्  सीृेचे दशरन झाले नाही ृर ृो एका कणाृ �ारका समु्ाृ बुडवील.” 

 
एकाही राणीला सीृेचे रप घेणे जमेना. मग देवानंी राधेचे समरण केले. राधा सीृेंया रपाृ येमन 

उभी रािहली. �ीकक षणानंी रामचं् ाचे रप धारण केले. एव�ाृ हनुमंृ येमन पोचले. पहाृाृ ृर आपले 
दैवृ उभे. तयानी पायावर डोके ठेवले. दोनही हाृ ृसेच दाबलेले होृे. देवानंी िवचारले, “हनुमंृा, अरे 
काखेृ काय आहे ृुझया?” हनुमंृानंी उ�र िदले. “सवामी, एका काखेृ आहे एक िबचारे पाखर! आपले 
भजन करीृ होृो. िृसे येमन उगीच िचविचव करन �ास देृ होृे महणपन पकडले आिण दुसऱया काखेृ एक 
लहानसे खेळणे आहे. आले होृे अंगावर धावपन महणपन दाबपन धरले आहे. बाकी काही नाही महाराज आिण 
आपलयाला जेवहा फुले हवी असृील ृेवहा नुसृी माझी आठवण करा मी फुले घेमन येईन. हे पाखर 
िशवभकृ यकांया सरोवरा पृन फुले आणणयास कसे समसर होईल?” 

 
देव महणाले, “बरं बरं असप दे. आृा सोडपन दे िबचाऱया तया पाखराला. तयाचा जीव ृो केवढा? मी 

ृुझयावर �स� आहे. खुशाल भजन कर.” 
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हनुमंृानंी गरड व सुदशरन यानंा सोडपन िदले आिण गंधमाधन पवरृावर उ�ाण केले “जय राम जय 

राम” असे भजन करीृ! 
 
पण ्ा हनुमंृानाही एकदा लंकादहन करन आलयावर आपलया श�कृचा गवर झाला. महच्ाचलावर 

ृे उृरले ृर तयानंा फार ृहान लागली होृी. ृेव�ाृ तयाचंी नजर धयानसस बसलेलया एका मुनीकडे गेली. 
हनुमंृ तया मुनीजवळ गेले आिण महणाले, “मुने, �ीरामचं् जीचे सीृाशोधाचे काम पपणर करन परृ आलो 
आहे. फार ृहान लागली आहे. सोडे पाणी �ा. नाहीृर एखादा ृलाव कुठे असला ृर ृसे सागंा.” मुनीनी 
ृलावाकडे बोट केले. पाणी पयायचे ृर ओंजळ मोकळी हवी महणपन मारृीरायानंी सीृेचा चुडामणी, 
रामनामािंकृ मुि्का व ��देवाचे प� तया मुनींयासमोर ठेवले व पाणी िपणयासाठी ृे ृलावाजवळ गेले. 
एव�ाृ एक वानर आला आिण तयाने सगळया वस पृ तया मुनींया कमंडलपृ टाकलया. हनुमंृ पाणी िपमन 
आले आिण वस पृ मागप लागले. मुनीनी कमंडलपकडे बोट केले. हनुमंृ कमंडलप  पहाृाृ ृो तयाृ ृशा हजारो 
मुि्का! 

 
तयानंी मुनीना घाबरन महटले, “मुने ्ा सवर मुि्का ृुमहाला कुठे िमळालया? आिण मी आणलेली 

मुि्का आृा मला कशी सापडणार?” 
 
मुनी महणाले, “अरे जेवहा जेवहा रामावृार होृो ृेवहा ृेवहा सीृाशोध करन हनुमंृ परृ येृ 

असृाना शोधमुि्का याृ टाकृो. आृा पृ आणलेली मुि्का याृच कुठे ृरी असेल.” 
 
हनुमंृाचा सगळा अहंकार न� झाला. हाृ जोडपन तयाने िवचारले, “मुने, असे राघव िकृी झाले 

आजपय�ृ?” 
 
मुनी महणाले, “या मुि्का मोजलयावर कळेल. मोजपन बघ.” 
 
कुठले काय? मुि्काचंी गणृी करवनेा. मुि्का कोणृी आणली ृे कळेना. 
 
हनुमंृ रामचं् �भपजवळ पोचले. तयानंी मान खाली घालपन वकृांृ  सािंगृला आिण कमा मािगृली. 
 
�भप महणाले, “बाळा, ृुझे कलयाण वहाव े महणपन मीच ृी रचना केली होृी. बघ, ही मुि्का माझया 

बोटाृच आहे.” 
 
असा हा अहंकाराचा भाग! सोडासाही अहंकार, दंभ, दपर देव भकृांं या अंृःकरणाृ उर देृ नाहीृ. 

�तयक ्ौपदींया पािृ�तयाचा गुपृ अहंकार देवानंी ृुटलेले जाभंपळ पुनहा िचकटिवणयास सागंपन �कट केला 
आिण कण�स पाहपन, “्ा पाचा�माणे ृो सहावा पृी असृा ृर िकृी बरे झाले असृे.” असा िवचार मनाृ 
आलयाचे िृंया ृोडपन वदिवले. �ाृःसमरणीय ्ौपदीची ही कसा मग सामानयाचें काय िवचारायवे? एक बरे 
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आहे, सामानयांं या अंगी असामानयतव नसलयाने अहंकार झाला ृरी बेृाचा होृो! सवर भकृांं या अहंकाराची 
अशी वाट लावणारे देव पुढे सागंृ आहेृ, “अजुरना, �ोध हा आसुरी संप�ीचा एक भाग आहे. आपलया 
समोरंया माणसाचे सुख पािहले की �ोधाचे िवष मनोवक�ीृ चढृे. ृापलेलया ृेलांया कढईृ पाणयाचा 
िशृोडा उडला ृर जशी ृडृड होृे, िकवा चं्  पाहपन जसे कोल्ांया पोटाृ जळृे ृसे ्ा �ोधी माणसाचे 
होृे, िवनाचे आयुषय जयामुळे �काशमान होृे ृो सपयर �ाृःकाळी उगवलेला पािहला की पापी घुबडाचे डोळे 
जाृाृ. जगाला जी सुखपहाट वाटृे ृी चोरांया द�ीने मरणाहपन वाईट असृे. साप दपध िपृो आिण िवष 
िनम�ण करृो. अगाध समु्ाचे पाणी िपमनही वडवा�गन कधी शांृ  होृ नाही. िव�ा, िवनोद, ऐनयर हे 
दुसऱयांया िठकाणी पािहले की तयाचा संृाप दुपपट होृो. ्ाला �ोध समजावयाचे. 

 
आृा अजान महणजे काय हे सप� करृो. अजुरना, जो अजानी असृो तयाचे मनच कठीण असलयाने 

सगळीकडे ृे कािठणय अनुभवास येृे. तया माणसाचे मन महणजे सापाची कुटी, ृर बोलणे िनखाऱयाची वकि�! 
डोळया पृन ृर एकसारखे बाणच सुटृ आहेृ असे वाटृे. तयांया इृर सवर ि�या पोलादांया ृी�ण 
ृरवारीसारखया दुःखदायक असृाृ. असा मनुषय अधम आहे, कठीणपणाची मपृ� आहे असे समज. 

 
अजुरना, अजानी माणसाचे िववचेन मी ृुझयाजवळ केलेच आहे. पाप, पुणय असा िववके न करृा तयाची 

सरभेसळ करन, िखचडी करन खाृाना बुि�ंया वयापारास चागंले, वाईट, गोड कडप  कळृ नाही. तया 
अवससेस अजान महणावयाचे. दगडाला शीृ आिण उ�ा याचंा िनवाडा कुठे करृा येृो? जातयंधाला िदवस 
आिण रा� याृला फरक कुठे कळृो? अ�गन �दीपृ होमन भकण करणयास उ�ुकृ झाला की मग खा�ाखा� 
असे कुठे पहाृो? पिरसाला लोखंड आिण सोने हा भेद कुठे कळृो? ्ा माग�ने जाव े्ा माग�ने जाम नये हे 
वाऱयाला कुठे समजृे? हे सवंच आहे हे असवंच आहे असे िदसले ृे ृोडाृ घालणाऱया लहान मुलास कुठे 
भान असृे? ्ा सव�ना कक तय आिण अकक तय याचंा िववके करणयांया कामाृ अंधतव असृे. पाप, पुणय िमसळपन 
खाणारा हा पुरष असाच अिववकेी, अजानी आहे. ्ा अिववकेास अजान महणावयाचे. 

 
अजुरना, दंभ, दपर, अिभमान, �ोध, पौरषय आिण अजान या सहा जणाचंी झालेली ही आसुरी संप�ी 

फार बिल� आहे. भजंुगाचे अंग लहान असृे पण िवष जालीम असृे. तया�माणे हे दोष सहाच खरे पण 
महाभयंकर आहेृ. �लया�गन, िव�ुृा�गन, वडवा�गन हे िृघे एक� एका पकंृीस आले ृरी ्ा दोषापुंढे ृे 
कमी �लयकारी ठरृील. ृे िवनाला खावयास िनघाले ृर तयांं या �ाणाहुृीलासु�ा पुरणार नाही. कफ, 
वाृ, िप� हे शरीराचे ि�दोष एक� झाले ृर ��देवाला शरण जामनसु�ा मरण चुकृ नाही आिण हे ृर 
िृघांं या दुपपट सहाजण आहेृ. ्ा सहा दोषानंी संपपणर आसुरी संप�ीची उभारणी केली आहे आिण महणपनच 
आसुरी संप�ी कमी सामथयरशाली आहे असे समजप नये. मरणारांया अंगाृ सगळे दोष उ�वृाृ, कुमुहपृ�वर 
सगळे कुयोग एकवटपन येृाृ, शळेीचे आयुषय संपले की साृ नागंयाचंी इंगळी डसावी तया�माणे जयाचा 
नाशकाल येृो तयांया िठकाणी हे सहाही दोष िदसप लागृाृ. जयांयावर िवनास ठेवला तयानेच आपलयाला 
चोरांं या ृावडीृ �ाव,े आधीच दमलया भागलेलया माणसाला महापुराृ ढकलावे तया�माणे हे दोष तया 
माणसाचे समपळ अकलयाण करृाृ. मोकांया माग�ने जाणाऱयावर जर या दोषाचंा िशृोडा पडला ृर “मी 
संसारा पृन िनघणार नाही” असे महणृ महणृ ृो संसाराृ बुडी देृो आिण एकेक पायरी उृरृ उृरृ शवेटी 
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ससावर योनींया ृळापय�ृ येमन पोचृो. हे बोलणे राहप दे. तयांया िठकाणी हे सहा दोष उतप� होमन एक� 
येमन आसुरी संप�ी वाढिवली जाृे. 

 
या जगाृ �िस� असलेलया दोन �कारंया संप�ी मी ृुला वगेवगेळया करन िवसृाराने सािंगृलया. 
 
आृा हे धयानाृ ठेवायचे की मोकसपय�ने उजाडलेली पहाट महणजे दैवी संप�ी आिण ही जी दुसरी 

सािंगृली ृी आसुरी संप�ी. मोहरपी लोखंडाची जीवाला बाधंणारी साखळी आहे. पण महणपन पृ मा� िभम 
नकोस. रा�ीचा धाक सपय�ला असृो का? पृ मुळीच भय बाळगप नकोस. जो ्ा सहा दोषानंा सारा देृो 
तयालाच धनंजया, ही आसुरी संप�ी बधंनकारक होृे. पाडंवा, अरे पृ ृर दैवी गुणाचंी पपणर संप�ी बरोबर घेमन 
जनमाला आलेला असा भागयवंृ  आहेस. पास�, ्ा दैवी संप�ीचे सवािमतव धयानाृ घेमन पृ आृा कैवलयाचे 
सुख अनुभवावसे. पृ मोकाचा अिधकारी आहेसच. एखा�ा स�ाटाला आपलयाजवळ असलेलया संप�ीचा िहशोब 
ठामक नसृो ृसेच ृुझे झाले आहे महणपन मी आसुरी संप�ीचे वणरन करीृ असृाना ृुझया चेहऱयावर भयाची 
चाया मला िदसृ होृी. ृुला िभणयाचे मुळीच कारण नाही. हे धयानाृ धरावयाचे की कायम वसिृससान 
असणे आिण पासंससासारखे �िचृ येणे, जाणे, असणे याृ फरक आहे. �कक िृ आहे िृसे ्ा सहाही दोषाचंी 
िनसटृी चाया पडायचीच. पण तयानंा िवचारांं या �ांृ ा पृनच हाकलपन काढायचे; कक ृीपय�ृ पोचप �ायचेच 
नाही. दुसरी गो� अशी की एखादा दु� मनुषयसु�ा वळे �संगी उपयुकृ ठरृो ृसे ्ा दोषाचें आहे. दंभ, दपर, 
अिभमान हे उिचृ गो�ीसंबधंी असेल की अचाट साहसाची कक तये करिवृाृ. �ोध ृर हवाच. नाहीृर जीव 
वाटेल ृे अनयाय सहन करृील. ्ा अनयायाशी झगडृाना पौरषय हवचे ना? भीषम, ्ोणानंा पाहपन यांं यावर 
हतयार कसे चालचप असे पृ करणाबुि�ने महणालास ृेवहा मीच ना ृुला दोष िदला? पण अजान मा� िृळभरही 
असप नये. आपलया िववकेाची धार �खर असली पािहजे. पाप कोणृे, पुणय कोणृे हे जीवाला कळलेच पािहजे. 
ृेवहा ्ा सहापैकी िृघानंा आपलया बाजपस वळवपन घयायचे, दोघाचंा उपयोग करावयाचा आिण सवर श�कृ 
एकवटपन सहावयाशी �ाणपणाने लढृ रहायचे असे करायला हव.े 

 
कारण ृे असे ृसे नवहेृ. ्ा दोनही �कारंया संप�ीने बलवान असणाऱया माणसाचें आचरणाचे मागर 

अनािदिस� आहेृ. रा�ींया वळेाृ िपशांंयाचंा वावर असृो. िदवसांया काळाृ मनुषयािदकाचें चागंले 
वयवहार चालृाृ. िकिरटी, तया�माणे दैवी सकि�चे व आसुरी सकि�चे लोक आपआपलया वागणुकींया प�ृीने 
वागृाृ. 

 
या �ंसांया मागलया भागाृ जयावळेी जान सागंणयाचा �संग आला ृेवहा दैवी संप�ींया माणसांं या 

ि�येचे सिवसृर िववचेन केले आहे. इसे आसुरी सकि�ृील लोकांं या गो�ी िवसृाराने सागंप. अवधानाची एका� 
दि� असप दे. ही आसुरी �कक िृ एखा�ा शिरराचा आ�य घेृे आिण �कट होम लागृे. वा�ािशवाय नाद ऐकप  
येृ नाही, फुलािशवाय सुगंध येृ नाही. तया�माणे िृने एखा�ा शिरराृ �वशे केलयािशवाय ृी िदसृ नाही. 
लाकडाृ अ�गन �सम गुपृ आिण लाकप ड पेटले की �कट होृो. तया�माणे एखा�ा शिरराृ आसुरी �कक िृ 
सापडली की अनुभवास येम लागृे. मसाची वाढ झाली महणजेच आृलया रसाची वाढ झाली असे समजले 
जाृे. तया�माणे जया देहाचा ृी सवीकार करृे ृो देहाकार वाढला की ृीही वाढृे. अशा आसुरी संप�ींया 
दोषाचंी वकि� जयांं यामधये झाली आहे अशा �ाणयाचें वणरन कर. 
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कोशकीटक घर बाधंणयांया भराृ आृ जाणयायेणयास आपण दार ठेवले आहे की नाही याचा 

िवचारही न करृा घर बाधंृ जाृो आिण आृच कोडपन पडृो िकवा िदलेले भाडंवल परृ येईल की नाही 
याचा िवचार न करृा एखादा मुखर मनुषय चोराला भाडंवल देृो आिण बुडृो. तया�माणे तयाचें मन पुणयाकडे 
�वकि� आिण पापापासपन िनवक�ी या गो�ीब�ल आंधळे असृे. जशी काही काळीकभी� काजळी रा�च आहे! 
आसुरी �कक िृचे लोक हा िवषयच जाणृ नाहीृ. शुिचतव ृर तयांं या सवपनाृही येृ नाही. कोळसा काळेपणा 
एक वळे सोडील, कावळा एकवळे पाढंरा सवंच होईल, राकस एकवळे मासंास िवटप  शकेल. पण धनंजया, या 
आसुरी �ाणयानंा शुिचतव कधीही कळृ नाही. म�ाचे भाडें जसे कधी पिव� होृच नाही ृसे हे लोक कधीही 
पिव� होृच नाहीृ. शासा�माणे वागणयाची आशा धरृील? की वाडविडलाचंी आचाराची रीृ पहाृील िकवा 
आचारधम�चा शोध घेृील? तयाृले काही करणयाची भाषासु�ा ृे बोलृ नाहीृ. 

 
शळेी वाटेल ृशी चरृे, वारा वाटेल ृसा सैरावैरा वाहृो, अ�गन जाळप लागला की ओले सुके पहाृ 

नाही, तया�माणे तया लोकांं या ि�येचा मोहरा सवैर असृो. तयाचें सतयाशी सदा वैरच असृे. िवचवांया नागंीने 
जर गुदगुलया होृ आहेृ असे मानले ृरच ृे खरे बोलृाृ असे महणृा येईल. अपान वायप सुगंिधृ असला 
ृरच तया असुरानंा सतयाची भेट हाईल. तयानंी काही न केले ृरीही ृे सवभावृःच वाईट असृाृ. ृुला आ�यर 
वाटेल पण तयाचंी बोलणी ृुला सािंगृली ृर मग माझे महणणे खरे वाटेल. उंटाचा कुठलाच अवयव धड 
नसृो. तया�माणे ्ा असुराचें काहीच चागंले नसृे. धुरा�ा पृन जसे धुराचे लोट बाहेर पडृ असृाृ, ृसे 
तयांं या ृोडपन भलभलृे शबद कायम येृ असृाृ. 

 
पास�, हे िवन अनािद आहे, याचा िनयामक ईनर आहे, यांया चावडीवर अनयाय, नयाय याचंा िनवाडा 

वदे करीृ असृाृ. अनयायी ठरला ृर तयाला नरकवासाची िशका होृे आिण नयायी माणसाला सवगरसुख 
िमळृे, अशी ही अनािद िवनरचना आहे. हे असुर महणृाृ, “अहो, हे सगळे खोटे आहे, हा सगळा �म आहे. 
यजवडेे यजाृ, देववडेे देवमपृ�ृ आिण भगवी वसे धारण करणारे हे योगी समाधींया �माृ बुडलेले असृाृ. 

 
या जगाृ नयाय नाही आिण अनयाय नाही. आपलया अंगंया बळाने जे जे वटेाळपन घेृा येईल ृे घयावे 

आिण भोगाव ेहेच आहे पुणयकमर! दुसरे कुठले पुणयकमर आहे? शिररांया अशकृपणाने भोग िमळवपन आणृाही 
येृ नाहीृ आिण भोग भोगृाही येृ नाहीृ. अशा �ससृीृ िवषयसुखावाचपन िपडले जाणे हेच पाप आहे. दुसरे 
कुठले पाप? �ीमंृाचे �ाण घेणे हे जर खरेच पाप असेल ृर तयाचें सवरसव आपलया हाृी येृे हे पुणयकमरच आहे 
नवहे काय? पुणयाचेच फळ नवहे काय? 

 
बलवानाने दुबरलास खामन जर ृे कमर पाप महणपन बाधक होृ असले ृर मोठे मासे लहान माशानंा 

खाृ नाहीृ काय? तया पापाने कुठे तया मो�ा माशाचें िनसंृान होृे? लगन करायचे ृर महणे दोनही कुळे 
शोधावी, शुभ मुहपृ�वर वधपवराचें िमलन करावे, पण �जा उतप� करणे हा जर लगनाचा हे पृ आहे ृर कुळाची 
आिण शुभयोगाची काय जररी आहे? पशुपकांं या अगिणृ जाृी आहेृ, तयानंा उदंड मुलेबाळे होृाृ. आृा 
तयाचंी लगने कोणतया िवधीने आिण कोणतया मपहुृ�वर लागृाृ? 
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चोरीचे धन आले महणपन ृे कुणाला िवष होृे? िवषय�ेमाने वयिभचार केला महणपन कोण कोडी झाला 
आहे? 

 
महणपन देव मालक आहे, धम�धमर ृो भोगायला लावृो, जो करृो तयाला परलोकी भोगाव ेलागृे, ही 

बोलणी फुकटची आहेृ. कुणी पािहला आहे देव? कुणी पािहला आहे परलोक? कृ� ृर मरन गेलेला 
िदसृो. मग भोग कुणाला भोगावा लागृो? सगळा �म आहे. �तयक अनुभव येृो ृो असा. सवगरलोकाृ 
उवरशींया सहवासाृ इं्ाला जे सुख िमळृे ृेच सुख नरकाृला िकडा नरकाृ भोगृ असृो, आनंदाृ 
असृो. 

 
महणपन सवगर नाही आिण नरक नाही. पापपुणयाचा यांं या �ा�पृशी काहीही संबधं नाही. दोनही िठकाणी 

कामाचाच सुखभोग आिण ृोही सारखाच असृो. कामांया उ�ेशाने सी-पुरष एक� आले की तया िठकाणी 
जगाचा जनम होृो. आृा ्ा कामा पृनच �ेष उतप� होृो आिण ृो �ेष जगाचा नाश करृो. सोडकयाृ 
“कामावाचपन जगाला मपळच नाही.” असे हे असुर बोलृाृ. आृा हे सगळे वाईट बोलणे राहप दे. जासृ िवसृार 
करीृ नाही. कारण तया िवसृाराने वाचेला शीणच होृो आहे. वाचा िनषफळ होृे आहे. 

 
अजुरना, ृुला असे वाटेल की ईनरांया िृरसकाराने हे अशी बडबड उगीच करृाृ. पण ृसे नसृे. 

ईनर नाहीच असा तयांं या मनाचा दढ िन�य झालेला असृो. फार काय सागंाव.े उघड उघड अंगामधये 
धमरहीनृेचे पाखाडं भरन तयानंी जीवामधये ना�सृकपणाचे हाड रोवलेले असृे आिण असे केलयामुळे 
सवग�ब�ल आदर िकवा नरकाब�ल भय या वासनाचंा अंकुरच जळपन गेलेला असृो आिण मग अजुरना, या 
शिररांया खो�ाृ ृे पडृाृ. ृे शरीर ृर अपिव� पाणयांया बुडबु�ा�माणे ‘कणभगुंर’ असृे. तया 
शरीरांया खो�ाृ पडलयावर िवषयरपी िचखलाृ बुडृाृ. जलचराचंा नाश होणयाची वळे आली की तया 
डोहावर कोळी जमा होृाृ. शरीर पडणयाची वळे आली की शिरराृ रोगाचंा �ादुभ�व होृो. जगाचे अिन� 
होणयाची वळे आली की धपमके पृ उगवृो तया�माणे जगाचा नाश होणयाची वळे आली की ्ा असुराचंा जनम 
होृो. अशुभ अंकुरले की जे कोभ फुटृाृ ृे हे असुर समजाव.े ृे जणप काय पापाचे िकृ�सृंभच असृाृ. मागे 
पुढे जाळृ सुटाव ेएवढेच जयाला माहीृ आहे. तया अ�गनसारखी तया असुराचंी वैरभावाची भलृी ि�या असृे. 
अशा ्ा िवधवसंनाचे काम करणयाची वळे आली की मग मा� तयानंा जो उतसाह वाटृो तयाचा �कार ऐक, असे 
�ीिनवास पास�ला महणाले. 

 
देव महणाले, “पास�, तयांया हावरेपणाचा �कार असा असृो की, मासे पकडणयाचे जाळे जसे 

पाणयाने भरले जाृ नाही, अ�गनला इंधन कधी पुरेसे होृ नाही, ृशी तयाचंी हाव कधीच संपृ नाही. काम हे 
तया हावरेपणाचे �कट सवरप! तया पिहलया �िृंया हावरेपणाचा जीवाभावाने आ�य करन दंभ व मान याचंा 
समुदाय जमवृाृ. माजलेलया ह�ीला दार पाजली ृर ृो जसा मदाने ृाठपन जाृो, तया�माणे महाृारपण 
येम लागले ृर ृो अिधकच ृाठपन जाृो. आ�हाचे ृर ृो आ�यससान. तयाृ मपखरपणा मदृीस आला की मग 
तया िन�याची �ससरृा काय वण�वी. 
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दुसऱया जीवास पीडा वहावी, परकया जीवाचा नाश वहावा अशा कम�ृ ृे असुर जनमभर वृनदार 
होमन रहाृाृ. आृा अशी कम� आपण करृो याचा तयानंा फार अिभमान वाटप  लागृो आिण ृे आपली कक तये 
जगाृ डंका वाजवपन जाहीर करृाृ, जगाला ृुंच समजृाृ आिण हावरपी आपले जाळे आणखी आणखी 
पसरृ दाही िदशा वयापपन टाकृाृ. देवाला धम�सर सोडलेली गाय जशी वाटेल िृसे ृोड खुपसपन धानय, गवृ 
वगैरे सरसकट ृोडृ जाृे, तया�माणे मनाला जे हवसेे वाटेल ृे, ृे वाटेल तया माग�ने िमळवीृ जाृाृ. 

 
याच एका सामु�ीने तयाचंी कमर�वक�ी असृे. ृे जगणयांयाही पलीकडची िचृा वहाृाृ. पाृाळाहपन 

खोल आकाशापेकाही उंच आिण ि�भवुन  एखा�ा अणुसारखे वाटाव े अशी अपार िचृा ृे वहाृाृ. नवीन 
संनयास घेृलेला मनुषय संनयास दीकेबरोबर आलेलया िनयमाचंी सारखी घोषणा करृो. मरणाृही पिृ�ृा सी 
पृीला धरन रहाृे, तया�माणे ्ा आसुरांं या मनाृ अमय�द िचृा घोळृ असृाृ. 

 
ृे आपला जीव असार िवकारािदकामधये बुडवपनच ठेवृाृ. िसयानंी गाइलेले ऐकाव,े सीरप डोळयानंी 

पहाव,े सव�ि्यानंी सीला आिलगन �ाव ेआिण जया सुखावरन अमकृ ओवाळपन टाकाव ेअसे सुख सीिशवाय 
दुसरीकडे नाही असा तयानंी मनाचा िन�य केलेला असृो. मग तया सीभोगासाठी पाृाळ, सवगर आिण दाही 
िदशा ्ा िवभागापलीकडेही धावृाृ. 

 
आृा याचा पिरणाम असा की, आिमष समोर िदसले की िवचार न करृा मासा गळ िगळृो ृशी तयाचंी 

दशा िवषयांया आशनेे होृे. आटोकाट �यतन करन हव ेृे �ापृ होृ नाही, झाले ृर िटकृ नाही, तयामुळे 
आशचेी संृृी कोरडीच वाढृ रहाृे. आशपेासपन आशा वाढवीृ वाढवीृ ृे कोशकीडे होृाृ. आृा जी 
अिभलाषा इृकी वाढलेली असृे ृी पुरी झाली नाही की �ेष वाढृो, सोडकयाृ या असुराचंा पुरषासर काम, 
�ोध व �ेष वाढिवणयापलीकडे जाृ नाही. अजुरना, िदवसा यजमानापुढे चालाव,े रा�ी पहारा करावा अशा 
कामाृ पहारेकऱयास जशी उसंृ िमळृ नाही ृशी तयाचंी �ससृी होृे. आशा, काम, �ोध, �ेषांया खाईृ 
तयास एकसारखे लोटीृ असृे. काम उंचावरन ढकलपन देृो, मग ृे �ोधांया खडकावर आपटृाृ. 
िवषयावरचे �ेम कमी न होृा वाढृच जाृे आिण असे ध�े चपेटे खामन ृे कोडगे होृाृ. ृेव�ानेही भागृ 
नाही. जीवांया हाव�ेमाणे िवषयवासनाचें समुदाय िमळवले खरे पण तया वासना कृपृ करन घेणयास ्वय हव े
ना? ृे ्वय हव े महणपन मग ृे जगावर डाके घालृाृ. एकाला संधी साधपन मारृाृ. एकाचे सवरसव हरण 
करृाृ, एकाला मारणयासाठी अपायाचंी यं�े उभी करृाृ. अजुरना, पोट भरणयासाठी �ाणी मारन आणाव े
महणपन पारधी फासे, पोृी, जाळी, कु�ी, ससाणे, िचकाटे, भाले इतयादी सािहतय घेमन जसे डोगराकडे 
िनघृाृ तया�माणे हे आसुरी �कक िृचे लोक नीच कमर करन ्वय िमळवृाृ. पास�, दुसऱयाचा �ाणघाृ 
करन िमळवलेले हे ्वय पाहपन तयांया मनाला इृका संृोष होृो की काय सागंप! 

 
तयानंा आपलया ्ा कामाची फुशारकी वाटप  लागृे. ृे महणृाृ, “आृा बहुृेक सव�ची संप�ी माझया 

हाृी आलीच आहे. मी धनय नवहे काय.” जो जो ृे अशी सवृःची सवृः सृुृी करृाृ ृो ृो तयांं या मनाृील 
लुटणयाची हाव वाढप  लागृे लगेच महणृाृ, “आृा उ�ा आणखी काही लोकाचें आणप. हे जेवढे ्वय िमळवले 
तयांया भाडंवलावर उरलेले ससावर जंगमसु�ा मी फाय�ाृ घेईन. िवनांया धनाचा मी एकटाच काय ृो 
मालक होईन” आिण असे मनाृ घोळवृ पुढे महणृो, जया जया वस पृवर माझी दि� पडेल ृी ृी वस पृ मी 
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माझया मालकीची करीनच करीन. 
 
आजवर मारले ृे श�प ृर सोडेच आहेृ. मी आणखी संधी साधपन बिल� श�प मारीन. सगळे माझे दास 

करीन, जे दास होणार नाहीृ तयानंा मारीन. िकबहुना या चराचराचा मी ईनर होईन, मी भोगभपमीचा राजा 
आहे. सगळया सुखाचे आ�यससान आहे. माझयाशी ृुलना केली ृर इं्ही वयसर आहे. खोटा आहे. मी देहाने, 
मनाने, वाचेने जे जे करीन असे महणेन ृे होणार कसे नाही? जयाची आजा जगास िशरसाव�ं आहे, िसधदच 
आहे असा माझयािशवाय दुसरा कोण आहे? मी िबनजोड आहे. जोवर मी िदसलो नाही ृोवरच काळ बलवान 
आहे. खरोखर िनववळ सुखाची रास असेल ृर ृो मी आहे. 

 
कुबेर आपला आहे सोडासा �ीमंृ, पण तयाला माझी योगयृा कुठली! ल�मीपृी भगवंृ ाचे ऐनयरसु�ा 

माझया ृोडीचे नाही. माझया कुळाची शु�ृा घया, जाृीगोृाचा मेळ घया, ��देवदेखील माझे हे वैभव पाहपन 
उणा आहे. अहो ्ा ईनराचे नाव उगीचंया उगीच लोक िमरवृाृ. माझयाबरोबरीचे खरे महटले ृर कुणी 
नाहीच. आृा जारणमारण हे लोपले आहेृ तयाचंा मी जीण��ार करीन यज करन श�पचा काटा काढावा अशी 
प�ृ घालपन देईन. माझे गुणवणरन करृील, सृो�े गाृील, नकतय, नाटक यानंी माझे मनोरंजन करृील तयानंा 
ृे मागृील ृी वस पृ देईन. मादक पदासर खामन िपमन, �मदानंा आिलगन देमन मी ि�भवुनाृ आनंदकार 
होईन.” काय सागंप आणखी? आसुरी �कक िृने वडेेिपसे झालेले हे लोक आकाशपुषणाव असा वास घेृ रहाृाृ. 

 
आृा या बोलणयाला शु�ीृील बोलणे महणावयाचे काय? जवराने ृापलयावर रोगी जसा वाटेल ृे 

बडबडृो तया�माणे अजुरना, तयांया संकलपाची ही बडबड समजावी. अजानरपी धुळीृ ृे सापडृाृ. 
आशें या वावटळीमधये वरवर चढृाृ आिण मनोरसांया आकाशाृ गरगर िफरृ रहाृाृ. आषाढाृलया 
अमय�द मेघा�माणे िकवा समु्ाृलया अभगं लाटा�माणे हे आसुरी लोक अखंड नवनवया इंचा करीृ असृाृ 
मग तया कामना अंृःकरणाृ वलेींया जाळया होृाृ. तया कामना कधी पपणर होृ नाहीृ मग का�ंावरन 
कमळे ओढावी िकवा पाषाणांया माथयावर माृीची घागर फुटपन ृुकडे ृुकडे वहाव ेृशी तयांं या अंृःकरणाची 
�ससृी होृे. पण ृे आशाभगंाने सावध होृ नाहीृ. रा� वाढृे ृसा काळोख दाट होृो तया�माणे मोह 
अंृःकरणाृ दाटृो, वाढृो. मोह वाढला की िवषयानंा जागा िमळृे ृेही वाढप  लागृाृ आिण िवषय िजसे 
आहेृ ृेसे पाृकानंा आ�य िमळृोच आिण पापे आपलया बळाने पापाचें समुदाय ृयार करृाृ. आिण 
िजवंृ पणीच सवर नरक चालपन येृाृ. 

 
सुमिृ अजुरना, काय सागंप? कुमनोरसानंा जे आसुर सारा देृाृ ृे तया नरकाृ रहायलाच येृाृ. 
 
्ा नरकाचे वणरन करणे देखील दुःखदायक आहे, येसे ृरवारीची पाृी पाने असलेली झाडे आहेृ. 

खैरांया िनखाऱयाचे डोगर आहेृ. ृापलेलया ृेलाचे समु् आहेृ. इसे सवर�कारंया याृनाचंी पगंृंया पगंृ 
बसलेली असृे. यमाची जाचणी िनतय नवीन असृे. अशा ्ा दारण नरक लोकाृ हे आसुरी संपि�वान येमन 
पडृाृ. अशा शलेकया नरकाचे भागीदार होमन जे जनमाला येृाृ ृे सुधदा �माृ पडपन यजयाग करृाना 
िदसृाृ. आृा यजयागािदक कम�चे फळ जसे एरवी िमळावयाचे ृसे िमळायला हव ेपण नाटकी जसे सोग 
आणृाृ ृसे हे लोक यजयाग करणयाचे नाटक करृाृ आिण यजच िनषफळ करन टाकृाृ. वाईट 
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चालींया बायका ि�यकराचा आ�य करृाृ, तयालाच पृी मानृाृ, सवृःला पिृ�ृा मानृाृ आिण ्ा 
पािृ�तयांया नाटकाने फार संृोिषृ होृाृ. ृसे हे आसुर यजयाग करणयाचा आव आणृाृ. महंृपण 
आपलया अंगी आले असे मानृाृ आिण असाधारण गव�ने फुगपन जाृाृ. हे लोक असलया ्ा नाटकी 
महंृपणाने इृके ृाठपन जाृाृ की, जसे काही लोखंडाचे खाबंच. ृे सोडेसु�ा लवृ नाहीृ. आकाशाृ उंच 
गेलेलया पवरृा�माणे तयानंा लीनृा महणजे कशी असृे ृी ठामकच नसृे. आपलया चागुंलपणांया कौृुकाृ 
रमृ इृरानंा गवृांया काडीपेका ृे ृुंच समजृाृ. धनुधररा, धनांया मिदरेने म� होमन कक तय, अकक तय हा 
िववके टाकप न आपण जगापेका कोणीृरी जगावगेळे मोठे आहो असे समजप लागृाृ. अशी सामु�ी तयांं याजवळ 
असलयावर यजाची गो� बोलायलाच नको. पास�, अरे ही वडेीिपशी माणसे काय करीृ नाहीृ ृे िवचार. 

 
एखादे वळेी एकदम तयांं या मनाृ येृे की आपण यज करावा. मुखरपणारपी म�ांया अंमलाृ मग 

यजाची न�ल सुर होृे. ना कंुड, ना मंडप, ना वदेी, ना उिचृ साधनाचंी िस�ी. तयाचें आिण िवधीचे ृर नेहमी 
वाकडेच असृे. देव�ा�णांं या नावाने तयानंा आडवाराही नको असृो. मग ृेसे कुणास यावसेे वाटणार आहे? 
पण वयवहाराृ अतयंृ चृुर असणारे बुि�मंृ मेलेलया वासराृ पचढा भरृाृ आिण ृे गायीपुढे ठेवृाृ. ृे 
वासर पाहपन गायीला पानहा आला की दपध काढपन घेृाृ. तया�माणेच हे लोक यजांया नावाने डागंोरा 
िपटृाृ, आपलया हावलेा जग अपरण करृाृ आिण अहेरावारी सगळया जगाला लुटृाृ. आपलया 
उतकष�साठी ृे जे काही होम हवन करृाृ तया होमाृ �ाणयांं या सवरनाशाची इंचा करृाृ. भेरी, िनशाणे पुढे 
िमरवृ ृे आपले दीिकृपण आपणच वयसर “वाहवा वाहवा” महणृ �िसधद करृाृ. ्ा उसनया मह�वाने ृे 
अधम आणखी गव�ची पायरी चढृाृ. काळोखाला काजळाचा लेप �ावा ृसा हा मिहमा आणखी गवर वाढवृो. 
मग मपखरपणा दढ होृो, उ�टपणा उंचावृो, अहंकार दुपपट होृो, अिववके बळावृो. आृा मग 
आपलयािशवाय दुसऱया कुणाचे नावसु�ा िनघप नये महणपन सामथय�ला आणखी बळ येृे. असा अहंकाराचा आिण 
बळाचा िमलाफ झाला की दप�चा समु् मय�दा सोडपन उचबंळृो. उनम�पणा असा अमय�द वाढलयावर 
कामाचे िप� खवळृे आिण तया उषणृेने �ोधा�गन पेटृो. रखरखीृ उनहाळयाृ ृेलाृुपांया कोठाराला आग 
लागावी आिण तयाृ पुनहा सोसा�ाचा वारा सुटावा ृसे घडृे. 

 
बळाचे सा् िमळालेला अहंकार व काम�ोधानंी वयापलेला उनम�पणा याचंा िमलाफ तयांं या िठकाणी 

होृो आिण वीर�े�ा अजुरना, आपलया इंचेनुरप ृे कोणकोणतया �ाणयानंा मारृ नाहीृ! 
 
धनुधररा, �समृः जारणमारणासाठी ृे सवृःंया मासंरिधराची आहुृी देृाृ. अजुरना, तयानंा वाटृे 

की आपलया ्ा भीषण कक ृीने केवळ सवृःंया शिररासच कलेश होृाृ पण ृसे नाही. तया शिरराृ रहाणारा 
जो मी तया माझयावर हे घाव पडृाृ. ृे सवृःचा देह जाळृाृ पण कलेश मला शिररससास होृाृ. मग पुढे 
तया अिभचारािद दुषकक तयामुळे िजृकया वस पृंना �ास होृो, िपडा होृे िृृकया वस पृंंया िठकाणी चैृनयरप 
असणाऱया मला आतमयाला कलेश होृाृ. अिभचारांया तयांं या ृडाखया पृन जे �िचृ ृगपन रहाृील 
तयांं याकडे दोषदि�रपी दगडाचंा मारा करृाृ. सृी आिण सतपुरष, दानशील आिण यािजक, ृपसवी, 
अलौिकक संनयासी िकवा महातमे, भकृ ही जी माझी अगदी िजवहाळयाची ससाने तयांृ पन �ोृािदक यजि�यानंी 
शु� झालेली असृाृ तयानंा वाईट शबदाचें बाण �ेषाचे काळकप ट िवष माखपन मारृाृ. 

 



 
अनु�मिणका 

अजुरना, अशा �कारे माझयाशी जे श�तुव करृाृ तया पापयानंा मी काय करृो ृे सागंृो, ऐक. जया 
मनुषयदेहाचा आ�य घेमन हे आसुर तया जगाचा नाश करायला पहाृाृ ृी मनुषयदेह ही पदवीच मी काढपन 
घेृो आिण ृमोयोनीमधये जनम देृो. ही ृमोयोनी कलेशगावाृील उिकरडा आिण संसाररपी शहराचा पाणवठा 
आहे. मी तयानंा तया ृमोयोनीचे वृनदारच करन ठेवृो. खाणयाकिरृा िजसे गवृसुधदा उगवृ नाही अशा 
अरणयाृ मी तयानंा वाघ, िवचप करृो. मग ृे कधेुंया दुःखाने सवृःलाच ृोडपन खाृाृ. िृसेच मरृाृ आिण 
पुनहा िृसेच उतप� होृाृ िकवा मी तयानंा आपलयाच िवषाने जयाची तवचा जळृे आहे असा िबळाृ अडकलेला 
सपर करृो. तया दुजरनाला आृ घेृलेला नास बाहेर टाकणयाइृकाही िवसावा िमळृ नाही. को�वधी 
कलपसु�ा मोजले ृरी संखया अपुरीच पडेल इृका वळे मी तयानंा तया कलेशा पृन बाहेर काढृच नाही. पण 
अजुरना, ृेसपन जे कलेश भोगणयासाठी तयानंा पुढे जावयाचे आहे तया जागेकडे पािहले ृर हे कलेश महणजे 
मु�ामाचे पिहले िठकाण महणाव ेलागेल. हा तया कलेशाचा शवेट नवहे. पुढील क�ाचंा िवचार केला ृर हे 
आृाचे कलेश काहीच नवहेृ एवढे मोठे दुःखाचे ृाट तयांं यापुढे वाढपन ठेवलेले आहे. 

 
तया आसुरी संप�ींया योगाने तया दुद�वी लोकानंी केवढी अधोगृी जोडली आहे बघ. नंृर वाघािद 

ृामस योनीृ तयानंा जो सोडासा काही िवसावा िमळृो ृोही मी िहसकावपन घेृो आिण मग ृे लोक केवळ 
ृमाची मपृ�च बनृाृ. पापाला जयाची िकळस वाटृे, नरक जयाचे भय घेृो, �तयक �मच �माने मप�चृ होृो, 
मळ िजसे मळृो, ृो ृाप िजसे पोळृो, महाभयही जयाचे नाव घेृले की घाबरृे, पापालासु�ा जयाचा कंटाळा 
येृो, अशुभापासपन िजसे अशुभ िनम�ण होृे, िवटाळही जया िवटाळाला घाबरृो अशा िवनाृील वाईटाृील 
वाईट िठकाणी धनंजया, ृामस योनीनंृर ृे आसुर दुःख भोगृ रहाृाृ. 

 
अरे, सागंृाना वाणी रडृ आहे, आठवण झाली ृर मन मागे हटृे आहे. हाय, हाय, ्ा मपख�नी हा 

केवढा नरक �ापृ करन घेृला आहे बरे! जया आसुरी संप�ीने तयाचें हे असे घोर पृन घडवपन आणले ृी तया 
मपख�नी अशी अपरंपार काय महणपन वाढिवली असेल! 

 
धनुधररा, महणपन ृुला पुनहा पुनहा सागंृो की जया िठकाणी हे आसुरी संपि�वंृ  रहाृ असृील तया 

िठकाणाकडे पृ चुकप नसु�ा ृोड वळवप नकोस. 
 
दंभािद सहाही दोष जयांं या िठकाणी असृील तयाचंा तयाग कर हे काही वगेळे सागंायला नकोच. 

एकच धयानाृ ठेव की जया िठकाणी काम, �ोध आिण लोभ या िृघाचें बडं माजले असेल िृसे अशुभ िपकले 
आहे. कुणालाही आपली सहज भेट घेृा यावी महणपन सवर दुःखानी नेमलेले वाटाडे महणजे हे ृीन दोष! ृे 
दुःखापय�ृ नीट पोचवृाृ. असे महणाव े की पापी माणसानंा नरकाृ घालणयासाठी जगाृ बसलेली ही 
परा�मी सभाच आहे, रौरव नरक आहे असे पुराणा पृन वगैरे ऐकावयास िमळृे पण हे िृघे जोवर अंृःकरणाृ 
उठले नाहीृ ृोवरच नरकाची वाृ� कानाने ऐकप न भागृे. जरा का तयानंी माणसावर अममल सुर केला की, 
तया ऐकलेलया नरकयाृना माणसाला �तयक भोगावया लागृाृ रे. 

 
या िृघांं यामुळे अपाय सोपे होृाृ, याृना सवसृ होृाृ. अजुरना, हानी हानी महणृाृ ृी हीच. 

एवढेच काय हे ृीन महणजे मप�ृमंृ हानीच आहेृ. अजुरना, ृुला पुनहा पुनहा सागंृो. काम, �ोध, लोभ ही सवर 



 
अनु�मिणका 

बाबृीृ िन� असलेली ि�पुटी टाकावीच टाकावी रे. फार काय सागंप धमर, असर, काम, मोक याृील एकाही 
पुरषास�ची गो� बोलायची असेल ृर ्ा िृघाचंी संगृ जयाने सोडली असेल तयानेच बोलावी. 

 
देव पुढे महणाले, “हे िृघे जोवर जीवांया अंृःकरणाृ जागृे आहेृ ृोवर ‘कलयाणाची �ापृी 

होईल’ हे नुसृे ऐकावयासही माझे कान ृयार नाहीृ.” 
 
अजुरना, अरे जयाचे सवृःवर खरेखुरे �ेम आहे, आतमनाशाची जयाला भीृी वाटृे तयाने काम, �ोध, 

लोभ यांं या वाटेलाही जाम नये. अिृशय दक, सावध असावे. पोटाला दगड बाधंपन आपलया बाहुबळावर 
समु्ाृ पोहायला पडाव ेिकवा जीव जगिवणयासाठी काळकप ट िवषाचे भोजन करावे. तया�माणे या काम, �ोध, 
लाभ यांं यामुळे कायरिसि� होईल अशी आशा बाळगणे वयसर आहे. अजुरना, याचंा ठाविठकाणाही ठेवप नको. 

 
अजुरना, ्ा िृघाचंी बळकट गुंफलेली साखळी आहे. लोभा पृन काम आिण कामा पृन �ोध उतप� होृ, 

एकमेकाला उठवृ, बिल� करृ ृे जीवाला जखडपन टाकृाृ. कधी अकसमाृ असे घडृे की ही तयाचंी 
साखळी ृुटृे. मना पृन लोभच नाहीसा झाला ृर चळणाऱया िनरिनराळया कामना संपृाृ आिण मग 
कामनापपृ� झाली नाही महणपन येणारा �ोधही उरृ नाही. कशाची आकाकंा उरली नाही की हाव संपली आिण 
हाव संपली की �ोध संपला. एकमेकाृ अडकलेले दुवचे ृुटले की ही बेडी ृुटपन पडृे आिण पास�, आृा 
जीवाला सुखाने आपलया वाटेने चालृा येृे. शरीराृले ि�दोष गेले, नगराृील ि�कुटी संपली, मनाृले 
ि�िवध ृाप नाहीसे झाले की जशी �स�ृा येृे ृशी �स�ृा जीवाला �ापृ होृे. ्ा ृीन दु�ाचंी संगृ संपली 
की सुखी झालेला ृो जीव मोकमाग�वर चालृ असृाना स�नांं या सहावासाची इंचा कर लागृो. तयाची ृी 
आकाकंा मी पुरिवृो आिण तया �बळ सतसंगाने उ�म शासांया महृीने जनममकतयपरपी माळराना पृन तया 
जीवाचा �वास सुखरप पार पडृो. अजुरना, आृा तयाला गुरकक पारपी संुदर नगर समोर िदसप लागृे. ृो 
झपा�ाने पाय उचलृ आतमानंद िजसे रहाृो, तया नगराृ पोचृो. गुरकक पेंया तया नगराृ ि�याची 
परमसीमा असा ृो माउली आलया तयाला भेटृो आिण तया कणीच जनममकतयपची गडबड संपपन जाृे. 

 
अजुरना, काम, �ोध, लोभ हे झाडपन टाकप न देणाऱया जीवाला हा ‘असा’ अपिरिमृ लाभ होृो. एव�ा 

मो�ा पदाचा ृो सवामी होृो. 
 
पुनहा एकदा सागंृो अजुरना, की हे न करृा जर काम, �ोध, लोभ याृच डोके घालपन रािहले ृर 

तयाने आतमघाृ करन घेृला आहे असे खुशाल समज. जगामधये सगळयांं यावर सारखीच कक पा करणाऱया 
आिण िहृािहृावर िदवयासारखा �काश टाकणाऱया वदेरपी िपतयास ृो जुमानीृ नाही. आतमिहृाची चाड 
बाळगृ नाही. केवळ इंि्याचें कोडकौृुक करणे एवढेच ृो जाणृो. 

 
काम�ोधानंा तयाने वचन िदले आहे की मी ृुमहाला कधी सोडणार नाही आिण ृे वचन ृो उ�म रीृीने 

पाळृो. सवैराचारांया अफाट रानाचा ृो आ�य घेृो. जनममरणा पृन सुटकेंया ओघाृील पाणी ृो िपमच 
शकृ नाही. ृी कहाणी तयांया सवपनापासपनही दपर रहाृे. 
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काय सागंप अजुरना, खरोखर ृो परलोकास मुकृो हे ृर ठाम ठरलेच पण ऐिहकही भोग ृो भोगप शकृ 
नाही. दुसऱयास दुःख देमन िमळवलेले भोग ृो सुखाने कसा बरे भोगप शकेल? ृेही तयांया हा पृन सुटपन 
जाृाृ. मासे खाणयांया लोभाने �ा�ण कोळयांं या जाृीृ िशरला. पण ‘असला ना�सृक आमंयामधये नको’ 
असा िृसेही तयाचा िध�ारच झाला. ृशी तयाची �ससृी होृे. िवषयांं या गोडीने तयाने परलोक हाृचा 
घालिवला आिण इृकयाृ मरणाने तयाला िवषयसुखापासपन विंचृ करन दुसरीकडे नेले अशी �ससृी होृे. 

 
या�माणे परलोक नाही, सवगर नाही आिण ऐिहक िवषयाचंाही भोग नाही असे िजसे घडृे िृसे मोकाची 

गो� काय बोलावी? पास�, कामांया बळाने जो आ�हाने िवषय सेवन करीन महणृो तयाला िवषयभोगही िमळृ 
नाही आिण सवगर ृर िमळृ नाहीच नाही. मग तयाचा उ�ार होृ नाही हे काय वगेळे सागंप? 

 
धम�नुजा पास�, जयाला सवृःची दया येृ असेल तयाने वदेांं या आजेबाहेर जाृा कामा नये. एखादी 

पिृ�ृा सी पृींया मृा�माणे वागपन आतमिहृ साधृे ना? �ीगुरंंया वचनावर दि� ठेवपन तयानंी िदलेला 
उपदेश जृन करणारा, अनु�ान करणारा, िशषय आतमभवुनामधये िनरंृर वास करृो ना? आपला ठेवा 
आपलया हाृाृ यावा अशी इंचा असेल ृर आदराने िदवा पुढे करन शोध घयावा लागृो ना? तया�माणे चारी 
पुरषासर साधाव ेअसे जयाला वाटृ असेल तयाने �ुिृसमकिृ आपलया मसृकावर धारण करावया. शास जयाचा 
तयाग करणयास सागेंल ृे टाकाव.े राजयसु�ा कृणवृ मानाव.े शास जे घेणयास सागेंल ृे िवष असले ृरी 
िवर� मानप नये. सुभटा, वदेावर जर अशी अननय ��ा ठेवली ृर अिन� कसे आिण कुठे भेटेल? अिहृापासपन 
वाचिवणारी आिण िहृ देमन उतकषर करणारी अशी �कृीिशवाय जगाृ आई नाही. ृी जीवाला ��ापय�ृ 
पोचिवृे महणपनच िृचा कुणीही तयाग कर नये. िृंया वचनाचंी हेळसाडं कर नये. पास�, पृ सु�ा िृला 
एकिन�ेने भजाव ेकारण धम�चरणांया बळावर शासानंा सासरकृा आणणयासाठीच पृ जनमाला आला आहेस. 
धम�नुजा, धम�चा धाकटा भाम असे जे नाव ृुला आहे, ृे सासरच आहे. मी ृुला ृरीही पुनहा पुनहा सागंृो की 
पृ धम�िवर� कधीही आचरण कर नकोस. 

 
कायर आिण अकायर याचंा िववके करीृ असृाना तयाची पारख करन िनणरय देणयाचे काम शासांं यावर 

सोपवृ जा आिण ृो िनणरय जीवाभावाने पाळीृ जा. अकक तय महटले की ृे तयाजय आहे, असे समजपन तयाचा 
ृातकाळ तयाग करीृ जा. शासानंी ‘कक तय’ असे जयाला महटले ृे उचलपन घेृ जा. आदराने तया�माणे आचरण 
करीृ जा आिण ृे काम पुरे करीृ जा. साि�वक बुि�ंया अजुरना, िवन�ामाणयाचा िश�ा ृुझया हाृी आहे. पृ 
जया आचरणावर िश�ा मारशील ृे आचरण योगय ठरणार आहे. पृच ृर लोकसं�हाचा खरा अिधकारी आहेस. 
” 

 
या�माणे देवानी आसुरी दोषांं या समुदायाचे वणरन करन तया पृन सुटणयाचा उपायही पाडंवाला 

सािंगृला. 
 
जानेनरमहाराज महणृाृ, “यावर ृो पाडुंपु� अजुरन देवानंा आणखी �शन िवचारील आिण आपलया 

अंृःकरणाृील योगय िवचार देवापुढे ठेवील. देवही तयाचे समाधान करृील. �ोृेहो, चैृनयाचा कान करन 
आपण ृो संवाद ऐकावा. वयासांं या आजेने संजयाने सवर इिृहास धकृराष्ास सागंपन तयाची वळे िनभावपन नेली. 



 
अनु�मिणका 

िनवकि�नासांं या कक पेने मीही ृो वक�ांृ  आपलयाला सागंीन. आपण संृमंडळी माझयावर जर कक पादि�चा वष�व 
कराल ृर आपलयाला मानय होईल एवढा मोठा मी होईन.” 

 
“महाराज, माझया ्ा सेवबे�ल आपण मला �सादाचे दान �ाव े महणजे मी आपली सेवा करणयास 

समसर होईन.” असे जानदेव महणाले. 
 
दैवी संप�ीमधये सववीस गुण आिण आसुरी संप�ीमधये सहा दोषाचंा अंृभ�व करन “आसुरी संप�ीचा 

सपशरही होम न देृा वदेाजे�माणे आचरण ठेव असे देवानंी अजुरनास व पय�याने साधकास सािंगृले आहे. 
मनाृ िवचार येृो की सी-साधकानंी काय करावयाचे? वदेाचंी आजा काय हे कळावे कसे? तयानंा ृर वदेाचंी 
अकरे ऐकणयाचाही अिधकार नाही, मग या आप�ी पृन मागर कसा िनघणार? 
 

आिण मग जानदेवांं या ्ा �ंसरचनेचे खरे मह�व धयानाृ येृे. सी-पुरष असा भेद न करृा सव�ना 
गीृा कळणयास सुलभ करन तयानंी जगावर केवढा उपकार करन ठेवला आहे. देवांं याजवळ जाणयास दैवी 
संप�ी जवळ असावी, आसुरी संप�ीचा िवटाळ असप नये हे ृर न�ी कळृे आहे. देवानंी आपलयाजवळ 
येणाऱयावर जासृ कडक बधंने घाृली हे योगयच आहे. 

 
इचलकरंजीचा एक �संग आठवृो. नातयाृील एक गकहसस जिमनीचे नोकर असपन कारकुनी फडाृ 

नोकरीस होृे. तयांं या हा पृन काही अपराध झाला महणपन सरकारानंी दंड केला. दंडाची र�म पाहपन तया 
गकहससानंा ृो अनयाय वाटला. ृे भेटायला गेले आिण महणाले, “मला इृका दंड महणजे माझयावर अनयाय 
होृो आहे.” सरकार महणाले, “होय मला माहीृ आहे. इृर कुणी कारकुनाने ही चपक केली असृी ृर मी 
इृका दंड केला नसृा पण पृ माझा भाचा असपन हा गुनहा करृोस ृेवहा ृुला दुपपट दंड करणेच योगय आहे.” 
िबचारा अपराधी मुका�ाने परृ आला. 

 
देव ृसेच सागंृ आहेृ की, “माझा महणवपन घयायचे असेल ृर इृके शु� झाले पािहजे. ” 
 
एकदा एक संनयासी सनान करन रसतयाने िनघालेले असृाना तयानंा एका अंतयजाचा सपशर झाला. 

रागाने तयांयाकडे पहाृ ृे महणाले. “िदसृ नाही ृुला मी सनान करन िनघालो आहे? मला आृा पुनहा 
सनान करन यायला हव.े” 

 
अंतयज तयांं याकडे िनरखपन पहाृ महणाला, “ृुमही करा न करा मला ृुमंया रागाचा िवटाळ झाला 

आहे. मला मा� सनान करायलाच पािहजे.” 
 
ृसेच गुरदेव रानडे याना भामसाहेबमहाराज महणाले होृे की “इृर बाबृीृला अहंकार 

आपलयापेका कुणी वरचढ पािहला की जाईल पण मी परमास� हा अहंकार फार वाईट आहे ृो काही केलया 
जाृ नाही. ृेवहा साधकाने तयाला जपाव.े” 

 



 
अनु�मिणका 

वदेांं या आजा काय असृील तया असोृ पण जानदेवांं या आजा सप�, िनःसंिदगध आहेृ. 
 
सोळावया अधयायाृ दोन �कारंया संप�ीचे वणरन करन सृरावया अधयायाचा पाया घाृला आहे. 
 
सृरावयाृ अजुरनाचा �शन आहे “देवा शासिवधीचे जान नसलयामुळे शासाजाचे उ�ंघन करन केवळ 

��ेने युकृ होमन जे पपजनािद उपासना करृाृ तयाचंी गृी काय होृे बरे? सा�तवक राजस का ृामस 
उपासना महणावयाची ही?” 

 
हे वाचृ असृाना आपलयाला वाटृे की अजुरनाला आपलया जीवाचाच �शन कळला आहे. देव तया 

�शनाचे उ�र देमन आपलेही पपणर समाधान करीृ आहेृ. 
 

✻ ✻ ✻ 
  



 
अनु�मिणका 

 
॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् स्ेााा 

 

�धदा््िाभाग्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

अजुरन उवाच– 
 

ा् शासिािधमुतसृज् ्जन ा् �ि्ाकना्ाःत  
ा्ेां िन�ा ्ु का कृेण स�ामाहो ेजस्मःत॥त१त॥ 

 
�ीभगवानुवाच– 

 
ि्िाधा भाि् �िा दािहना ंसा साभााजात  
साि�ाकी ेाजसी िैा ्ामसी िाि् ्ा ं�ृणुत॥त२त॥ 
 
स�ाानु्रा सारस् �िा भाि् भाे्त  
�िाम्ोल्ं रु ेो ्ो ्च्िः स एा सःत॥त३त॥ 
 
्जन ा् साि�ाका दााान्ीेीािंस ेाजसाःत  
�ा्ानभू्गणाांान ा् ्जन ा् ्ामसा जनाःत॥त४त॥ 
 
अशासिािह्ं घोें ्प्न ा् ा् ्रो जनाःत  
दमभाहंकाेसं्ुक्ाः कामेागबलाकना्ाःत॥त५त॥ 
 
केर् न्ः शेीेसथं भू्�ाममिा्सःत  
मां िैाान्ः शेीेसथं ्ाकनाि्ासुेिना्ाात॥त६त॥ 
 
आहाेसतािर सारस् ि्िाधो भाि् ि�्ःत  
्जस्रस्था दानं ा्ेां भादिममं �ृणुत॥त७त॥ 
 
आ्ुःस�ाबलाेोग्सुख�ीि्िााधरनाःत  
ेस्ाः कसनगधाः कसथेा ��ा आहाेाः साि�ाकि�्ाःत॥त८त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
कटतामललाणात्ुेण्ीीण्ीिादािहनःत  
आहाेा ेाजसस ा्पा दुःखशोकाम्�दाःत॥त९त॥ 
 
्ा््ामं ग्ेसं रूि् र्ूरिे्ं ि ्तत  
उकचचपमिर िामाध्ं भोजन ्ामसि�्मत॥त१०त॥ 
 
अफलाकािंीिभ्रजो िािधदपो ् इज् ा्त  
्पव्माााि् मनः समाधा् स साि�ाकःत॥त११त॥ 
 
अिभसंधा् ्ु फलं दमभाथरमिर िैा ्तत  
इज् ा् भे्�ा� ्ं ्जं िािि ेाजसमत॥त१२त॥ 
 
िािधहीनमसृपा�ं मन्हीनमदिीणमत  
�िािाेिह्ं ्जं ्ामसं रिेिी ा्त॥त१३त॥ 
 
दााि�जगु �ाजरूजनं शौिमाजरामत  
��ि्रमतहसा ि शाेीें ्र उच् ा्त॥त१४त॥ 
 
अनु�ागकें ााक् ंसत्ं ि�्िह्ं ि ्तत  
सााध्ा्ाभ्ासनं िैा ााङम्ं ्र उच् ा्त॥त१५त॥ 
 
मनः�सादः सौम्तां मौनमातमिािन�हःत  
भाासंशुिििेत ा््�रो मानसमुच् ा्त॥त१६त॥ 
 
�ि्ा रे्ा ्प्ं ्रस्कत्िाधं नेैःत  
अफलाकािङःतीिभ्ुरक्ैः साि�ाकं रिेिी ा्त॥त१७त॥ 
 
सतकाेमानरूजाथय ्रो दमभान िैा ्तत  
ि�् ा् ्िदह �ोक्ं ेाजसं िलम�ुामत॥त१८त॥ 
 
मूू�ाहाणातमनो ्तरीड्ा ि�् ा् ्रःत  
रेस्ोतसादनाथर ाा ्�ामसमुदाह्मत॥त१९त॥ 
 
दा्व्िमि् ्ाानं दी् ा्लनुरकािेणात  
दाशा काला  ि रा ा् ि ्ाानं साि�ाकं समृ्मत॥त२०त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
्� ु��्ुरकाेाथय फलमुिाश् ाा रुनःत  
दी् ा् ि रिेककलपं ्ाानं ेाजसं समृ्मत॥त२१त॥ 
 
अदाशकाला  ्ाानमरा ा्भ्श् दी् ा्त  
अससकृ्माजा्ं ्�ामसमुदाह्मत॥त२२त॥ 
 
ॐ्तसिदि् िनद�शो ��णिसिाधःत  
��णास ा्न ाादाा ्जाा िािह्ाः रुेात॥त२३त॥ 
 
्समादोिमत्ुदाहत् ्जदान्रःि�्ाःत  
�ा र्न ा् िाधानोक्ाःस्् ��ाािदनामत॥त२४त॥ 
 
्िदत्निभसंधा् फलं ्ज्रःि�्ाःत  
दानि�्ाा िािाधाः ि�्न ा् मोीकािङीिमःत॥त२५त॥ 
 
सिााा साधुभााा ि सिदत ा््त�्ुज् ा्त  
�शस ा् कमरिण ्था सचचबदः राथर ्ुज् ा्त॥त२६त॥ 
 
्ज ्रिस दाना ि कसथि्ः सिदि् िोच् ा्त  
कमर िैा ्दथ�्ं सिदत ा्ाािभधी् ा्त॥त२७त॥ 
 
अ�ि्ा हु्ं द� ं्रस्प्ं कृ्ं ि ्तत  
असिदत्ुच् ा् राथर न ि ्त�ात् नो इहत॥त२८त॥ 

 
इिृ �ीम�गवदगीृा सपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “��ा�यिवभागयोगो नाम” सपृदशोऽधयायः   १७   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
  



 
अनु�मिणका 

 
दैवी आिण आसुरी संप�ी कशास महणाव ेयाचे िववचेन करन, “आसुरी संप�ीचा मनाला सपशरही होम 

देम नकोस आिण वदेाजे�माणे आपला जीवन�म ठेव महणजे अशुभ भेटणार नाही आिण माझी �ापृी होईल.” 
असा िनणरय सोळावया अधयायाची पप रृृा करृाना देवानी केला. 

 
अजुरनांया मनाृ शकंा आली की, वदेाजे�माणे आचरण करावयाचे ही आजा देवानंी केली खरी, पण 

ृी शासाजाच कळली नाही महणपन िृचे उ�ंघन करन केवळ ��ेने जे भजन, पपजन, दान, ृप करृाृ तयाचंी 
गीृ काय होृे? तयानंा भगवंृ  भेटृो की नाही? शकंा आली की िृचे िनरसन करन घयायचेच अशीच 
अजुरनाची वकि� असलयाने तयाने सृरावया अधयायांया सुरवाृीसच हा �शन िवचारला. 

 
देव महणाले, “नुसतया ��ेंया जोरावर मोक िमळृ नाही. ��ा, यज, दान, ृप या सवर ि�या 

साि�वक, राजस, ृामस या ृीन �कारंया आहेृ. इृकेच काय आहाराृही हे िृनही �कार आहेृ. 
 
साधकाने राजस व ृामस ि�याचंा तयाग करन एका स�वगुणाचाच अंिगकार करावा. शु� स�वगुणाने 

युकृ होमन शासिविहृ कमर केले ृर उ�म लोकलोकांृ राचे फल िमळेल. पण तयाृ आणखी एका गो�ीची 
भर घाृली ृरच साकाृ मोकाची �ापृी होईल. एरवी सवृं�पणे साि�वक कमरसु�ा मोक देम शकृ नाही. 

 
“ॐ ृत सत” हे जे पर��ाचे नाव आहे ृे घेमन जर साि�वक कम� केली ृरच मोकापय�ृ 

पोचिवणयाची शकृी तया कम�मधये येृे. 
 
कम�ंया आरंभी ॐ काराचा वाचेने उ�ार करावा. ॐ काराचे सहायय झालेलया या िविधयुकृ ि�यानंा 

पुढे फळ येम लागले की, “ृत” ्ा पदाचा उपयोग करावा व या उ�ाराने कमर आिण फळ भोगायला िश�क 
न ठेवृा ��ाला अपरण करावे. ��ापरण करणारा मी ृे ��ापरण केले या भावनेने िश�क रािहलेला असृो. 
कृ� जोपय�ृ असा वगेळा रािहलेला आहे ृोवर तयाची संसारा पृन सुटका नाही महणपन सत या पदाचा कम�ंया 
शवेटी िविनयोग करावा. ��रप झालेलया कम�चे सत या पदाशी ऐकय झाले की मग काहीही िश�क राहृ 
नाही. 

 
अजुरना, जीवाला जनममरणांया संसाराृ बाधंणाऱया यजदानािद कम�ना तयांं या कतय�सह ��ापय�ृ 

पोहचिवणयाचे सामथयर “ॐ ृत सत” या नामामधये आहे. 
 
जीवाला ���ापृी करन देणाऱया या नामाचे महातमय �ीकक षणांया मुखा पृन ऐकृ असृा तया 

��ानंदाृ अजुरन िवरन गेला. तयाला तया यु�ांया घनघोर �संगीही समाधी लागली. हे पाहपन साि�वक 
अंृःकरणाचा संजयही तया आनंदाृ नाहीसा होम लागला. अजुरन हा तयांया सवामीचा श�प खरा पण 
तयांयामुळे देवांं या मुखा पृन हे अलौिकक भाषण ऐकावयास िमळाले या उपकाराची तयाला आठवण होृ होृी 
व ृी ृो बोलपन दाखवप लागला. 

 



 
अनु�मिणका 

पण धकृराष्ास तयामुळे राग येईल महणपन उघड सृुिृ करणयाचे संजयाने साबंिवले आिण अजुरनाने जो 
�शन देवाना िवचारला तयाचे वणरन करणयास सुरवाृ केली. िनवक�ीदास जानदेव शवेटी महणृाृ, 

 
“संजयाने अजुरनाचे गुणवणरन करणयाचे सोडपन अजुरनाने �ीकक षणास िवचारलेली गो� सागंणयास जसा 

आरंभ केला ृसेच वयाखयान मीही करीन. �ोृे हो, आपण ऐकाव.े” 
 
पिहलया अधयायाृ संपपणर सारसवृच गणेशरप आहे व सारसवृाचे मपळ ॐ मधये व ॐ हे गणेशाचे रप 

असे माउलीनी सािंगृले व अशारीृीने मंगलाचरण केले. 
 
सृरावया अधयायाृ ृे गुरंना गणेश महणृ आहेृ व ृे गणेशरप िशवापेकाही जासृ योगयृेचे कसे 

काय आहे ृे सागंृाृ. 
 
माउली महणृ आहेृ. “सदगुरो, आपलयाला योगिन्ा लागली की िवन �कट होम लागृे. आपण 

आपलया ृेजाने �काशमान झाला की िवनाचा मागमपसही लागृ नाही. िवन �फुि�ृ होृे ृे आपण योग 
िन्ेृ असृानाच! जी गणच्ा, आपलयाला माझा नमसकार असो. 

 
मयासुराने ��देवाकडपन ृीन अभे� पुरे मागपन घेृली लोखंड, रपे, सोने याचंी एकावर एक अशी 

ृीन नगरे रचपन मयासुरानंृर तयांया अनुयायानंी देवानंा फार �ास देणयास सुरवाृ केली. ृेवहा देव 
महादेवाकडे गेले आिण तया राकसाचा बदंोबसृ करावा अशी �ासरना केली. सवर देवानंी लढाईृ शकंरानंा 
सहायय केले पण �ारंभी गणपृीची आराधना न करृा लढाई सुर केलयामुळे देवाना यश िमळेना. मग गणृीची 
�ासरना केली व शकंरानंा ि�पुराचा नाश करृा आला. 

 
ही कसा धयानाृ घेमन जानदेव महणृाृ की, “स�व, रज, ृम ्ा ृीन गुणांं या पुरानंी वढेलेला जीव 

्ा दुगरम िकललयाृ अडकप न पडलेला आतमा शभंपनंी गुररपी गणेशांया समरणाने सोडवला. ि�गुणांया 
िवळखया पृन जीवाला मुकृृा करन घयावयाची असेल ृर गुररपी गणेशािशवाय दुसरा कोणी �ाृा नाही. 
�तयक िशवानंा गणेशाचे समरण करावे लागले महणपन ृसा िवचार केला ृर िशवापेका गुर जासृ सामथयरशाली 
ठरृाृ. 

 
गुर महणजे मोठा. ्ा गुर शबदावरची जानदेवाचंी कोटी फार संुदर आहे. ृे महणृाृ, “गुर महणजे 

जड पण जड महणावे ृर गुरदेव मायाजळा पृन हलकया भोपळयासारखे ृारन नेृाृ. ृेवहा ्ानंा जड महणावे 
ृर हलके आिण हलके महणाव ेृर शबदशः गुर महणजे जड! 

 
माउली महणृाृ. “गणपृीचे दुसरे नाव आहे व�ृंुड. गुरदेवा, जे आपलयािवषयी अजानी आहेृ. 

तयांं यापुढपन आपण आपले मुख दुसरीकडे िफरवृा. महणपन व�ृंुड हे गणेशाचे नावही आपलयाला शोभृे. 
जानी पुरषांं या मा� आपण सदैव समोर असृा. 
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आपली द�ी गणेशासारखी बारीक, सप�म शोधणारी आहे. आपलया डोळयाचंी उघडझाक होृे तयाला 
अनुसरन जगाची उतपि� आिण नाश होृो. डोळयाचंी उघडझाक जशी अगदी सहज होृ असृे तया�माणे 
जगाची उतपि� आिण लय ्ा आपलया सहज चालणाऱया लीला आहेृ. गणेशाचे कान जसे अधपन मधपन 
पखंयासारखे हालृाृ तया�माणे आपले �वकि� आिण िनवकि� हे दोन कान अधपन मधपन फडफडृाृ. �वकि� हा 
कान जेवहा ि�याशील होृो ृेवहा गंडससळा पृन वाहणाऱया मदांया सुवासाने युकृ वारा सुटृो. तया वासाला 
भलुपन जीवरपी �मर आपलया मसृकावर गोळा होृाृ. ृे िनळे भुगें डोकयावर बसले की जशी काही िनळया 
कमळानंीच आपली पपजा बाधंली आहे असे वाटृे. मग आपण िनवकि� हा दुसरा कान हालवृा. तयांया 
फडतकाराने भुगें उडपन जाृाृ. िनळया कमळाचंी ृी पपजा िवसकटृे आिण मोकळया अंगाचेच आपलयाला लेणे 
होृे. गुरदेवा, ृे मोकळे अंगदेखील आपलयाला शोभपन िदसृे. 

 
माया हीच कोणी आपली सी आहे. िृची नकतय�ीडा सुर झाली की जगाचा आभास िदसप लागृो आिण 

देवा आपण आपलया ृाडंवनकतयाने िृचे नकतयकौशलय आपलया आ�सृतवावर आहे हे सप� करृा. 
 
महाराज, आपला आणखी एक चमतकार आहे. आपण जयाचे सोयरे होृा ृो सोयरेपणांया वयवहारास 

मुकृो. आपण तयांयावर �ेम करृा ृेवहा तयाला आतम�चीृी आणपन देृा. आतम�चीृी आली की आपपरभाव 
मुळापासपन नाहीसा होृो. मग ृो जीव सोयरेपणाचा वयवहार करणार ृरी कसा? 

 
आपले नाव जग�ंधप ! महणजे जगाचा बधंप महणजे भाम िकवा जगाला असलेला बधं. महणजे ृेही नाव 

मो�ा चमतकक ृीचे आहे. आपण ृर जगाला सवर �कारंया बधंना पृन सोडिवृा आिण नाव जग�ंधप ! आपलया 
िठकाणी हे नावदेखील तयाृील �शसृीमुळे यसासर वाटृे. 

 
जीव जेवहा आपलयाला जीवाचेच रप मानृो ृेवहा देहदि�ने ृो जीव वगेळा असला ृरी वगेळा उरृ 

नाही. गुरदेव आपण आिण ृो जीव ऐकयबोधानेच नादंप लागृा. 
 
आपलयाला साधय मानपन काही जीव आपलया मपृ�चे धयान पपजा करृाृ. पुषकळ उपाय करृाृ. मनाृ 

हे पृ असृो की गुरदेव भेटाव.े �ैृभावा पृन जे अशी आपली भेट घेणयाची पराका�ा करृाृ तयांं यापासपन 
आपण िकृीृरी दपरच रहाृा. 

 
जो धयान करन गुरदेवानंा आपलया मनी मानसी साठवाव ेअसे महणृो तयांया तया देशाृ आपण 

पामलच टाकृ नाही. जो धयानही िवसरन आपलयाशी सामरसय साधृो तयांयावर आपले �ेम असृे. 
 
महाराज, कुणाला असे वाटृे की शबदाने सृुृी केली, सृो�े गायली, वणरन केले ृर आपण साधय 

वहाल पण आपण िसधद अहा, साधय कसे होणार आपण? शबदाृ आपण सापडणारच नाही. सवरजपणासाठी जे 
वदे �खयाृ आहेृ तयाचें बोलणेही आपलया कानापय�ृ पोचृ नाही ृर सामानय जीवाचंा काय पाड आहे? मौन 
हेच आपले जनमराशीवरन काढलेले नाव आहे. मी आृा आपले सृो� गाणयाची हाव कशी धर? जेवढे आपले 
रप मला दगगोचर होृे ृी जर मायाच आहे ृर भजन कशाचे कर? आपली सेवा करावी असा िवचार केला 
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पण लगेच वाटृे की सेवक आिण सेवय असा �ैृभाव आपण मनाृ आणला हाच ्ोह झाला. महणपन मी आृा 
आपले धयान करीृ नाही, सृो�े गाृ नाही िकवा पपजाही करृ नाही. मी आपलयाहपन वगेळा रहाृच नाही. 

 
कशाचीही अहंृा घेम नये हे आपलया पपजेचे वमर मला समजले आहे. धयान महटले की धयाृा आला. 

पपजा महटले की पपजक आला आिण सृो�े गावी महटले की सृवनकृ� आला. सगळया गो�ी मला 
आपलयापासपन दपर नेणाऱया आहेृ, जवळ आणणाऱया नाहीृ. ृेवहा अ�ैृ भावाने आपलयाृ िवरन जाव.े हे 
आराधयिलगा, आपले खरेखुरे आराधन आहे हे मला कळले आहे. मीठ पाणयाृ िवरन जामन पाणयाला भजृे 
ृशा भावाने मी आपलयाला नमन करृो आहे. आपली मप�ृ समोर आली की मी हाृ जोडृो पण हाृ जोडृा 
जोडृा कुणाला कुणी नमसकार करावयाचा अशी माझी �ससृी होृे. अशा वकि�ने मी आपलयाला वदंन केले 
मा�! ृोच िरकामा कंुभ समु्ाृ िशरला की ृो ओृ�ृ भरनच बाहेर येृो िकवा वाृ िदवयाला लागली की 
पेटपन िदवाच होृे. तया�माणे मी नमसकार केलयाबरोबर िनवकि�नासमयच झालो. माझयाृ आिण माझया गुरंृ 
अंृराय रािहलाच नाही. 

 
महाराज, आृा मी गीृासर सागंृो, “Autobiography of a Yogi” ्ा �ंसामधये एक �संग आहे. 

कंुभमेळयामधये युकृेनरानंा तयांं या गुरंचे गुर बाबाजी भेटले. कंुभमेळयाृील बुवाबाजी ढोग पाहपन कंटाळा 
आला होृा. अशावळेीच तयानंा बाबाजीनी बोलावले आिण “कंुभमेळा कसा वाटला?” असे िवचारले. 

 
युकृेनरजी महणाले, “महाराज, आपली भेट होईपय�ृ मी ृर हा मेळा पाहपन िनराशच झाला होृो.” 

योगानंद पुढे िलिहृाृ, युकृेनर पुढे सागंप लागले, “गुरदेवांं यापेका वयाने मी िनदान दुपपट मोठा असेन.” 
पण ृे मला महणाले, “बाळ पुषकळांं यामधये दोष िदसृाृ महणपन सगळयानंाच दोषी धर नये. या जगाृ 
सगळयाच वस पृ िम� सवरपांया असृाृ, साखर आिण वाळप िमसळलेली असृे. ृेसे आपण शहाणया 
मंुगीसारखे वहाव.े ृी शोधपन साखरेचा कण उचलृे आिण वाळप सोडपन देृे. मेळयाृ पुषकळ भोदप साधप असले 
ृरी मेळयाला आशीव�द देणयासाठी काही िस� पुरषही इसे येृाृ हे धयानाृ ठेवायचे.” 

 
मी महटले, “महाराज, पि�मेकडील अतयंृ बुि�मान शाससंशोधकानंा िस�पुरष भेटणयाची संधी 

िमळृ नाही ृे शास व ृ�वजान याृ हा पारंगृ असृाृ. 
 
पण जडवादाृ बुडलेले असृाृ. तयानंा गुरकक पेचा लाभ होृ नाही. सवर धम�चे ऐकय तयांं या धयानाृ 

येृ नाही आिण असे भय वाटृे की हा दुरावा आणखी जासृ वाढेल. 
 
बाबाजी महणाले, “ृुमहाला पपव�बरोबरच पि�मेब�लही िजवहाळा आहे असे िदसृे. ृुमची उदारवकि� 

आहे, सव�ंयासाठी अंृःकरण कळवळृे आहे. हे कळलयामुळेच ृुमहाला इसे बोलावले. ृुमही िहदप व ि��न 
धम�ंया �ंसामंधये मुळाृ एकवाकयृा कशी आहे यावर �ंस िलहा.” 

 
मी महटले, “महाराज काय ही आपली आजा? हे काम माझया हा पृन होईल काय?” बाबाजी हसपन 

महणाले, “बाळा, अरे अशी शकंा का घेृोस? कुणाचे हे सगळे काम आहे? सवर ि�याचंा कृ� कोण आहे? 
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भगवंृ ाने माझया ृोडपन जे वदवले आहे ृे खासच �तयकाृ होईल, ृे पुसृक िलहपन झाले की आपण भेटपच 
ृोवर आृा िनरोप.” 

 
युकृेनर पुढे बनारसला गेले आिण तयानंी रा�ीच बायबल आिण सनाृन धमर याचंा अभयास सुर 

केला. भगवान ि�सृाची वचने उ�कृ  करन तयानंी ृौलिनक लेखन सुर केले. लवकरच ृे पुसृक िलहपन 
पपणर झाले. लेखनास सायासही पडले नाहीृ. 

 
�ीरामकक षण परमहंसांं या आयुषयाृ ृर असा �संग आहे की, सं�दाय चालिवणयाची जबाबदारी 

ठाकुरानंी नरच्ांया खा�ंावर टाकली. तयाचंी �कक िृ एक िदवस अतयंृ असवसस झाली. अंृकाळ जवळ आला 
असे वाटपन मंडळी शोकाकुल झाली. एकजण महणाला. “महाराज, आृा आमही कोणांया ृोडाकडे पहाव.े” हे 
ऐकप न �ीरामकक षणानंा फार दुःख झाले. कीण आवाजाृ ृे महणाले. “नरच् ृुमहाला िशकवील” ही जबाबदारी 
आपलया शकृीबाहेरची आहे असे वाटपन नरच् महणाला. “महाराज, हे माझयाने होणार नाही.” तयाबरोबर 
कणमा� तयांयाकडे पाहपन �ीरामकक षण महणाले, “ पृ काय नाही महणृोस? ृुझी हाडेसु�ा करृील.” 

 
पुढे काही िदवसानंी नरच्ाला खोलीृ हाक मारन तयाला तयानंी धयानसस बसणयास सािंगृले. नरच् 

बसला आिण लवकरच तयाचे बा् जगाचे भान नाहीसे झाले. काही वळेाने धयान िवसजरन करन पहाृो ृो 
�ीरामकक षण जवळ बसले असपन तयांं या ने�ांृ पन अ�प वहाृ आहेृ! �ीरामकक षण तयाचेकडे पाहपन महणाले, 
“नरच्, मजजवळ होृे नवहृे ृे सवर ृुला देमन मी खराखुरा फकीर झालो. धमर�चारांया कामी ृुला या 
श�कृचा उपयोग होईल.” 

 
�ीरामकक षणानंी आपलया सवर श�कृचे दान केलयाचे पाहपन नरच्ाचे डोळे भरन आले. ठाकुरांं या 

आजे�माणे धमर�सारासाठी िववकेानंद होमन तयानंी हाडाची काडे केली हे सवर�ुृच आहे.  
 
या दोनही उदाहरणांृ  गुरंची िशषयाला आजा होृी ृर माउली गुरंना �स� करन तयाचंी कक पा 

िमळवपन आिण गुरंशी एकरप होमन गीृास�ंया िनरपणास सुरवाृ करीृ आहेृ. माउली महणृ आहेृ, 
“सोळावया अधयायांया शवेटी समापृींया �ोकाृ देवानी िन�यातमकरीृीने असा िसधदानृ �ससािपृ केला 
की अजुरना, कायर आिण अकायर यांं या वयवससेबदल आिण अनु�ानाब�ल शासच एकमेव �माण आहे. ृुझे सवर 
जीवन शासमय�देृ चालप  दे.” 

 
अजुरन महणाला, “हे असे कसे घडणार? शासािशवाय कम�ला सुटका नाही हे जमणार ृरी कसे? 

ृककांया डोकयाृला मणी काढावा, िसहांया नाकाृला केस िमळवावा तयाृ ृो मिण ओवावा आिण मगच 
कंठभपषण करावे असेच हे आहे. नागमणी आिण िसहाचा केस िमळाला नाही की, काय मोकळया गळयाने 
िहडाव?े दुसरा काही दािगना गळयाृ घालपच नये काय? 

 
या शासामधये असंखय मृभेद. ृे सगळे मृभेद पाहपन तयाृ एकवाकयृा कुठे िदसृे काय हे हुडकप न 

काढपन मगच शासासर हाृी लागणार आधी ही एकवाकयृा होणे. कठीण तयाृ तया शसास��माणे अनु�ान 
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करणयास लागणारा वळे कसा िमळणार? इृका िनवांृ पणा कुठपन आणणार? एवढे आयुषय ृरी लाभणार आहे 
काय? साधनेसाठी शासासर, पैसा, सािंगृलेले िठकाण, वळे ्ा सगळया गो�ी सगळयानंा कशा काय अनुकप ल 
होणार? महणपन शासवचनानुसार आचरण करणे हे फारच असंभवनीय वाटृे.” या शकेंचे उ�र िमळणयासाठी 
अजुरनाने जी �सृावना केली ृी सृरावया अधयायाचा िवषय आहे. सवर भोगािंवषयी िनिरंच, सवर कलामंधये 
�वीण आिण �ीकक षणासही नवल वाटेल असा दुसरा �ीकक षण अजुरनतव घेमन नटला आहे, असा अजुरन बोलप  
लागला, अजुरन महणजे शौय�ला सापडलेला आधारच आहे. ृो सोमवशंाचे भपषण आहे. दुसऱयास सुख होईल 
असा उपकार करणे ही तयाची लीला आहे. खरे महणजे एकदा अजुरनतवाने नटलेला दुसरा �ीकक षणच 
महटलयावर तयांया िठकाणी कुठलयाही �कारचे अजान संभवृच नाही. पण आपणच �शन िवचारावा, आपणाच 
उ�र �ाव,े आिण ्ा संवादा पृन जगाचे कलयाण साधाव,े ही उपकार करणयाची भावना ्ा सोहळयामागे आहे. 
बुि�चा ि�यो�म, ��ािव�ेचे िव�ा�नृससान, आिण देवांं या मनोधम��माणे वागणारा देवांं या िनतय साि�धयाृ 
असणारा आिण तयानंा अनुसरणारा अजुरन महणाला, “ृमालशयामा �ीकक षणा, आपण जे सािंगृले ृे मी अगदी 
मनापासपन ऐकले. अहो आपण महणजे आमंया इंि्यानंा अतयंृ भागयाने �ापृ झालेले �तयक ब�च अहा. 
आमही आपले शबद ऐकावे ृे जीवाभावाने झेलावे, तया�माणे आचरण करणयाची िजवापाड पराका�ा करावी हे 
ृर खरेच आहे. पण मला आपलया बोलणयाृ संशयासपद अशा िकृीृरी गो�ी वाटृाृ. 

 
शासावाचपन �ाणयानंा आपला मोक िदसृ नाही असे शासाचा पक घेमन आपण कसे काय महणृा? 

देवा, शासाृ सािंगृलेली अनुकप लृा दुलरभ आहे. सागंा, उपासनेला योगय असलेले िठकाण कसे िमळणार? 
मनुषय वयावहािरक जीवन जगृ असृाना तयाला वळे कसा सापडणार? अभयासाला सहाययभपृ  होणारी 
साधनसामु�ी कशी जमवृा येणार? साधना करणयासाठी पपवरकमर अनुकप ल हवे, बुि�चे सहायय हव ेआिण महणपन 
महणृो की शासाभयास करावा हे अशकय�ायच आहे. आिण महणपन काही लोक शासाभयासांया पहाडावर नखी 
लागृ नाही महणपन शासाची वाटाघाट सोडृाृ आिण शासाचा िनणरय घेमन शासास��माणे पिव� आचरण 
करण परलोकाृ जे नादंृ आहेृ तयांं यासारखे आपण वहाव े महणपन इंचा करृाृ व तया पोचलेलया 
पुरषा�ंमाणे आचरण ठेवृाृ तयानंा काय गिृ िमळृे? दाृारा, ध�ाृ जशी अकरे असृाृ ृशीच हुबेहपब 
काढपन बाळ िलहायला िशकृो. आंधळा डोळस माणसाला पुढे करन तयांयामागे तयांया आधाराने चालृो 
आिण मु�ामास पोचृो. तयाच�माणे जयाचें आचरण शासशु� आहे ृेच �माण मानपन ृोच िक�ा समोर ठेवपन 
आपलया ��ेने जे उपासना करृाृ तयानंा काय गिृ िमळृे? हे लोक िशवािदक देवाचंी पपजा करृाृ, 
भपिमदानासारखी महादाने देृाृ. अ�गनहो�ािद यजयाग करृाृ आिण ही सगळी कामे हे उपासक मो�ा 
��ेने करृाृ. पुरषो�मा, ्ा मंडळीना स�व, रज, ृम यापैकी कोणृी गिृ िमळृे?” 

 
देवानी हा �शन ऐकला आिण तयाचे उ�र देणयास �ारंभ केला. ृो �ीकक षण वैकंुठपीठाृील आराधय 

दैवृ आहे. वदेरपी कमलाृील पराग आहे. तयांया अंगंचायेमधये जग जगृे. सवभावृः असलेली काळांया 
िठकाणची �बलृा, लोको�रृा आिण �ौढपण, अ�ैृ�व, गपढृा आिण आनंदघनृा हे सगळे गुण तया 
भगवंृ ांया जया सामथय�ने बिल� होृाृ तया गुणाचंा पपणर उदय जयांया िठकाणी आहे ृो �ीकक षण आपलया 
मुखाने अजुरनाला उपदेश कर लागला. 

 
देव महणाले, “अजुरना, ृुझा आ�ह मला समजृो. शासाभयासाची अडचण ृुला वाटृे आहे ृी मला 
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कळृे आहे. पण �बुधदा, नुसतया �धदेंया जोरावर तया परमपदाला झोबप पहाशील ृर ृे सोपे नाही. अजुरना, 
केवळ �धदा आहे महणपन कोणी पोहचप शकृ नाही. �ा�ण अंतयजांया संसग�ने अंतयज होृ नाही काय? 
गंगोदक म�ांया भा�ंाृ ठेवले ृर ृे गंगोदक महणपन सवीकारृा येईल का? िवचार करन बघ. चदंन 
उगाळले व तयाचा लेप केला ृर ृे शीृल आहे खरे पण चदंनाचे खोड पेटले ृर हाृाृ घेृलयाबरोबर ृे हाृ 
भाजपन टाकलयािशवाय राहील काय? िहणकस सोने आटिवणयांया मुशीृ चोख सोने पडले ृर तया मुशीृील 
िहणकसाशी संयोग होमन हे चोख सोने आहे असे समजपन िवकृ घेणाऱयाचे नुकसान करीृ नाही का? 
तया�माणे �धदेचे मुळचे रप अगदी चोख आहे हे खरे असले ृरीपण �तयेक �ाणयांया िठकाणी असलेलया 
गुणा�माणे तया �धदेचे रप पालटृे. 

 
अनािद मायेंया �भावामुळे �ाणी सवभावृःच ि�गुणाचे वळलेले असृाृ. हे ृीन गुण जरी एक� 

असले ृरी तयाृलया एकाच गुणाचा एका वळेी उतकषर असृो. दोन गुण खाली बसृाृ आिण िृसरा ृाबा 
घेृो, आिण तया तया वळेी जो गुण �बळ असेल तया�माणे �ाणयाची वकि� तया तया वळेी होृे. वकि� उठृाृ, 
िवरृाृ, पुनहा उठृाृ. तया वकि�नुसार मन ृसृसे हळपहळप ृयार होृ जाृे. साि�वक वकि� वरचेवर उठृ 
रािहली की �बल होम लागृे. आिण मन साि�वक होृ जाृे. हीच �ससृी राजस व ृामस गुणांं या बाबृीृ 
घडृे आृा मन जया �कारचे असृे तया�माणे ि�या घडृाृ आिण तया ि�या जया गुणास अनुसरन घडृाृ 
तया�माणे एक देह पडलयावर दुसरा देह घेृाृ. नवा देह घेृाृ. नवा देह कोणतया �कारंया वकि�स अनुकप ल 
िमळावयाचा हे ्ा जनमाृील वकि� व ि�या यावर अवलंबपन असृे हे धयानाृ आले ना अजुरना? आिण असे 
घडृ असलयामुळे बीज नाहीसे होृे, झाड येृे. झाड नाहीसे होृे, बीज ृयार होृे. तया�माणे कोटी कलपे 
गेली ृरी झाडाची जाृ जगा पृन न� होृ नाही. ही असंखय जनमांृ रे होृ असृाना �ाणयाचें ि�गुणतव बदलृ 
नाही. फकृ तयाृला कोणृा ृरी एक गुण कम�नुसार बिल� होृ जाृो. आिण महणपनच �ाणयांं या िठकाणी 
जी ��ा असृे ृीही तया �ाणयांं या सवाभािवक गुणासारखी होृे. कदािचृ जेवहा स�वगुण वाढृो ृेवहा ृो 
जानाला हाक मारृो. इृर दोण गुण स�वाला िवरोधी आहेृ. साि�वक ��ा जेवहा मोक फळापय�ृ जाृे ृेवहा 
रज आिण ृम ृरी सवसस कसे रहाणार? ृे पण सामथयरवान होम पहाृाृ. स�वाचे बळ मोडपन जेवहा रजोगुण 
आकाशापय�ृ वाढृो ृेवहा ृो ��ा कमर केरसुणी होृे. सरकट सवर �कारची कमर होम लागृाृ. मग जेवहा 
ृमाची आग उठृे ृेवहा ��ेचा भलृाच �कार होमन ृी भलतया भोगाकडे वळृे. कमर चागंलया रीृीने 
जाणणाऱया अजुरना, ्ा जीव�ामामधये स�व, रज आिण ृम यांं या ृीन गुणापेंका दुसरे काही नाही. िवषव�ी, 
मस, िमरी ्ा सव�ना एकच पाणी जाृे पण िवषव�ी मारक, मस गोड व िमरी िृखट होृाृ. तया तया 
झाडाृील रसाशी संयोग झाला की पाणी ृसृशी चव घेृे, पिरणाम करृे. तया�माणे ��ा स�वगुणी देहाृ 
साि�वक, रजोगुणी देहाृ राजस आिण ृमोगुणी देहाृ ृामस होृे. काजळ आिण शाई यांं या रंगाृ जसा 
काही फरक नाही तया�माणे ृमांया आिधकयाृ जो जगृो आिण मरृो तयांया िठकाणी ��ा ृमोगुणाचीच 
होृे आिण ृमाचे पिरणाम करृे. हा सगळा िवनपसारा केवळ ��ेचा ओृलेला आहे. पण �ाणीच ृीन गुणाचें 
असलयामुळे तयांं या ��ेमधयेही ृीन �कारची लकणे िदसृाृ. झाड काय �कारचे आहे हे फुले पाहपन कळृे, 
मनाृ काय आहे हे बोलणयावरन कळृे आिण या जनमाृील भोगावरन पपवरजनमीचे कमर कशा �कारचे होृे ृे 
कळृे. तया�माणेच जया जया लकणानंी ��ेची िृनही रपे समजपन येृाृ ृो �कार सागंृो ऐक. अजुरना, 
जयाचंा िपड साि�वक ��ेचा असृो तयाचंी बुि� जासृीृ जासृ वळे सवगर�ापृीचा िवचार करृे आिण मग 
सवगर�ापृीसाठी कसकसे यतन करावे ृे ृे लोक ठरिवृाृ. सवर िव�ाचें अधययन करृाृ. यजि�येृ िनषणाृ 
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होृाृ आिण ्ा साि�वक ि�याचें फल महणपन देवलोकी जाृाृ. राजस ��ेने जे घडलेले असृाृ ृे, 
वीरेशा, अजुरना, भपृ े, राकस याचंी भ�कृ करृाृ. ृामस ��ा ही पापराशी आहे. िनदरयपणामुळे अिृककर श 
असृे. जीवांं या वधाचा बळी देमन ृे ृामसी ��ावान लोक भपृ , �ेृ यांं या अमंगल समुदायाचे पपजन 
करृाृ. अशा �कारचे हे लोक ृमोगुणाचे सार काढपन िनम�ण झालेले आहेृ असे वाटृे. ृे ृामस ��ेचे 
घरच आहेृ. 

 
जगामधये ृीन लकणाचंी ही ��ा आहे. तयाचें वगेवगेळे लकण मी ृुला यासाठी सािंगृले आहे कारण 

जयाची वकि� साि�वक आहे आिण जो तया आपलया स�वगुणाची डोळयाृ ृेल घालपन जपणपक करृो तयाला मोक 
कसा िमळेल याचे भय बाळगणयाचे मुळीच कारण नाही. ृो मनुषय ��सप�ाचंा अभयास न कर दे, सवर शासाचंा 
अभयास न कर दे, तयांया हाृी सवृं� िसधदांृ  ही नसप दे, फकृ तयाने राजस आिण ृामस या दोनही ��ाचंा 
तयाग केला आिण साि�वक ��ा जृन केली महणजे पुरे. एकदा साि�वक वकि� अंगी बाणली की ृो विडलाचें 
अनुकरण करृो. अजुरना, हे जे वडील असृाृ तयानंी �किृसमकृीचे असर जाणपन घेृलेले असृाृ. ृे असर 
मनाृ बाणपन घेमन आिण तया�माणे आचरण करनच ृे असर जगाला �कट करीृ असृाृ. अशा विडलांं या 
पावलावंर पावले ठेवीृ हे साि�वक ��ावान पुरष चालृाृ आिण मग तया सोर सोर महातमयानंा जे फळ 
िमळृे ृे िमळवृाृ. 

 
आिण ृे योगयच आहे नाही का? एखा�ाने पुषकळ �यतनाने िदवा लावला ृर आणखी दुसरा पुरष तया 

िदवयावर आपला िदवा लावपन घयावा महणपन तयाने आपलया िदवयाची वाृ पिहलया वाृीवर धरली ृर ृो नवा 
िदवा �काशमान होृोच. तयाची काही फसवणपक होृ नाही तयाला �काश िमळृोच. दातयाने पुषकळ पैसा खचर 
करन धमरशाळा बाधंली, पुषकळ मोठी इमारृ बाधंली ृर तयाचे सुख पासंसस घेृोच. एखा�ाने ृळे बाधंले ृर 
काय फकृ तयाचीच ृहान भागृे काय? सवयंपाकी सवयंपाक करृो मग ृे अ� काय ृो एकटाच खाृो? 
इृरानंाही िमळृे ना? जासृ काय सागंप? गौृमालाच गंगा आिण इृरानंा काय ृी ओहोळ झाली? इृराचंीही 
ृी पापहृ� झालीच आहे ना? तया�माणे आपआपलया अिधकारानुसार शासानंा अनुसरणाऱयाचें अनुकरण 
करणारा ��ावान मपखर असला ृरी ृरन जाृो. पण शासांया नावाने आरंभ करणेही काही माणसे जाणृ 
नाहीृ. शासजानाला ृे िशववेरही टेकप  देृ नाहीृ. विडलाचें आचरण पाहपन ृे तयानंा वडेावपन दाखवृाृ. 
पिंडृाना पाहपन चुटकया वाजिवृाृ, तयाचा िृरसकार करृाृ. आपलया अिभमानाने �ीमंृींया गव�ने 
पाखा�ंाचंी ृपे सवीकारृाृ. शासबा् आचार सवीकारृाृ. आपलया व दुसऱयांया अंगाृ शसे खुपसपन 
रकृमासंाने भरलेली पा�े पेटतया कंुडाृ ओृृाृ, चे�ांया ृोडाला लावृाृ. नवस केलेलया देवानंा 
मुलाचंा बळी देृाृ. कु्  देवृा �े� आहेृ अशा आ�हांया उतकष�ने साृ साृ िदवस अ�तयाग करन 
रहाृाृ. अजुरना, जे पेरले ृेच उगवृे हे तयांं या धयानी येृ नाही. आपलयाला व दुसऱयाला पीडा देमन 
आपलया ृमोगुणी अंृःकरणरपी शेृ ाृ ृे हेच बीज पेरृाृ. सवृःला हाृ नाहीृ आिण नावचेाही आ�य 
करीृ नाहीृ अशा पुरषाचंी भर समु्ाृ जी दुदरशा होृे ृी तयाची होृे. जो रोगी वै�ाचा �ेष करृो, लासेने 
औषधे उडवृो, ृो याृनामुकृ कधी ृरी होईल काय? डोळसांया �ेषाने जो आपले डोळे काढृो ृो 
माजघराृ आंधळा होमन पडृो ना? ृशी तया असुराची �ससृी होृे. ृे शासाची िनदा करृाृ आिण योगय 
असा शासाचा मागर सोडपन देमन मोहाने अरणयाृ धावृ सुटृाृ. काम जे करवील ृे करृाृ. �ोध जयाला 
मारवील तयाला मारृाृ. िकबहुना मला ृे दुःखरपी दगडाृ पुरृाृ कारण व आपलया दुसऱयांया देहाला जे 
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जे काही दुःख देृाृ ृे मला आतमयालाच देृाृ ृो सगळा शीण मलाच सहन करावा लागृो. अजुरना, हे सगळे 
वणरन करृानाही मला दुःख होृे आहे. पण ृे टाळृा येृ नाही कारण वाचेंया पदरानेही तया पापयानंा सपशर 
कर आहे. पण �ेृ बाहेर काढणयाकिरृा सपशर करावाच लागृो. अंतयजास दपर हो असे सागंणयासाठी 
तयांयाशी बोलावचे लागृे. धुणयासाठी मलास सपशर करावा लागृोच. शु� होणयाची इंचा असलयाने ृो संसगर 
दोषासपद मानृा येृ नाही पण अजुरना, पृ जेवहा अशा आसुरी वकि�चे लोक पहाशील ृेवहा माझे समरण कर बरं 
का. एरवी दुसरे कोणृेही �ायि�ृ इसे उपयोगी पडृ नाही. 

 
पास�, महणपनच हा सवर अनसर टाळणयासाठी साि�वक ��ा नीट जृन केली पािहजे. ृी एकच ृारक 

आहे. अशीच संगृ धरावी की जयांयामुळे साि�वक भागाचे पोषण होईल. स�ववकि� होईल असा आहार घेृ 
जाव.े सवभाव कसा असावा, तयाृील कोणृा भाग काढावा याला बिल� हे पृ आहारावाचपन दुसरा नाही. वीरा, 
पृ �तयक पहाृोसच की सावध असलेलया माणसाने जर मिदरा घेृली ृर तयाचकणी ृो उनम� होमन रहाृो. 

जो मनसोकृ अ� खाृो ृो वाृ �ेषमािदकानंी वयापला जाृो. अंगाृ ृाप भरला की, एरवी संडावा देणारे दपध 
अपायकारक ठरृे. अमकृ घेृले की मरण िनवारले जाृे आिण िवष मरण िदलयावाचपन रहाृ नाही. महणपन हे 
नेहमी धयानाृ ठेवावे की, जसा आहार घयावा ृसे रकृ, मासं इतयादी शरीर घटक ृयार होृाृ आिण जसे 
शिरराृ घटक असृील ृसाच भाव अंृराृ येृो आिण वाढृो. चुलीवर भाडें ठेवले की भाडें ृापृे आिण तया 
भा�ंाृले पाणीपण ृापृे. तया�माणे शिरराृ जया �कारचा धा पृ असेल तया�माणे िच�वकि� होृे. साि�वक 
रस आपण आहाराृ ठेवला ृर स�वाची वाढ होृे. राजस, ृामस रस घेृला ृर तया तया �कारची वकि� 
होृे.” 

 
एक महातमा राजगुर होृे. ृे नेहमी राजवा�ाृ �वचनास जाृ. एक िदवस दुपारी जेवण करन 

महातमा राजमहालाृ एकटेच िव�ांृ ी घेृ होृे. खंुटीला एक मौलयवान हार टागंलेला होृा. राजगुरंची नजर 
तया हारावर गेली आिण तयांं या मनाृ लोभ उतप� झाला. तयानंी खंुटीवरचा हार आपलया झोळीमधये घाृला 
आिण आपलया झोपडीृ ृे परृ आले. हार सापडेना महणपन राजवा�ाृ ृपास सुर झाला. महातमाजीचा 
संशय घेणयाचे कारण नवहृे व नोकर िनरपराध होृे. हार काही केलया सापडेना. चोवीस ृास झाले आिण मग 
महातमयास प�ा�ाप झाला ृे हार घेमन दरबाराृ हजर झाले. राजांया पुढे हार ठेवपन ृे महणाले, “माझी 
बु�धद �� झाली आिण मी हा हार काल चोरन नेला. माझया मनाृ लोभ उतप� झाला. आज माझी चपक मला 
कळली आिण मी पळृ आलो. मला सगळयाृ वाईट वाटले की, मी चोरी केली आिण नोकरावर आळ आला.” 
राजा हसपन महणाला. “आपण हाराची चोरी कराल हे अशकय आहे. बहुधा चोराने आपले पाय धरले आिण ही 
चोरी मीच केली असे आपण केवळ करणाबुि�ने महणणयास सुरवाृ केली आहे.” 

 
महातमा महणाले, “राजा, ही चोरी मीच केली आहे. मा� मला जे अ� काल वाढले ृे कुठपन आले 

तयाचा ृपास कर. अ�दोषाने माझी बुि� �� झाली आिण मला लोभ सुटला. तया अ�ाचा जासृीृ जासृ अंश 
शिररा पृन जेवहा िनघपन गेला ृेवहा मला पुनहा सुिवचार सपचला. ृपास कर राजा हे अ� कसले होृे?” 

 
ृपास करृा करृा कळले की, जया भाृाची खीर राजगुरंना वाढली गेली ृे ृादंपळ चोरींया जपृ 

मालापैकी होृे. देव ्ा अ�दोषापासपन दपर रहा असा इषारा महणपनच देृ आहेृ. 
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एका राजांया घरी एक संृ आले. काही गपपागो�ी झालयावर राजाने िवचारले, “महाराज, ह�ाची 

भाकरी कोणतया भाकरीला महणावे बरे?” 
 
संृ महणाले, “शहराबाहेर एक महाृारी रहाृे. पृ िृंयाकडे जा आिण िृला महणाव े आई, मला 

ह�ाची भाकरी दे. मग ृुला कळेल ह�ाची भाकरी कोणतया भाकरीला महणावे ृे.” 
 
राजा गावाबाहेरंया महाृारींया झोपडीृ गेला. तया महाृारीला महणाला, “आई मला ह�ांया 

भाकरीची िभका घाल.” 
 
महाृारी महणाली, “राजन, माझयाकडे एकच भाकरी आहे. अध� ह�ाची आहे, अध� ह�ाची नाही.” 
 
राजाने िवचारले, “आई, ह�ाची नाही महणजे काय?” 
 
महाृारी महणाली, “राजन , मी सपृ का पृन पोट भरृे. सपृ काढृाना मी माझा िदवा लावला होृा. 

अध� गुंडी काढली आिण इृकयाृ एक िमरवणपक आली. तया िमरवणुकीृ बरेच िदव ेहोृे. तया उजेडाृ मी 
अध� गुंडी काढली. ृी गुंडी िवकप न तया पैशांृ पन ही भाकरी केली आहे. िमरवणुकीचा उजेड माझया ह�ाचा 
नवहृा. ृो मी वापरला आिण मग माझया धयानाृ आले की, हा उजेड माझया ह�ाचा नवहे. महणपन महणृे की, 
याृील अध� भाकरीच माझया ह�ाची आहे.” 

 
राजाने हे ऐकप न महाृारीला वदंन केले. देवांं या ्ा आहाराब�लंया िववचेनास महणपन फार मह�व 

आहे. 
 
जे. कक षणमपृ�ंया सागंणयाृही अ� कमिवणयासाठी आपण कोणतया �कारचा उ�ोग करृो याचा 

िवचार करणयावर नेहमी भर असृो. अ� ृर शु� असावचे पण ृे अ� जया पैशा पृन िवकृ आणले आहे ृो 
पैसाही शु� असला पािहजे. पैसा शु� याचा असर उ�ोग शु� असला पािहजे, ृरच तया शु� अ�ावर पोसलेला 
देह साि�वक वकि� िनम�ण करृो आिण साि�वक वकि�िशवाय मोकाची गो�च बोलायला नको. ृेवहा right 
means of living याचा िववके नेहमी झालाच पािहजे. हे ृर अ� िशजिवणयाबाबृ जासृच िवचाराहर आहे. 
शाकाहारी माणसांया जेवणाृ दपध, दही, पृप, भाजया, डाळी ृादंपळ, गहप हे पदासर येृाृ. याृलया �तयेक 
पदास�ची िशजणयापपव�ही शु�ी होणे आवशयक आहे. सवयंपाक करणारी गकिहणी सवयंपाकघराची शु�ी करन, 
सनान करन कामास सुरवाृ करृे. सनान करृानाही ृी गंगा�क महणृ अंगावर पाणी घेृ असृे. शिरराचा 
आिण मनाचा मल कालन करन आपलया घराृील आबाल-वक�ांं या आहाराचा िवचार करन सवयंपाक सुर 
करृे. ृो सवयंपाक करीृ असृानंा तया सवयंपाकाने संृु� होणारी आपलया घरची मंडळी िृला िदसृ 
असृाृ. तयांं यावर मनाृलया मनाृ �ेमाचा वष�व करीृ ृी ृाक करृे, भाजी िचरृे, डाळ िशजृ लावृे. 
पाठ केलेले एखादे सृो� ृोडाने चालप  असृे आिण सवयंपाक होृ येृो मग वाढप. 

 



 
अनु�मिणका 

आमंया सोरलया सरकारांं या मो�ा भिगनी ृानहप अ�ासाहेब महणृ. “हे बघ, आपण वाढायला उभे 
असावे. �तयेकांया पानाकडे लक असावे. वाढृाना जयाला जेवढे जे हव ेअसेल ृे व ृेवढेच वाढृा आले 
पािहजे. दुसरे धयानाृ ठेव की आपण वाढृ असलो की कुणालाही मागायला लागृा कामा नये. आपण 
सगळयांं या पानाकडे असे लक ठेवायचे की जेवणाऱयाने मागणयापपव�च ृो पदासर पानाृ वाढला गेला पािहजे.” 
तया नेहमी पगंृ वाढृाना असे सागंृ असावयांया. 

 
अययर मासृर कोलहापपरला फार �िस� इं�गलशचे िशकक. ृे िसऑसॉिफसट होृे व नेहमी घरी येृ. 

तयानंी एकदा सािंगृले की आमची आजी आमहाला सागंायची पानाृ अ�ाचा कण टाकायचा नाही. मी लगन 
होमन घराृ आलयावर ृुझया आजोबानंी सािंगृले, “माझया पानाजवळ पाणयाचे एक भाडें आिण सुई ठेवृ 
जा.” मी प�ास वष�ृ करीृ आले पण तयाचा उपयोग काय हे मला कळले नाही. मग मी एक िदवस 
िवचारले.” आपण मला हे पाणयाचे भाडें आिण सुई ठेवायला सािंगृली मी ठेवृ आले पण तयाचा उपयोग काय 
हे मला अजपन कळले नाही. आपण सािंगृले महणपन मी केले पण आृा िवचारृे की हे कशासाठी?” 

 
ृे हसपन महणाले, “मी िवसरनच गेलो. मी ृे एव�ासाठी सािंगृले होृे की ृुझया हा पृन वाढृाना 

आिण मासा हा पृन जेवृाना एखादे शीृ ृाटाबाहेर पडले ृर सुईने उचलपन पाणयांया भा�ंाृ टाकणार होृो 
पण पृ इृके जपपन वाढृ होृीस आिण मी इृके जपपन जेवृ होृो की ृी वळेच कधी आली नाही. आृा 
उ�ापासपन ठेवपच नको.” ृेवहा बाबा असे जेवाव ेआिण अस�ृ असे अिभ�ेृ की असे वाढावे. 

 
आहारांया बाबृीृ वाढप हे असे होणे जरर आहे. आमचे आजोबा इचलकरंजी सरकार महणृ, 

“आमचे आचारी सवयंपाक करृाृ, तयांं या मनाृ घोळृ असृे की ्ाृले आमहाला उरेल ना? करणारा ्ा 
बुि�ने करृो. वाढपी तया बुि�ने वाढृो. घरंया बाईने सवयंपाक केला आिण वाढले की ृी मनाशी महणृ 
असृे मी केलेले सगळयानंा आवडप  दे. सगळी पोटभर खाम देृ. सगळे संपले ृर चानच. मला काही उरले 
नाही ृरी चालेल.” 

 
यासाठीच आमंया इसलया अ�ाला चव असृ नाही. 
 
मालपृाई, आिण तयाृ हे सगळे अ� घरोघर भगवंृ ास �सम समपरण करन मगच �हण केले जाृ 

होृे. बुि� साि�वकच असावी यासाठी ही जागरकृा होृी आिण ृी आजही रकणीयच आहे नाही का? 
 
महणपनच देव आहाराचे िववचेन बारकाईने करीृ आहेृ. ृे महणाले, “अजुरना, साि�वक आहार 

कोणृा, राजस, ृामस आहार कोणृा हे सगळे िववचेन करृो. ऐकणयांया बाबृीृ आदर ठेव. आहाराचे 
ृीन �कार कशाने झाले ृेही सागंृो. पास�, जेवणाऱयांया रची�माणे अ� ृयार केले जाृे जेवणाृ ृर 
जगाृ ृीन गुणाचंा गुलाम आहे. कृ� भोकृा असा जीव ृीन गुणामुंळे ृीन �कारचा सवभावृःच होृो आिण 
सगळीच कम� ृीन �कारानंी करृो. 

 



 
अनु�मिणका 

महणपन आहार, यज, ृप, दान व इृर सवर वयवहार जीवांं या िठकाणी ृीन �कारची िदसृाृ. तयाृ 
आृा आधी साि�वक आहाराचे लकण सागंृो ृे नीट ऐकप न घे. 

 
जेवहा दैवयोगाने भोकृा स�वगुणाकडे वळृो ृेवहा मधुर रसाकडे तयाची सवाभािवक वकि� वळृे. ृे 

पदासर सवभावृः चागंले रसभिरृ असृाृ, जे गोड आिण �सनगध असृाृ आिण जे चागंले िशजलेले असृाृ 
असे पदासर तया जीवाला आवडृाृ. तयाला आवडणारे िज�स आकाराने बेढव असृ नाहीृ. ृे सपश�ला मम 
असृाृ, िजभेला आवडणारे चवदार असे असृाृ. रसाने जे िज�स भरलेले असृाृ. तयाचंी साल पोकळ 
असृे, तयांं यामधये ओलेपणा भरलेला असृो. अ�गनंया उषणृेपासपन ृे सुटलेले असृाृ. गुरमुखा पृन 
येणारी अकरे जशी मोजकी असली ृरी तयाचा पिरणाम फार चागंला असृो तया�माणे हे पदासर सोडे खा�े ृरी 
अपार कृपृी देृाृ. मुखामधये हे पदासर मधुर लागृाृच पण ृे पोटाृ गेलयावरही िहृकारक होृाृ. साि�वक 
मनुषयाचंी अशा अ�ावरील �ीृी वाढृ असृे. साि�वक अ� हे अशा �कारचे असृे. तया अ�ामुळे आयुषयाचे 
िनतय नव े रकण होृ असृे. जेवहा साि�वक आहाररपी मेघ देहाृ वष�व करृो ृेवहा आयुषयरपी नदी 
िदवसचिदवस वाढृ जाृे. िदवसांया वकि�ला जसा सपयर ृसा हा साि�वक आहार खरोखर सद बुि� पोसणारा 
होृो. शिरराला आिण मनाला बळाचा आ�य करन देणारा आहार िमळाला की मग रोगाला आ�सृतव कसे 
िमळणार? हा साि�वक आहार िमळणे महणजे आरोगय भोगणयासाठी शिरराचे भागयच उगवले असे मी समजृो. 
स�वगुणी अ�ामुळे सुखाचेच देणे घेणे होम लागृे. आनंदाशी सखय वाढृे. तया आहारामुळे शिररांया 
आृबाहेर फार चागंला पिरणाम घडृो. ृो आहार शिररावर अंृब�् उपकार करृो. 

 
आृा रजोगुणी मनुषयाला जया रसाचंी �ीिृ आहे तयाचंीही �संगानुसार सप�ृा करृो. या मंडळीना 

कडप , आंबट, खारट, अिृ उषण, ृी�ण, रका, दाह करणारे असे पदासर फार ि�य असृाृ. काळकप ट 
िवषा�माणे जे कडप  जहर आहेृ असे पदासर तयानंा आवडृाृ. ृे खाललयावर �ाण जाृ नाहीृ एवढाच तया 
पदास�ृ आिण काळकप ट िवषाृ फरक. बाकी चव ृशीच. चुनयापेकाही िजभेला जासृ चटका देणारे आंबट ृे 
खाृाृ. कणीक मळृाना पाणी व ृेवहढे मीठ घालृाृ. इृर पदास�ृही मीठ असेच �माणाबाहेर घाृलेले 
असृे. कारण रजोगुणी माणसानंा अिृशय खारट पदासर खाणे आवडृे. जे पदासर ृे खाृाृ ृे इृके मन 
असृाृ की ृो जसा काही अ�गनच आहे. कढृ पदास�ंया वाफेंया टोकावर वाृ धरली ृरी ृी पेटेल असे 
कढृ पदासर ृे खाृाृ. भयंकर वावटळीचा वारा जसा झोबृो िकवा पहारीचा घाव बसला की जशा वदेना 
होृाृ ृसे झणझणीृ ृोडी लावणे तयाला आवडृे. राखेपेका कोरडे आृ बाहेर जे सारखेच रक आहेृ असे 
पदासर तयाला आवडृाृ. िजभेला दंश झालया�माणे झोबलयािशवाय तयाला पदासर आवडृ नाहीृ. ृे पदासर 
खाृाना दाृ परसपरावर आपटृ रािहले की तयाला संृोष होृो. मुळचे झणझणीृ पदासर आणखी मोहरी वगैरे 
लावपन ृो िृखट करृो आिण मग खाृाना नाकाृोडा पृन वाफा िनघालया की तयाला बरे वाटृे. आगीला मागे 
सारील अशी रायृी तयाला �ाणापेका ि�य वाटृाृ. िजभेने वडेा केलेला ृो पुरष ृोडांया वखवखीला पुरेसा 
न पडपन पोटाृ जणप काय धडाडलेला अ�गनच भरृो. आृा हे असले जेवण केले की अंगाचा दाह सुर होृो. 
तयाला भईुवर बसपन चैन पडृ नाही का अंसरणावर झोपपन बरे वाटृ नाही का पाणयाचे भाडें ृोडापासपन सुटृ 
नाही. पास�, अरे तयाने हा आहार पोटाृ घाृला नाही ृर शिरराृ झोपलेले रोगरपी सपरच जागे केले आहेृ 
असे समजाव.े तयाने हा अनसर ओढवपन घेणयासाठी माजवणच पोटाृ घाृलेले असृे. मग एकमेकांया सपध�ने 
एकदम रोग उठृाृ. राजस आहाराचे फळ जे दुःख ृे तयांया पदराृ पडृे. अजुरना, ृामस गुणांया 



 
अनु�मिणका 

माणसाला कोणृा आहार आवडृो हे मी िवसृाराने ृुला सािंगृले ृर ृुला िकळसच येईल. महैस जसे उ�े, 
कुजलेले अ� कसे खावे आपलयाला अपाय होईल की काय असा िवचार न करृा आंबोण खाृे ृसे अ� ृो 
खाृो, दुपारी िशजलेले आहे की आदलया िदवशीचे आहे याचा िववकेच तया ृमोगुणी पुरषाजवळ नसृो. ृो 
िशळेच खाृ असृो. अध�च उकडलेले िकवा पार करपपनच गेले आहे असे नीरस ृो आनंदाने खाृो. जया अ�ाृ 
ृे ृयार झालयावर रस आहे ृे अ�च नवहे अशी तयाची �चीिृ असृे. समज चुकप न जर कधी उ�म अ� 
िमळालेच ृर वाघ जसा भ�य कुजेपय�ृ वाट पहाृो ृसा ृो ृे अ� िबघडेपय�ृ साबंृो आिण मग खाृो. 
बायकामुलासंह असलया केलेलया आहाराचा पिरणाम वहावयाचा ृोच होृो. आवडीने ृो ृे खाृो खरे पण जया 
कणी खाृो तया कणीच पापास पा� होृो. तया आहाराचे फळ िमळणयास फार साबंावे देखील लागृ नाही. 
दुसऱयाच कणी याृना सुर होृाृ. “िशरंचेद झाला ृर काय होृे पाहप या, आगीृ �वशे केला ृर कसे 
भाजृे बघप या” असे कुणी महणेल काय पण ृे ृो मनाशी महणृो आिण हे अपिव� अ� खाृो. हे अ� 
खाललयावर जे दुःख होृे ृोच तयाचा पिरणाम आहे आणखी वगेळा काय पिरणाम सागंावा?  

 
आहारा�माणे यजही ृीन �कारचा असृो. उ�म की�ृवंृ ामधये िशरोमिण असलेलया अजुरना, 

साि�वक यजाचे वमर मी ृुला सागंृो. ि�यो�मास सोडपन पिृ�ृेचा काम कुठेही दुसरीकडे जाृ नाही. गंगा 
एकदा समु्ाला जामन िमळाली की, िृसपन आणखी कुठे जाृ नाही. वदेानंा एकदा आतमयाचे दशरन 
झालयाबरोबर ृे मुकेच झाले. तया�माणे साि�वक यज कृ� िच�वकि� आपलया िहृाकडे लावृाृ आिण 
फळाकडे मन जाम देृ नाहीृ. पाणी झाडांया मुळापय�ृ जाृे आिण िृसे िजरन जाृे मागे िफरणयाचा 
िवचार करीृ नाही. तया�माणे मन आिण देह दोनही यज करणयांया िन�याला वाहपन टाकृाृ आिण तया 
यजामुळे मला अमुक िमळाव ेअशी वांं चा िश�क ठेवृ नाहीृ. सवधम�चरण करावे यापलीकडे काही इंचा 
मनाृ ठेवृ नाहीृ. सव�गानंी पिरपपणर असा यज करृाृ. आरशामधये आपले आपण रप पहाव,े ृळहाृाृील 
िदवयाने रतनाची परीका करावी, सपयर उगवलयावर मागर�मण करावे तया�माणे वदेाचंा आधार घेमन ृे यजाची 
ृयारी करृाृ. कंुडे मंडप, वदेी आिद करन जी जी सामु�ी लागेल ृी जशी काही शासाने सवृःच केली आहे 
अशा �कारची उ�मो�म जमवृाृ सगळया अवयवानंा उिचृ अशी लेणी असावी तया�माणे सगळे पदासर 
िजसलया िृसे ठेवलेले असृाृ. काय सागंप अजुरना! ्ा ृयारीकडे पाहपन वाटृे की �तयक यजिव�ा सवर 
अलंकारानंी सजपन या यजनिमषाने साकाृ मंडपाृ आली आहे. हा यज अंगे उपागें यासिहृ उ�म रीृीने केला 
जाृो पण एक पथय पाळले जाृे की मोठेपणांया संबधंास कुठेही डोके वर काढपन िदले जाृ नाही. पास�, 
धमरराजांं या मनाृ यजाब�ल अहंकाराचा सोडासा िवचार आलयाबरोबर अध� अंग सोनयाचे झालेलया मंुगपसाने 
येमन तयाचें गवरहरण केले हे धयानाृ आहे ना ृुझया? ृर साि�वक यजास अहंकाराचा वास, वाससु�ा सहन 
होृ नाही. ृुळशींया झाडाचा �िृपाळ अतयंृ आदराने केला जाृो. तया पपजेपासपन फळ, फप ल, चाया याृले 
कुठलेच फळ अपेिकृ नाही. ृेवहा फळाशिेशवाय अशा युकृीने जो यज केला जाृो ृो साि�वक यज केला 
महणावयाचे. 

 
रजोगुणी पुरषसु�ा ्ा साि�वक यजकतय�सारखाच सवरसामु�ी जमवपन यज करृो पण वीरेशा, 

तयांया ्ा यजांया मागे फळाची अपेका असृे. घराृ �ा� आहे तयाचवळेी राजाला मेजवानीस बोलावले 
महणजे राजा �स� होमन आपले काम करृो, राजाला मेजवानी िदली महणपन कीृ� होृे आिण िशवाय 
�ा�कमरही उरकले जाृे! राजस यजासंबधंी असाच िवचार करृो. यजाृ दीिकृ महणपन मान िमळेल आिण 
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अनायासे सवगर�ापृी होईल असा तयाचा िवचार असृो. फळ िमळिवणयासाठी व सवृःचे मह�व वाढिवणयासाठी 
जो यज केला जाृो ृो राजस यज समजावा. बाकी सवर यजि�या उ�म झाली ृरीही फलाशा धरलयाचा दोष 
येृो आिण ृो यज महणपन साि�वक न ठरृा राजस ठरृो. 

 
पशुप�यांं या िववाहाृ कामािशवाय लगन लावणारा जोशी लागृ नाही. ृामस यजाृ हाच �कार 

असृो. यज करणयाचा आ�ह हेच ्ा यजाचे मपळ आहे. वारा कोणतयाही वाटेने वहाृो, मरणाला मुहपृ�ची 
गरज नसृे, आग िनिष� पदास�चे भय मानीृ नाही. तया�माणे ृमोगुणी माणसांया आचाराला वदेिवधीचा 
धरबदं असृ नाही. ृो आचार सवैर असृो. िृसे िवधीची पव� असृ नाही. मं�ािदकाचंी जररी असृ नाही, 
माशींया ृोडपन कुठलयाही �कारचे अ� सुटृ नाही ृसे तयाचे वागणे असृे. �ा�ण आपला श�प आहे असे ृो 
मानृो आिण महणपन दिकणा वगैरे देणयाचा �शनच येृ नाही. वावटळ सुटली असृाना तया वावटळीस अ�गनचे 
सहायय िमळाव ेआिण मग ृो जसा सैरावैरा आग लावृ सुटृो तया�माणे ्ा ृामस यजाृ िवधी, मं�, �ा�ण, 
दिकणा, या सव�चाच अभाव असृो आिण व�ेावाक�ा �काराने हा यज चालप  असृो. िनपुि�काचे घर 
नागवले जाव े तया�माणे ��ेचे मुखही न पहाृा केलेलया ्ा यजामधये केलेला खचर व �म वाया जाृाृ. 
�ीिनवास भगवंृ  अजुरनाला महणाला. “पास�, हा यज महणजे एक यजाचा आभास असृो आिण ्ा िनषफळ 
यजाचे नाव ृामस यज असे आहे. गंगेचेच पाणी पण िनरिनराळया माग�नी नेले जाृे. एका माग�ने नेलेले पाणी 
अमंगलृा �ापृ करन देृे ृर दुसऱया माग�ने नेलेले शु�तव देृे. तया�माणे ृपाचा �कार आहे. ृेही 
ि�गुणातमक आहे. एका�कारचे ृप पाप देृे ृर दुसरे शु�तव आणृे. या ृपाचे ृीन भेद कोणृे हे जर जाणपन 
घयावयाचे ृर सुबुि� अजुरना, ृप महणजे काय हे जाणपन घेणे आवशयक आहे. आधी ृप महणजे काय हे ृुला 
सागंृो आिण तयाचें ृीन भेद समजावपन देृो. ृप मुळाृ कोणतया ृीन �कारानंी घडृे ृे एक शारीर, 
मानिसक आिण शाबद असे हे ृीन �कार आहेृ. असर सप� आहे. शिरराने केलेले, मनाने केलेले आिण वाणीने 
केलेले असे ृीन �कारचे ृप असप शकृे. आृा ्ा िृनहीपैकी शारीर ृप �सम सागंृो ृे ऐक. 

 
शकंर वा िवषणप यापैकी आपलयाला जे दैवृ आवडृ असेल तया ि�य देवृेंया देवालयाृ जाणयास, 

तया देवृेंया या�ा करणयास भकृांया पायाला जसा काही अ�ौ�हर भोवरा बाधंलेला असृो. देवागंण झाडपन 
लोटपन सवंच करन, रागंोळी काढपन सुशोिभृ करणयाृ तयाला फार आनंद वाटृो. देवांया �िृमेस जे जे 
उपचार लागृील ृे ृे पुरिवणे ही आपलया हाृाचंी शोभा आहे असे ृी समजृो. िलग िकवा �िृमा दि�स की 
ृो भईुवर काठी पडावी ृसा सा�ागं नमसकार घालृो. जे �ा�ण िव�ािवनयादी गुणानंी संप� आहेृ. विडल 
आहेृ तयाचंी ृो खरोखर मनापासपन उ�म सेवा करृो. असवा जे �वासाने िशणले भागले िकवा संकटाने 
पीिडृ झाले तयानंा जीवाला सुख वाटेल असे उपचार देृो. सवर ृीस�मधये �े� असे जे माृा-िपृर तयांं या 
सेवसेाठी आपलया देहाची कुरवडंी करृो. जानदानामधये करणामय असे जे �ीगुर भेटलयाबरोबर संसाराचा 
दारण शीण हरण करृाृ तया गुरंची ृो भ�कृ करृो. तयाला सवधम�चे पालन करृाना पाहपन असे वाटृे की 
तयाने हा एक अ�गनच �दीपृ केला आहे आिण तयाृ ृो देह जा�रपी िकटांया आहुृी देृ ृे सगळे जा� 
िनपटपन काढीृ शु� होृो आहे. 
 

�तयेक �ािणमा�ांया िठकाणी ृो �� पाहृो आिण नमसकार करृो. जगाृ तयाला ��ावाचपन दुसरे 
काही िदसृच नाही. �ािणमा�ावंर उपकार करन ृो तयाचंी भ�कृ करृो. सीिवषयी ृो मनाचा िन�ह करृो. 
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जनमांयावळेी जो काय सी-देहाचा सपशर झाला ृेवढाच. ृेवहापासपन जनमभर ृो सोवळयाने रहाृो. 
भपृ मा�ासंबधंी तयांया मनाृ एवढी करणा भरन रािहलेली असृे की ृो गवृदेखील िहसडृ नाही. तया 
िठकाणी देव आहे महणपन ृो कशाचीही मोडृोड करीृ नाही. अशा �कारंया वागणयाचा जेवहा शिरराृ उतकषर 
होृो ृेवहा शरीर ृप भरास आले आहे असे समजाव.े पास�, हे सवर शिरराकडपन केले जाृे महणपन मी तयाला 
शारीर ृप असे महणृो. या ृपाची साधकास अतयंृ जररी आहेच. तयांया शिरराचा अणुरेणप ्ा शारीर ृपाने 
उजळपन िनघालयावर मग वािचक ृपाला ्ा शिरराचा अडसळा येृ नाही. ृे सासच देम लागृे. शारीर 
ृपानंृर असे वािचक ृप ृुला सागंृो. पिरस जेवहा लोखंडाला सपशर करृो ृेवहा तया लोखंडाचे वजन कमी 
न करृा असलेलया सगळया लोखंडाचे सोने करन सोडृे तया�माणे तया वािचक ृप करणाऱया माणसाचे 
बोलणे ऐकणाऱया जोडीदाराला दुःख न देृा सुख उतप� करृे. तया बोलणया पृनच तयाचे साधुतव दि�स पडृे. 
पाणी मुखयृः झाडाला जाृे पण गवृ सहज तया पाणयामुळे जगृे. तया�माणे ृो मनुषय एकाला सागंृ असृो 
पण तयामुळे सव�चे िहृ होृे. अमकृाची गंगा भेटली की �ाण अमर करृे, सनानाने पाप आिण ृाप िनवारण 
करृे िशवाय मधुरृाही देृे. तया�माणे अिववके िफटेल, आपले अनािदतव भेटेल आिण ऐकृाना ऐकृच 
रहावसेे वाटेल अशी अमकृासारखी गोड रिच तया बोलणयांया िठकाणी असृे. ृो जासृ बोलृही नाही. कोणी 
बोलले ृर बोलाव े एरवी वदे िकवा भगव�ाम यांया अहोरा� उ�ार करावा असा तयाचा �म असृो. 
ऋगवदेादी िृनही वदेाचंी ृो आपलया वाणींया मंिदराचे िठकाणी �िृ�ापना करृो. जशी काही तयाने िृसे 
वदेपाठशाळाच ससापन केली आहे. ृे नाही ृर शवै िकवा वैषणव आवडेल ृे नाव ृो सृृ घेृ असृो. अशा 
रीृीने वाणीचा िनतया िविनयोग करणे याला वािचक ृप असे महणाव.े” 

 
हे वािचक ृप कोणतयाही शारीर ि�येंया आड येृ नाही आिण याब�लचा सोपयाृ सोपा उपदेश 

�ीसमस�नी केला आहे. 
 
ृे महणृाृ— 
 

“समेण दााािा केााात तअखंड नाम जर् जााा 
नामसमेणा रााााात तसमाधान 
 
िनत् नाम �ा्ःकाळीत तमाध्ानहकाळी सा्कंाळी 
नामसमेण सारकाळीत तकेी् जााा 
 
हेरकाळी िाेमकाळीत तरारकाळी �स्ााकाळी 
िा�ाकन्काळी िन�ाकाळीत तनामसमेण केााा 
 
नामा संकका नास्ीत तनामा िाघना िनाािे्ी 
नामसमेणा रािाजा्ीत तउ�म रद 
 
हिेनामा �रहाद ्ेलात तनाना आघा्ारासूिन सुकला 
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नाेा्णनामा राान झालात तअजामाळ 
 
नाम सम ाे िनें्ेत तजाणााा रुण् शेीे 
महादोेांिा िगिेाेत त ा् ेामनामा नास्ी 
महणोिन नाम अखंड समेााा. 

 
शरीर माृा-िपृर, गुर देव आिण पीिडृ यांं या सेवसेाठी ृो िझजिवृो आिण ्ा सगळया ि�या 

करीृ असृाना वाचा पण तयांया आजेखाली वावरृे. ृी असेच शबद उ�ारृे की जे सुखकारक, िहृकारक 
व मधुर आहेृ. िशवाय तया िजभेने भगव�ामांया उ�ाराचा ओघही अहोरा� वहाृा ठेवलेला असृो. जी जीभ 
देवाचे नाव अखंड उ�ारृ असृे ृी दुःखदायक, अिहृकारक शबद उ�ारणे देखील िवसरन जाृ असावी. 
वयकृ वयापार असे शु� व भगवंृ मय होमन गेलयावर मानिसक वयापार ृरी वगेळे कसे होृील?” 

 
इं्ािदक देवाचें नास �ीकक षण पुढे महणाले, “पास�, आृा ृुला मानिसक ृप महणजे काय हे सागंृो. 
 
अजुरना, शरीर आिण वाणी यांं या ृपानंृर तयाचे मनही शु� होृे. ृरंगानंी सरोवर सोडपन �ाव,े 

मेघानंी आकाशाचा तयाग करावा, सप�नी चदंनाचे उ�ान तयागपन जाव,े कलांं या कमीजासृपणाने चं् ाचा 
तयाग करावा, राजा वयाधी पृन मुकृ वहावा िकवा मंदराचल कीर समु्ा पृन िनघावा तया�माणे िवकलपांया 
जाळयाने तयाचे मन सोडपन िदले असलयाने ृे सवरपामधये �ससर होमन जाृे. आृा ृे मन पपणर शु� होृे. संडी 
आपले आंग संडीने कापप देृ नाही तया�माणे मनाला आपले खरे िनवासससान जे सवरप ृे भेटले की मग ृे 
हलृ नाही. तयाचे चाचंलय संपृे. मन आपला चचंल भावच िवसरृे, �ससर होृे. जयोिृषशासदष�ा मनाचा 
कारक चं्  आहे ृेवहा अचल असलेलया िनषकलंक पपणर चं् ा�माणे ृे मन �स�, �काशमान, शांृ  होृे. 
वैरागयाचे ओरखडे नाहीृ, धापकाप नाही. तया िठकाणी केवळ आतमजानाची चोख भपिमका असृे. शास 
िवचारणयासाठी जया मुखाचा उपयोग करावा ृे मुख वाचेचे सप� हाृीही धरृ नाही. शबद मुके होृाृ. जया 
अवससेची वाटचाल तया शासानंा िवचारायची ृी अवससा ृो �तयक अनुभवृ असृो. महणपन िवचारणे संपृे, 
सागंणे संपृे. िमठाने आपले मपळ सवरप जे पाणी तयाला सपशर केलयाबरोबर मीठपण संपपन जामन केवळ जसे 
पाणीपण िश�क राहृे ृसे ृे मन सवरपाृ लीनच होमन जाृे. आतमलाभ झालयावर मनाचे मनपणच उरृ 
नाही. आृा मनच उरृ नाही मग वगेवगेळे भाव उठणार कुठपन? इंि्यांं या माग�नी धावृ जामन िवषयांया 
गावाला पोचणार कोण? ृळहाृाला जसे केस असृ नाहीृ, रोमशुि� असृे तया�माणे तयांया मनामधये पपणर 
भावशुि� असृे. अजुरना, अशा मनाची नुसृी आठवण झाली ृरी आनंद होृो आहे, काय सागंप? अशा �कारची 
मनाची �ससृी झाली की ृे मानिसक ृप झाले.” 
 

देव पुढे महणाले, “मानिसक ृपाचे लकण मी ृुला संपपणरपणे सािंगृले आहे.” 
 
१८६७ ंया सुमारास रामकक षण परमहंस यानंा मसुरबाबपनंी ृीसरया�ेस जाणयाचे योजले. ठाकुरानंा 

बरोबर चालणयाची िवनंृी केली. आपलया वक� माृो�ी आिण हदय बरोबर येृ असृील ृर आपली येणयाची 
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ृयारी आहे असे ठाकप र महणाले. तयानंी दोघानंी कबपल केलयावर मसुरबाबपनंी मो�ा साटामाटाने ही सवर या�ा 
केली. 

 
ृीसरके�ासंबधंी रामकक षण महणृ, “ईनरांया दशरनाची ृळमळ लागपन जया िठकाणी अनेक साधक 

जप, ृप, अनु�ान इतयािद करीृ आले तया िठकाणी ईनराचा �काश िनःसंशय आहे असे समजा. तया िठकाणी 
साधकांं या भ�कृंया ईनरीय भावना उतकटृेने एकि�ृ होमन तयांया योगाने ृेसील वाृावरणसु�ा भरन 
गेलेले असृे. महणपन अशा िठकाणी साधकाचे ईनरीय भाव ृेवहाच जागकृ होृाृ. ईनराचे दशरन घेणयांया 
हे पृने तया िठकाणी पुराृन काळापासपन िकृी साधप, िकृी िस� पुरष येमन गेलेले असृाृ. साऱया वासना 
सोडपन देमन तया िठकाणी तयानंी ईनराची एका� िच�ाने भ�कृ केलेली असृे महणपन इृरही सवर िठकाणी 
ईनर सारखाच भरन रािहलेला असला ृरी अशा जागी तयाचा अिधक अंश �कािशृ झालेला असृो. गुरे 
जया�माणे खाउन घेृाृ आिण मग खंस करीृ सवसस बसृाृ. तया�माणे देवससाने, ृीसरससाने याचें दशरन 
घेृलयावर मनामधये जया पिव� भावना उतप� होृाृ तया सवर घेमन िनि�ृपणे एकांृ ाृ बसपन तयांं यावर 
पुनहा पुनहा िवचार करावा. तयाृ बु�ा मारावया. नाही ृर घरी येृाच तया टाकप न देमन जर “येरे माझया 
मागलया” केले आिण पुनहा मनामधये सारे �ापिंचक िवचार घोळृ ठेवले ृर या देवससानांया, ृीसरससानांया 
दशरनापासपन काय फायदा? मग तया ईनरीय भावना मनामधये �ससर वहावया कशा?” ठाकुर िशषयानंा मानिसक 
ृप महणजे काय ृेच समजावपन देृ आहेृ. 

 
“Autobiography of a yogi” या पुसृकाृ एक �संग आहे. युकृेनरजीनी ि�सृाची िशकवण व वदे 

यांं या उपदेशाृील सामय दाखिवणारे पुसृक परमगुर बाबाजी यांं या सागंणयावरन िलहपन पपणर केले. “जया 
िदवशी पुसृक पपणर होईल तया िदवशी भेटप.” असे बाबाजीनी सािंगृले होृे. पुसृक पपणर करन युकृेनर गंगेवर 
सनानासाठी गेले. मनमुराद सनान करन गंगे पृन बाहेर पडले ृो वडांया झाडाखाली काही िशषयासंह बाबाजी 
बसलेले! “नमसकार सवामीजी”, बाबाजी आपलया अतयंृ गोड आवाजाृ महणाले, “कबपल केलया�माणे ृुमही 
पुसृक पुरे केलेृ. उ�म काम केलेृ. कबपल केलया�माणे मीही आलो आहे धनयवाद �ायला.” 

 
युकृेनरजी धावृ गेले. तयानंी परमगुरंना सा�ागं नमसकार घाृला आिण हाृ जोडपन महटले. 

“महाराज, माझे घर इसपन जवळ आहे. आपण ्ा िशषयानंा घेमन या ना माझया घरी.” 
 
परमहंस बाबाजी हसपन महणाले. “नाही बेटा. आमंयासारखयानंा झाडाची सावलीच बरी. ृी पुरृेही.” 
 
“परमहंसजी, कणभर साबंा. मी आपलयासाठी िमठाई ृरी आणृो.” असे महणपन युकृेनरजी धावृ 

गेले. िमठाई घेमन आले ृर झाडाखाली सावलीृ कुणीच नवहृे. युकृेनरजीना फार वाईट वाटले. पण काय 
करणार? दोन मिहनयानंी ृे बनारसला आपले गुर लािहरीमहाशय यांं याकडे गेले. लािहरीमहाशय महणाले, 
“ये बेटा. आृाच बाबाजी येमन गेले. ृुला उंबऱयाजवळ भेटले काय? 

 
युकृेनरजी िवसमयाने महणाले, “नाही.” 
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लािहरीमहाशय महणाले, “इकडे ये” आिण युकृेनर जवळ आलयावर तयानंी युकृेनरांया कपाळास 
सपशर केला. तया कणी उंबऱयाजवळ बाबाजीमहाराज उमललेलया कमळासारखे उभे असलेले युकृेनरानंा 
िदसले. ृो वटवककाखालचा �संग आठवपन युकृेनर िचडले. तयानंी परमगुरंना नमसकारही केला नाही. 
लािहरीमहाशय आ�यरचिकृ होमन पहाृच रािहले. बाबाजी युकृेनरांं याकडे पहाृ महणाले, “सवामीजी 
आमंयावर रसले आहेृ.” 

 
युकृेनर महणाले. “मी का रसप नये? आपण हवेृ पन येृा, कणाृ नाहीसे होृा. आमही काय 

समजाव?े” 
 
बाबाजी महणाले, “अरे, ृुझे मन इृके खळबळीने भरले होृे की तया वादळामुळे मी वाृावरणाृ 

िवरनच गेलो. बेटा, ृुला अजपन बरेच धयान करायला हव े आहे. ृुझी नजर अजपन �ससर झालेली नाही. 
सुयर�काशांया आड मी लपलो होृो. ृुझी दि� साफ असृी ृर मी ृुला िदसलोच असृो. 

 
मन िकृी �ससर हव!े ृे ृसे नसले ृर येणारे अृीि्य अनुभव कसे बािधृ होृाृ ृे यावरन कळृे 

आहे. 
 
देव सागंृ आहेृ, “देह, वाणी, िच� यामुळे ृीन �कारचे झालेले सवरसाधारण ृप मी सािंगृले. आृा 

हे ृप ि�गुणांं या संगृीने पुनहा ि�िवध होृे. बुि� �ससर ठेवपन पास�, मी सागंृो ऐक. 
 

�बु�ा, हे काियक वािचक, मानिसक ृप पपणर ��ेने फळाशा सोडपन अंृःकरण शु� करन व 
आ�सृकय बुि�ने आचिरले जाृे ृेवहा तयाला बुि�मान पुरष साि�वक ृप महणृाृ. ृपांया ससापनेकिरृा 
जगाृ �ैृभाव िनम�ण करन मोठेपणांया िशखरावर बसणयासाठी, ि�भवुनांया सनमानाने आपलयािशवाय 
दुसऱया िठकाणी जाम नये महणपन, पकंृीृ पिहलया पानावर बसावयास िमळाव ेया इंचेने जे ृप केले जाृे ृे 
राजस ृप महटले जाृे. िवनाने आपली सृो�े गावी यासाठी अंगी पा�ृा आणणयाची खटपट असृे. िवनाने 
आपली या�ा करणयासाठी यावे असा मनाृ हे पृ असृो. लोकानंा िविवध पपजनासाठी आपलयािशवाय दुसरा 
आ�य नसावा असे तयानंा वाटृे. महतवांया पाघंरणाखाली िनरिनराळे भोग भोगणयाची तयानंा इंचा असृे. 
वशेया आपले शरीर शकगंारन जया�माणे तयाचा िव�य करृे तया�माणे अंग व वाणी ृपाने माखपन ृे मानयृेसाठी 
िवकृ असृाृ. पैसा आिण �िृ�ा यांं या इंचेने असे जे ृप केले जाृे तयाला राजस ृप महणाव.े पहुरणी 
नावांया िक�ाने गाभण गुराचे सड चोखले की जनावर वयायले ृरी दपध देृ नाही. उभे कोवळे शेृ च 
जनावरास खाम घाृले ृर कापणी करायला काही उरृच नाही. तया�माणेच क� करन केलेले ृप तयाचा 
उदो उदो आपलया ृोडाने केला ृर फिलृ होृच नाही वायाच जाृे. आृा ्ा ृपाला फळ येृ नाही असे 
पािहले की ृो ृपकृ� ृप करणे मधेच सोडपन देृो. तया ृपाला �ससरृा असृच नाही. अकाली आलेला मेघ 
आकाशाृ फळी धरृो, मोठमो�ाने गजरना करीृ आृा ��ाडं फोडपन टाकृो की काय असे वाटायला 
लावृो पण घटकाभर ृरी िटकृो काय? तया�माणे राजस ृप आहे. ृे फलांया बाबृीृ वाझं असृे आिण 
आचरणाृ शवेटपय�ृ िटकृ नाही. अजुरना, परलोक आिण कीृ� यानंा अंृरन केलेले ृामस ृप आृा 
सागंृो. मपखरपणाचा संचार िजवामधये घेमन धनुधररा, ृे लोक शरीर वैरी आहे असे महणप लागृाृ. मग 
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साहिजकच तया शिरराला जासृीृ जासृ कलेश देणयाचे ृे ठरिवृाृ. पचंा�गनंया जवाला शिररास लावलया 
जाृाृ. शिरराला इंधन समजपन अ�गनृ टाकृाृ. मसृकावर गुगगुळ जाळृाृ. पाठीृ गळ घालृाृ. 
पाहृाना भय वाटेल असे िनखारे अंगावर घेृाृ. नासोंचछ वास दवडपन वायाच उपास केले जाृाृ. अधोमुख 
टागंपन घेमन धुराचे घास िगळृ राहृाृ. संडीृ आकंठ बफ�ंया पाणयाृ बसावे, खडकावर िकवा नदींया 
काठावर आसन माडंाव,े अंगाचे िजवंृ पणी लचके ृोडपन आहुृी �ावी अशा �कारचे हे ृप असृे. शिररावर 
असे नाना �कारचे घाव घालपन तयाचें ृप चालृे आिण तया ृपाने दुसऱयाचाही नाश केला जाृो. अंगभाराने 
एखादा मोठा धोडा डोगरावरन सुटृो; आपटृ आपटृ खाली येृो. येृ असृाना तयाचे ृर ृुकडे ृुकडे 
होृाृच पण आड येईल तयालाही ृो जाृा जाृा िचरडृो. सुखाने जगणाऱया �ाणयानंा िजकणयांया इंचेने 
सवृःची आटणी करन ृे ृप केले जाृे. ही कलेशाची हाृोटी साधपन जे ृप केले जाृे तयाला ृामस ृप 
महणावायाचे. 

 
पास�, स�वािद ृीन गुणाृ पडलेले ृप ृीन �कारचे होृे. ृे िृनही �कार मी ृुला समजावपन 

सािंगृले आहेृ. 
 
आृा बोलृाना �संगाृ आले महणपन दानांं या लकणाचें सवरप ृीन �कारचे कसे असृे ृे सागंप. ृीन 

गुणामुंळे दानही ृीन �कारचे होृे. तयाृील साि�वक दानाचे वणरन करन सागंृो. 
 
सवधम�चरणाने जे जे आपलयाला िमळाले असेल ृे मो�ा सनमानाने �ाव.े उ�म बी आहे पण 

जिमनीला वाफसा नाही ृर शेृ  कसे पेरावे? तयाच�माणे साि�वक दानास कोणृेही अंग उणे असपन चालृ 
नाही. अमोल रतन िमळाले ृर ृे जडिवणयासाठी लागणारे सोने कमी पडृे, रतन आिण सोने िमळपन अलंकार 
ृयार झाला ृर ृो घालणयास योगय शरीर िमळृ नाही. पण सण असावा, जवळ सुहद असावे आिण संप�ी 
असावी असा अपपवर योग भागय चढृे असले महणजे येृो. तया�माणे उतकक � �कारचे दान देणयास साि�वक भाव 
उ�ेिजृ होृो ृेवहा देश, काल, पा� आिण ्वय अशा चार योगय गो�ीचा संगम होृो आिण ृेवहा ृे दान 
साि�वक दान होृे.” 

 
गुजरासची राजमाृा मीनलदेवी सववाकोट सोनयांया मोहरा घेमन सोमनासांया दशरनास गेली. 

सुवणरृ ुला, दानधमर अपार झाला. माृेंया या या�ेंया िनिम�ाने राजा िस�राजने �जेला लाखो रपयाचंा कर 
माफ केला. मीनलदेवींया मनाृ िकिचृ अहंकार उतप� झाला. “माझयाइृके दान जगाृ कोणी केले 
नसेल,” असा िवचार िृंया मनाृ आला. रा�ी सवपनाृ सोमनास आले व महणाले “माझया मंिदराृ एक 
अतयंृ गरीब सी या�ा करणयासाठी आली आहे. पृ िृंयाकडपन िृचे पुणय मागपन घे.” राणी जागी झाली आिण 
महणप लागली, “याृ ृर काहीच कठीण नाही. तया गरीब िबचारीस पैसे देईन आिण पुणय िवकृ घेईन.” िृने 
तया बाईला शोधणयासाठी माणसे पाठवली. नोकरानंी मंिदरा पृन बाईला शोधपन आणले! 

 
मीनलदेवी महणाली, “बाई, ृुझया या�ेचे पुणय मला दे आिण ृुला हव ेअसेल िृृके ्वय मागपन घे.” 

ृी बाई कबपल होईना. राजमाृा महणाली. “ पृ एवढे पुणय ृरी काय केले आहेस? ृे ृरी मला सागं.” 
 



 
अनु�मिणका 

बाई महणाली, “राजमाृा, मी शकेडो मलै पायी चालृ आले. वाटेृ िभका मागपन िनव�ह केला. इसे 
येमन पोचले. काल ृर उपवासच होृा. आज एका पुणयातमयाने मला सोडे आळणी स�प िदले. तयाृलया अधय� 
स�पंनी देवाची पपजा केली. जे रािहले तयाृलया अधय� भागाचे दान िदले आिण उरलेले स�प खामन मी उपास 
सोडला. माझे पुणय ृे काय? आपले पृी, िपृा पु�, भाम सगळेच राजे आहेृ. आपण सववा कोट मोहरा खचर 
केलया, �जेचा कर माफ केला. इृके पुणय जोडपन आज आपण माझयाकडे पुणयाची याचना करृा, का ृे सागंप 
का? राग मानणार नसाल ृर सागंृे. 

 
राजमाृा, संपि�मान असपनही िनयम पालन करावे, दंड देणयाची श�कृ असपनही दुसऱयाचा अपराध 

सहन करावा, यौवनाृ कठोर िनयम पाळाव ेआिण दिर्ी असपनही शकतयानुसार दान करावे हे चार आचारधमर 
पाळले ृरच दानाचे पुणय िमळृे.” 

 
राजमाृेचा अहंकार न� झाला. तयासाठीच भगवंृ ानंी तया दिर्ी सीला पाठवले होृे. साि�वक दान 

यासच महणायचे. या दिर्ी सी�माणेच एका राजाची कसाही उ�ोधक  आहे. 
 
राजा साइरसने �ोसीयस नावांया राजाला बदंीवान केले. साइरस सवृः फार उदार होृा, दानी 

होृा. तयांया राजयाृ गिरबीचे नाव घेणे पाप समजले जाृ असे. �जा सवसस व सुखी होृी. 
 
बदंी �ोिसयस साइरसला महणाला, “राजा, अशा �कारे दान केलेस ृर सो�ाच िदवसाृ खिजना 

मोकळा होमन पृ कंगाल होशील. पैसा वाचवपन साठवपन ठेवलास ृर अपार संप�ीचा सवामी होशील.” 
 
साइरस महणाला, “मी िसहासनावर बसलयापासपन आजपय�ृ कुणाला काहीही दान केले नसृे ृर 

माझयाजवळ िकृी संप�ी साठली असृी असा ृुझा अंदाज आहे?” 
 
�ोिसयस महणाला, “अपार संप�ी!” साइरसने िवचार केला आिण �जा व िम� यानंा सपचना पाठिवली 

की, “फार मो�ा कामासाठी मला अपार संप�ीची जररी आहे. ृरी ्वय �ाव.े” �जेला ही राजाची सपचना 
कळलयाबरोबर सोनयाचा �वाह दरबाराकडे सुर झाला. पवरृ�ाय ढीग पडलेले पाहपन �ोिसयस आ�य�ृ 
बुडपन गेला. 

 
साइरस महणाला, “राजा, बघ हीच संप�ी मी दान न करृा पुरन ठेवली असृी ृर �जेने �ेष व 

श�पंनी वैर केले असृे. दान केलयाने माझी संप�ी अशी सुखरप आहे.” �ोिसयसने साइरसची कमा मािगृली 
आिण तयांया दानशपरृेचे कौृुक केले. 

 
ृेवहा साि�वक दानाचे सवरप हे असे आहे. 
 
देव पुढे महणाले. “अजुरना, कुरके� िकवा काशी यासारखा पिव� देश असावा. आृा ही दोनही िठकाणे 

िमळाली नाहीृ ृर तयांं या ृोडीची पुणयभपिम पहावी, रिव, चं्  याचंा �हणकाळ िकवा इृर िनमरळ पुणयकाळ 
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असावा. मग दान घेणयास योगय पुरष शोधावा. शुिचतवाची जणप काय मपृ�च, आचाराचे मपळ पीठ, वदेाची 
उृारपेठ अशासारखे �ामहणरतन पहावे आिण तयांया िठकाणी ‘इदं न मम’ असे महणपन तया ्वयावरची आपली 
स�ा काढपन घेमन ृे ्वय अपरण करावे. पृीकडे गेलयावर कांृ ा आपले सवरसव जया भावाने अपरण करृे ृो 
भाव दातयांया िच�ाृ असावा. जयाचे तयाला देमन आपण ऋणा पृन मोकळे झालो असा भाव असावा. िवडा 
बाधंणाऱया राजांया नोकराने राजांयाच मालकींया सािहतयाचा िवडा मो�ा आदराने राजापुढे करावा ृो 
आदरभाव दातयाजवळ दान देृाना असला पािहजे. िनषकाम वक�ीने भपमी इतयािद दाने �ावी पण फलाची इंचा 
मनाृ उठप  देम नये. 

 
दुसरे एक पथय पाळाव ेृे असे की जयाला आपण दान िदले तयाला तयाची कधीही परृफेड करृा येम 

नये असे पहाव.े आरशांया मागंया बाजपकडे मुख पािहले ृर िदसृ नाही. पाणयावर आपटलेला चचडप  परृ 
हाृी येृ नाही. ृसा केलेला उपकार आपलया हाृी परृ येम शकणार नाही असे पहाव.े िप कृ कम�िनिम� 
सोडलेला पोळ जसा िनिरंचृेने सोडलेला असृो िकवा कक ृघन माणसावर केलेले �ेम जसे िनषफळ असृे 
ृसे दान असावे. ृे परृ येणयाची सोडीसु�ा शकयृो ठेवप नये. दान घेणारा मनुषय दातयाचा उपकार कुठलयाही 
�कारे फेडप  शकणार नाही असा असावा. दातयाने आपण दान िदले याचे समरणही ठेवप नये. वीरराजा अजुरना, 
लकाृ ठेव की असा सगळया सामु�ीिनशी जे दान केले असेल तयाला उ�माृ उ�म असे साि�वक दान 
महणावयाचे. 

 
आृा राजस दानाचा िवचार करावयाचा. अजुरना, साि�वक दानामधये जी जी सामु�ी असृे ृी ृी सवर 

राजस दानामधये असृेच. पुणय देश, पुणय काळ, सतया� याचक, िनमरळ आिण नयायाने िमळिवलेले ्वय ही 
सगळी सामु�ी ृशीच असृे. फकृ संकलप चुकीचा असृो. 

 
मनाृ दुभतयाची आशा धरन गाय पोसावी, दाणे साठिवणयासाठी पेव बाधंपन मग शेृ  पेरायला जाव,े 

आहेरावर दि� ठेवपन सोयरे धायरे यानंा आमं�ण धाडावे िकवा जयांया घरी वसा आहे तयांया घरीच वाण 
पाठवाव.े ृसा हा राजस दानाचा �कार आहे. आधी वयाज वसपल करन मग समोरंया माणसास कजर �ाव,े 
पपजा करन घेमन मग रोगयास औषध �ाव.े तया�माणे हे दान हेृुपपवरक असृे. दान देृ असृानाच संकलप 
असा असृो की हे दान िदले ृेव�ाने ृो ऋणी होमन वळे�संगी आपलया कामास उपयोगी पडेल. कधी कधी 
वाटेने जाणारा, िदलेले दान परृ कर शकणारच नाही असा याचक भेटलाच ृर एका कवडींया मोबदलयाृ 
अशषे गो�जयांं या अशषे पापाचंी �ायि��े तया दानांया संकलपाृ घाृली जाृाृ आिण तया याचकांया 
हाृावर उदक सोडले जाृे. तया दानाचे फळ महणपन पारलौिकक फळाचंी ृो इंचा करृो. दान मा� इृके 
सोडे असृे की घेणाऱयांया एका भकेुलाही ृे पुरेसे होृ नाही. ृो �ा�ण ृे दान घेमन गेला की तया हानीने ृो 
राजस दाृा सवरसव गेलयासारखा उदास होृो. हे सुमिृ अजुरना, फार काय सागंप? पण या मनोवकि� पृन जे िदले 
जाृे ृे राजस दान आहे एवढे धयानाृ ठेव महणजे झाले.  

 
आृा रािहले ृामस दान. ृामसाचे नुसृे वणरन केले ृरी वाचा िशणृे, िृला कलेश होृाृ. ृामस 

यज, ृामस ृप, ृामस आहार या�माणे ृामस दानही घकणासपदच असृे. पृ ृसे कधी चुकप नही कर नकोस. 
पृ ृसे दान देम नयेस महणपनच केवळ ्ा दान �काराचा िवसृार करावयाचा. 
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इसेही देश, काल, पा� व संप�ी याचंा िवचार करावयास हवाच. मलच ंचांं या रहाणयांया िठकाणी 

अरणयाृ, धमरकक तयास अयोगय ठरलेलया देशाृ, सैनयांया चावणीृ िकवा चवहा�ावर हे दान केले जाृे. 
महणजे देश अपिव� असृो, िृनहीसाजं िकवा रा� अशी अयोगय वळे असृे आिण दानाचे ्वय महणशील ृर ृे 
चोरन आणलेले असृे. आृा हे ्वय भाट, गारडी, वशेया, जुगारी अशा अपा�ानंा िदले जाृे. देृाना तया 
दातयाचंी वकि� �मामधये बुडलेली असृे. रपाची आिण नकतयाची तयाृ भर पडृे. हे नाचगाणे तयांं या डोळयानंा 
भपल पाडृे. भाटाचंी सृुिृपर कवने कानावर पडृाृ हेच दानाचे मं� होृाृ, जप होृो. सोडासा फुलाचंा, 
चदंनाचा, सुगंधी ्वयाचंा वास नाकाना येमन िभडृो आिण मग जसा काही �माचा वेृ ाळ अवृीणर होृो. 
लोकानंा लुटपन आणलेले अनेक पदासर ृो ृामस दाृा वाटप  लागृो. जसे काही मागंानंा अ�च� घाृले आहे. 
अशा �कारे जे जे िदले जाृे तयाला मी ृामस दान महणृो. आृा कधी दैवगुणाने असे घडृे की लाकडे 
कोरणारा घुणा नावाचा िकडा लाकप ड पोखरृो आिण ृे पोखरणे �िचृ एखा�ा अकरासारखे िदसृे. सहज 
टाळी वाजवृाना कावळा टाळीृ सापडृो ृसाच एखादा योगय पुरष तयांया �ीमंृीकडे पाहपन याचना 
करणयासाठी आलाच ृर अिभमानांया अिृरेकाने भाबंावला जामन ृो ृामस दाृा अंृःकरणाृ ��ा 
नसृाना देृो पण आदर सतकार न करृाच देृो. मसृक लववपन नमसकारही करृ नाही, अधय�िदक करीृ 
नाही, करवीृही नाही. आलेलयाला आसनसु�ा देृ नाही मग गंधाकृा कुठलया? ृामस माणसांया िठकाणी 
अशा �कारचा स�ाव  संभवृच नाही. काहीृरी सोडेसे देमन सावकाराची बोळवण करावी तया�माणे तया 
याचकांया हाृावर काहीृरी देमन तयाला फसवृो. तयांया ृोडी आदरास� बहुवचन येृच नाही पृ, ृुझे 
असेच शबद फार करन येृाृ. अजुरना, तयाला जे देृो ृेवढीच तयाची िकमृ समजृो. वाईट शबद बोलपन 
अपमान करन तया याचकाची अवहेलना करृो. हे आृा असो. या�माणे पैसा खचर करन दान देणे याला 
ृामस दान महटले जाृे. 

 
अशी आपलया लकणानंी अलंकक ृ केलेली ृीन �कारची दाने दाखिवली. राजस व ृामस दानाकडे 

ृसे दान करणे टाळणयासाठी पृ लक ठेव. 
 
िवचकण अजुरना, मी जाणृो की ृुझया मनाृ येईल की, ‘एकटे साि�वक कमरच जर भावबधंा पृन मुकृ 

करणयास समसर आहे ृर तया साि�वकांया िवर� असणारी ही दोन �कारची सदोष कम� कशासाठी सािंगृली 
जाृ आहेृ?’ पण असे आहे की, िपशा�ाला दपर केलयािशवाय पुरन ठेवलेला खिजना हसृगृ होृ नाही. धपर 
सहन केलयािशवाय वाृ पेटृ नाही तया�माणे शु� स�वांया आड रजोगुण व ृमोगुण याचंा पडदा आहे. ृो 
नाहीसा करणयाला वाईट िकवा िनषकारण का महणावे? आमही ��ेपासपन दानापय�ृ जया सगळया ि�या 
सािंगृलया तया ृीन गुणानंी वयापृ आहेृ. खरोखरच आमचा हे पृ िृनही गुणाचें वणरन करावे असा नवहृा पण 
स�व कोणृे हे दाखिवणयासाठी दुसऱया दोघाचें वणरन केले. रा� आिण िदवस ्ा दोहोचा तयाग केला की 
तयांं यामधये असणारे संधयेचे रप �कट होृे. तया�माणे रज आिण ृम याचंा नाश झाला की जे िृसरे उ�म 
उरृे ृे आपोआपच सतव महणपन ओळखृा येृे. 

 
अजुरना, स�वाचे सवरप सप� वहाव ेमहणपन केवळ आमही ृुला रज आिण ृम याचें िनरपण केले. आृा 

्ा दोहोचा तयाग कर, स�वाची कास धर आिण आपले काम साधपन �े, या िनमरल स�वगुणांया भपिमके पृन 
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यजाची सव ि�या कर अिण मग बघ. आपले सवरप आपलया हाृी आले आहे असे ृुला कळपन येईल. सपय�ने 
�कािशृ केलेली कोणृी वस पृ िदसणार नाही? तया�माणेच स�वगुणा पृन केलेली कोणृी ि�या फिलृ होणार 
नाही? 

 
खरोखरच आपलयाला हव े ृे फळ िमळवपन देणयांया दि�ने साि�वक कमर योगय आहे पण जेवहा 

साि�वक कम�चे फळ महणपन मोक िमळावा अशी अपेका असेल ृर ृी उपासना वगेळी आहे. तया वगेळया 
उपासनेचा आधार साि�वक कम�ला िमळाला की मग तयाला मोकांया गावाृ �वशे िमळृो. सोने अगदी चोख 
असले ृरी तयावर राजमु्ा असली ृरच ृे नाणे बाजाराृ चालृे. सवंच, शीृल, सुगंिधृ पाणी सुख�द 
असृे खरे पण तयाचा ृीस�शी संबधं आला ृरच ृे पिव� ठरृे. नदी िकृीही मोठी असो िृचा गंगेने सवीकार 
केला ृरच सागराृ �वशे िमळृो, पािवंय लाभृे, लोकाचें पाप नाहीशी करणयाची योगयृा येृे, इृकेच काय 
पण गंगेंया पोटाृ सामावलयामुळे िृचे नुसृे दशरनही पुणयदायक होृे. तया�माणे साि�वक कमर जेवहा 
मोकांया भेटीला िनघृे ृेवहा ृी भेट सुलभ वहावी, तयाृ कुठलीही अडचण येम नये असे घडवपन आणणारे 
एक ृ�व आहे ृे वगेळेच आहे.” 

 
हे शबद अजुरनांया कानावर पडलयाबरोबर ृे ृ�व जाणपन घेणयासाठी तयाला इृकी उतसुकृा वाटप  

लागली की, ृी तयांया िजवाृ मावनेा. ृो देवानंा महणाला, “काय आहे ृे ृ�व? कक पा करन देवा मला ृे 
लवकर आिण िवसृाराने सागंा.” 

 
ृो कक पाळपंचा च�वृ� नारायण महणाला, “अजुरना सागंृो ऐक, साि�वक कम�ंया रतनाचे ृेज जयामुळे 

आणखी फाकृे ृे ृ�व ृुला सागंृो. पास�, अनािद असे जे पर�् ृे जगाचे िव�ांृ ीससान आहे, जगाचे 
उतपि�ससान आहे, आिद, �ससृी आिण लय अशा ्ा जगांया ृीन अवससा आिण तया खऱयाखुऱया िजसे आहेृ 
तया जागेस ि�धा अशा �कारचे एक नाव आहे. खरोखर ृी अवससा अनािद, अनाम अशी असपनही अजानांया 
रा�ीमधये ृे उगम िव�ांृ ीससान ओळखृा यावे महणपन वदेानंी एक नाम ठरिवले, एक खपण िनि�ृ केली. 
जनमास आलेलया बाळाला �सम काही नाव नसृे, मग तयाला नाव िदले जाृे. हे आपलेच नाव आहे हे तया 
बाळाला कळले की ृे तया नावाने हाक मारृाच “ओ” देम लागृे. संसाराचा शीण वाहपन जे सकले भागले ृे 
तया देवाकडे गाऱहाणे घेमन आले पण तया देवाला कोणतया नावाने हाक मारावी हे तयानंा कळेना. आपला शीण 
कोण हरण करील हे तयानंा समजेना ृेवहा तयानंी वदेाचें पाय धरले. वदे अतयंृ कक पाळप पण जीवाचंा उ�ार 
करणयाचे, दुःख हरण करणयाचे काम केवळ एका भगवंृ ाचें. वदे सवृःही तया देवाचंा शोध घेमन सकलेच 
होृे. “नेिृ नेिृ” घोकृ होृे. पण कुणाला शरण जाव ेहे तयानंा उमजृ नवहृे. मग तयानंी धयानावससेृ एक 
धविन ऐकला. ृो धविन ्ा जगाृला नवहृा. ससपल जगाचा िनरास करृा करृा ृे आकाशापय�ृ आले आिण 
तया आकाशांया पोकळीृ तयानंी आपले धयान �ससर केले. िजसे काहीच कंपने नवहृी, �काश नवहृा, गिृ 
नवहृी अशा अवससेृ असृाना तयानंा तया काळयाकिभ� अंधारा पृन एक गंभीर नाद ऐकप  आला आिण तया 
नादाबरोबरच �काश आिण गिृ �कट होम लागली. नाद जासृ जासृ गंभीर होृ चालला, सप� होृ 
चालला. आनंदांया लहरीवर लहरी उठप  लागलया आिण वदे महणाले, “हो, हो, हेच तयाचे नाव” ॐ ॐ ॐ 
आिण असे महणृ असृाना तया शपनयापलीकडपन �िृसाद आला ॐ ॐ ॐ “वदे आनंदाने �फुि�ृ झाले आिण 
तया दीन आ रृ संसार दुःिखृानंा महणाले, तया ��ाचे नाव ॐ बरं का. तया नावाचे ृुमही तयाला कळवळपन हाक 
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मारा ृो दयाघन ृुमंया हाकेला “ओ” देईल ृुमचे सगळे दुःख हरण करील. ृुमही तयाला मारृा मारृा ृे 
पर�् ृुमहाला आपलया िमठीृ घेईल आिण आपलया अ�ैृ सवरपाृ िवलीन करन टाकील. “वदेानंी 
जीवांं या दुःखाकडे पाहपन तया पर��ास हाक मारणयाचा एकमेव मागर सवानुभवा पृन शोधपन काढला. 

 
आिण महणपन गोरकबोध ्ा �ंसाृ गोरक व म�ंचं् यांं या संवादाृ नादासंबधंी खुलासा आहे. गोरक 

म�ंचं्ानंा िवचाराृ आहेृ. 
 

कथमुतर� ा् नादः कथर नादः समो भाातत  
कथर संसथाप् ा् नादः कथं नादो िाली् ा्त॥ 

 
“महाराज नाद कुठे उतप� होृो, ृो कशासारखा असृो, कोठे रहाृो व कशाृ लय पावृो?” 

 
म�ंचं् उ�र देृाृ– 

 
ॐ काेादुकतथ्ो नादः शून ा् नादः समो भाातत  
राना सथाप् ा् नादो नादो ��िण ली् ा्त॥ 

 
ॐ कारा पृन नाद उठृो शपनया�माणे ृो असृो पवन हे तयाचे ससान आहे व ृो ��ामधये लीन होृो. 
 
नाद ही अिृसप�म ��ानुकंपा होय. हा मुळ ��संकलप होय. ॐ हे तया ��ाला वयकृपणाने 

जाणणयाची खपण आहे, हे देव अजुरनास समजावपन देृ आहेृ. 
 
ृे पुढे महणाले. “पास�, ्ा एका नावाने तया ��ाला आळवले ृर ृे �� वकि�ंया मागे होृे ृे साकाृ 

वकि�ंया पुढे उभे राहृे. परंृु वदेरपी पवरृांया िशखरावर उपिनषदांं या असररपी नगरीृ जे पर��ांया 
पकंृीस बसले आहेृ तयानंाच हे नामाचे रहसय कळृे. ��ादेवांया िठकाणी िवन िनम�ण करणयाची जी श�कृ 
आली ृी या नामांया आवकि�मुळेच आली. सकि� िनम�ण करणयापपृ� ृो �जापिृ ��ा व�ेासारखा 
गोधळलेला अवससेृ एकटाच होृा. मला ईनराला ृो जाणृ नवहृा. सकि�ही िनम�ण कर शकृ नवहृा. पण 
एका नामाने तयांया िठकाणी िनम�ण करणयाची श�कृ उिदृ झाली. 

 
‘ॐ ्त स्’ असा ृो मं� होृा. तया मं�ांया अस�चे तयाने मनाशी िचृन केले, तया मं�ाचा जप केला 

आिण सक�ी िनम�ण करणयास सुरवाृ केली. तयाने �सम �ा�ण िनम�ण केले. तयानंा आचरणाची प�ृ 
िशकिवणयासाठी वदे िदले. उदरिनव�हासाठी यजकमर करणयाची आजा िदली. नंृर िकृी असंखय लोक 
��देवाने िनम�ण केले हे काही कळृ नाही. िृनही भवुने तयाने तया लोकानंा अ�हार करन िदली.” 

 
ल�मीनास �ीकक षण महणाले. “जया नाममं�ाने �तयक ��देवाला इृके सामथयर िदले तयाचे सवरप 

ृुला समजावपन देृो, ऐक. तया ृीन शबदांं या मं�ामधये सवर मं�ाचंा राजा जो ॐ ृे पिहले पद आहे, ृत हे 



 
अनु�मिणका 

दुसरे व सत हे िृसरे पद आहे. 
 
या�माणे ‘ॐ ृत सत’ या रपाने ��ाचे हे नाम ृीन �कारचे आहे. या संुदर फुलाचा वास उपिनषदे 

घेृाृ इृके तयाचे मह�व आहे. आृा साि�वक कमर जेवहा ्ा मं�ाशी एकरप होमन चालृे चालृे ृेवहा ृे 
कमर मोकाला आपलया घरी पाईक करृे. अडचण आहे ृी ्ा मं�ाचा उपयोग कसा आिण कधी करावयाचा हे 
कळणयाची! कापराचे केलेले सुंदर दािगने आणपन िदले ृरी बाबा, ृे अंगावर घालायचे कसे हे कळणयाचीच 
अडचण आहे. सतकम�चा आदर करृा येईल, या ��नामाचा जपही करृा येईल पण तयाचा िविनयोग कसा 
करावा हे कळले पािहजे. महंृाचा ृाडंा घरी आलाआपणहपन आला आिण तयाचा आदरसतकार कसा करावा हे 
कळले नाही ृर मुदलाृच पुणयकय होृो. सोने आहे, तयाृ जडिवणयासाठी रतने पण आहेृ पण तयाचे 
जडावाचे दािगने कसे करावयाचे हे कळले नाही ृर सोने आिण रतने याचं गाठोडे करन गळयाृ बाधंणयाची 
वळे यावयाची! अ� समोर आहे, पोटाृ भपक आहे पण ृे खावे कसे हे न कळलयाने लहान मुलाचा लघंनच 
वहावयाचे! ृेल, वाृ, अ�गन ही िृनही असपन िदवा लावणयाची हाृोटी नसली ृर �काश िमळायचाच नाही. 
तया�माणे ृोडाृ ��नाम आहे, हाृाने सतकमरही चालले आहे पण तया ��नामाचा व सतकम�चा मेळ कसा 
घालावा हे न कळलयाने �म वाया जाृाृ महणपन हे धयानाृ घे की वळेेवर कमर घडृे आहे, तया कम�चा मं�ही 
आठवृो आहे पण तयाचा िविनयोग कसा करावा हे जर कळले नाही ृर सगळा खटाटोप वयसर जाृो. 
पर��ांया ्ा ृीन पदातमक नामाचा िविनयोग सागंृो ृो नीट ऐक आिण तया�माणे िविनयोग करन आपले 
िहृ साधपन घे. 

 
अजुरना, कम�ंया आधी, मधये व शवेटी या ृीन पदाचंी योजना करावी. 
 
िकरीटी, ��िवद पुरष ��ांया भेटीस येृाृ ृेही एक हाृोटी जाणपन घेमनच येृाृ. शास 

जाणणारे पुरष यजािदक कम�चा तयाग करीृ नाहीृ. ृे यजािदक सवर कम� करृाृ पण यजाचा हे पृ मा� तया 
पर�्ाशी ऐकय साधावे हा असृो. तयानंा ्ा मं�ाचा िविनयोग उ�म �कारे माहीृ असृो. 

 
कम�ंया आरंभी ृे धयानाने ॐ कार िस� करृाृ. मग वाचेने ॐ असा सप� उ�ार करृाृ. तया 

धयानाने ॐ कार िस� झालयावर आिण �णवो�ार सप�पणे झालयावर ृे ि�येंया वाटेस लागृाृ. अंधाराृ 
केवहाही न िवझणारा िदवा हाृी यावा, अरणयाृ एखादा बलदंड सोबृी बरोबर असावा ृसा कम�रंभी �णव 
जाणावा. ॐ कारांया उ�ाराने कमर िन�वघनपणे िस�ीस जाृे. ॐ कार व गणेश हे एकरप असलयाने कम�रंभी 
िवघनहतय� गणेशाचे समरण केले जाृे.” 

 
बाबामहाराज आव�करानंी महटले आहे की उपास करन ृीन रा�ी ॐ काराचा एक हजार जप केला 

ृर िवघनाचंा नाश होृो असा अनुभव आहे. 
 
देव महणाले, “अजुरना, सतकाम�चा िवचार केला ृर िदसृे की, काही लोक धम�ने िमळवलेले िवपुल 

्वय वदेानंी सािंगृलेलया योगय देवृेंया उ�ेशाने �ा�ण�ारा वा अ�गन�ारा यजयाग करणयाृ खचर करृाृ. 
काही लोक िवधानाृ िनषणाृ होमन आहवनीयािद अगनीमधये आहुृी देमन यज करृाृ. काहीजण चागंलया 
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ृऱहेने यज करन देहाहंकारािद उपाधीचा तयाग करृाृ. काहीजण नयायाने िमळिवलेलया पिव� अशा आपलया 
मालकींया जिमनी वगैरे मालम�ेचे शुधद अशा देशकाल व पा�ाचे िठकाणी दान करृाृ.” 

 
आमंया आजी ृी. �ी. काशीबाई कािनटकर यांं या आतमचिर�ाृ तयानंी एक हकीकृ िदली आहे. 

तया िलिहृाृ, “माझे वडील अणणासाहेब बापट अष�ास मामलेदार असृाना सरकारी मामलेदार कचेरींया 
वा�ाृ माझा जनम १८६१ ंया जानेवारीृ झाला. अष�ास असृाना आिण माझया जनमापपव� अणणासाहेब 
िफरृीवर औदंुबरला द�दशरनासाठी व कक षणासनानास वारंवार जाृ. औदंुबर येसील ��ानंद महाराजानंा 
द�ांृ  झाला की “अणणासाहेबानंी देमळ बाधंाव.े” पिहला द�ांृ  अणणासाहेबानंी मानला नाही. ृे महणाले, 
“तयानंा द�ांृ  झाला. मला नाही.” पण अणणासाहेबानंा पुनहा चार वळेा द�ांृ  झाले. पिहलया व दुसऱया 
द�ानृांया वळेी तयानंा हा आपलया कलपनेचा खेळ असावा असे वाटले. िृसऱया वळेी वाटले. “आपण गरीब 
मनुषय, द�ांृ  खरा असला ृरी देवळाचे अवाढवय काम आपणास कसे झेपणार?” असे महणपन तयानंी ृो नाद 
सोडला. चवथयादंा द�ांृ  झाला “देमळ बाधं. लहान बाधं पण मी ृुझयाच हा पृन देमळ बाधंपन घेणार.” 
तयानंृर तयानंी देमळ बाधंणयाचे मनावर घेृले व तयांया ृयारीस लागले. पाचवा द�ांृ  झाला की, 
“कारािगरास वाडीला पाठवपन ृेसील देवळांया मापाने येसे देमळ बाधंाव.े” देमळ बाधंप लागलयावर द�ाचे 
काम द�ानेच करन घेृले. 

 
अवघी चारपाचशचेी �ापृी! कुटंुब मोठे! तयामुळे अंगावर घेृलेले काम कसे पार पडेल याची 

अणणासाहेबानंा काळजी लागपन रािहली. तयानंी मिॅजस्ेटी भ�ा देवळांया खच�कडे लावपन िदला होृा. काम 
दोन वष�ृ पार पडले. तयाच िठकाणी सेवकेऱयासंाठी धमरशाळा बाधंलया व मधुकरीचे अ�च� ठेवले. देवाला 
फुले लागृील महणपन एक लहानशी बाग केली व बागेला पाणी पािहजे महणपन िवहीर खणली. देवांया 
नंदादीपाकिरृा एका पुजाऱयाला जमीन िवकृ घेमन िदली. देवाची रोजची पपजा, एकादषणी नैव�े, वैनदेव 
्ाकिरृा एका �ा�णाला दर मिहनयास वण� देणयाची योजना केली. मधुकरीला एक खपप मोठी जाड भाकरी 
व खपप मोठे ओगराळेभर आमटी घालणयाचा िशरसृा घालपन िदला. मठांया खच�ला वा�षक दोनश ेरपयांं या 
उतप�ांया जिमनी घेमन िदलया. तया िठकाणी ��ानंदमहाराज महणपन जे मोठे योगी रहाृ असृ तयानंा 
सवृं� जागा बाधंपन िदली. सवृःंया �मांया कमाई पृन ही सवर वयवससा आणणासाहेब बापटानंी केली. 
�ीद�ाचे पाच द�ांृ  घेमन आणणासाहेबानंी ॐ कार िस� केलाच होृा. औदंुबरचे देमळ ृयार झालयावर तया 
सतकम�चे सवािमतव जयाचे तयाला अपरण करणयाचा �संग लगेच आलाच. 

 
ृी. �ी. विहनी (काशीबाई कािनटकर) िलिहृे, “औदंुबरचे देमळ ृयार झालयावर देवांया अच�ची 

ृयारी झाली. ृेसे एक पुजारी होृा. तयाने पुढाकार घेमन “अणणासाहेब आपसृंब शाखेचे आहेृ महणपन तयानंी 
अच� कर नये” असा िवरोध केला. ृे महणृ “आमही ऋगवदेी आहो. आमहीच देवाची अच� करणार.” 

 
अणणासाहेबही िवशषे ह� न धरृा “ृुमही अच� करा.” असे महणाले. 
 
आपण देमळ बाधंले, देवळाची वयवससा केली असा अहंकार अणणासाहेबानंा वाटृो की काय अशी 

जणप काही देवाने परीका पािहली. 
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ृी विहनी िलिहृे. “परंृु पुजाऱयानंा द�ानृ झाला की, ‘मी ृुमचे हा पृन अच� घेणार नाही. 

अणणासाहेबानंीच अचो करावी.’ तयामुळे सव�चा नाइलाज होमन ृे सवर गपप बसले आिण अच� अणणासाहेबाचें 
हा पृनच झाली.” 

 
शु� दान, शु� यज हा असा असृो. 
 
देव महणाले. “काहीजण एक िदवसाड जेवृाृ. काहीजण कक ं् करृाृ. पिहले िदवशी एकदा 

जेवण, दुसरे िदवशी सायंकाळी जेवण, िृसरे िदवशी न मागृा आपोआप �ापृ होईल ृे खाणे व चौसे िदवशी 
उपोषण या�माणच �माने बारा िदवस करावयाचे या �ृास कक ं् असे महणृाृ. काहीजण चां् ायण �ृ 
करृाृ. पौ�णमेस पधंरा घास खामन व� पकाृ रोज एकेक कमी करृ अमावासयेस उपोषण व शुकल पकाृ 
एकेक घास जासृ खावयाचा याला चां् ायण �ृ महणृाृ. काहीजण मासोपवास करृाृ आिण शरीरशोषण 
करन ृप करृाृ. ॐकाराचा उ�ार करन जर ही बधंनरप महणपन �िस� असलेली यज, दान, ृप, �ृे 
केली ृर ृी मोक िमळणे सोपे करृाृ. ृी बधंक होृ नाहीृ मोचक होृाृ. 

 
परंृु, आृा ृे राहप दे. अशा ृऱहेने या यजदानािदक ि�या ॐकारांया सहाययाने चालप  होृाृ. 

सुरवाृ ॐकाराने होृे. तया ि�या जेवहा फळामधये सोडासा �वशे कर लागृाृ ृेवहा पहा की, ृे पुरष ृत 
शबदाचा िविनयोग करृाृ. जी वस पृ सवर जगापलीकडे आहे, जी वस पृ सव�चाही ्�ा आहे ृी वस पृ ृत ्ा 
शबदाने दशरवली जाृे. हे जाृे पुरष ृत नावाचे �� सव�ंया आरंभीचे आहे तयाचे िच�ाृ धयान करृाृ. ृत 
शबदाचा उ�ार करृाृ आिण महणृाृ हे ृत सवरप ��, आमही या जया ि�या केलया तया तया फलासिहृ 
ृुला अपरण होवोृ. आमहाला भोगावयास काही उर देम नको. या�माणे ृतचा  उ�ार करन तया ृतंया  
िठकाणी फलासिहृ सवर ि�या अपरण करन “न मम” असे महणपन अंग झाडपन टाकृाृ. ॐकारांया 
िविनयोगाने जया कम�चा आरंभ झाला ृत शबदांया िविनयोगाने तया कम�ला ��तव �ापृ होृे. पण कमर 
��ापरण व ��रप होमनही भागृ नाही. अजपन कृ� िश�क असृो. मीठ पाणयाृ िवरघळले ृरी 
खारटपणांया रपाने िश�क असृे. तया�माणे कमर ��ाकार झाले ृरी कृ� िश�क असलयाने �ैृ उरलेले 
असृे आिण जोवर �ैृ आहे ृोवर संसारभय �ापृ होृेच असे देव सागंृ आहेृ, �तयक सागंृ आहेृ, वदेांं या 
मुखानंी सागंृ आहेृ. परतवाने असलेले �� आतमतवाने अनुभवास येणयासाठी अजपन असलेलया �ैृाची उणीव 
भरन काढणयासाठी देवानंी सत ्ा पदाची योजना केली आहे. ॐकार व ृतकार  ्ांं या सहाययाने जे कमर 
केले व असे कमर करन शरीरच ��वस पृने भरन टाकले तया कम�ची ‘�शसृ’ अशा शबदाने सृुृी केली जाृे 
तया �शसृ कम�मधये िृसरे पद जे सत तयाचा िविनयोग कसा करावयाचा ृे सागंृो. 

 
सत  शबदाने सुचिनले जाृे आहे ��. असत नवहे ृे सत. या शबदाने असत चे नाणे आटवपन टाकप न 

पदासरमा�ाचा िनरास करन स�ेचे महणजे ��ाचे िनद�ष सवरप सािंगृले जाृे. ही जी ��ाची स�ा िकवा 
सत हे देशकाळानुरप वगेळे होृ नाही. तया सृास ब�ल माहीृच नाही ृे आपण आपलया िठकाणी अखंड 
आहे. हे िजृके काही दशय साकार जग आहे ृे असत असलयामुळेच, ृे असत आहे हे कळलयाबरोबर, तया सत
चा महणजे �� वस पृचा अनुभव येृो. तया ��सवरपाचा आधार िमळृो. सव�तमक ��सवरप झालेले ृे �शसृ 
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कमर आपलयासह तया ��ाशी एकरप झालेले अनुभवास याव े महणपन सत शबदाचा िविनयोग करावा. कमर 
करणयासाठी ॐकार, कमर व कमरफळ ��ापरण करणयासाठी ृतकार  व हे कमर करणारा कृ� महणजे आपण 
तया ��रप कम�सिहृ ��रप होमन जाणयास सतकार  याचंा िविनयोग करावा. कमर सुर करृाना कमर 
अपरण करृाना कृ� हा भाव असृो पण ृोही मोकास बाधं महणपन हे क �ृपणही ��ापरण करावयाचे आिद, मधय 
व अंृ ही कम�ची ृीन ससाने तया ृी ससानी ॐ ृत सत याचंा हा असा िविनयोग देवानी सािंगृला. सत 
शबदाचा हा अंृरंग िविनयोग आहे, असे �ीरंग महणाले. जानदेव महणृाृ, “असे देव महणाले हो. मी महणृ 
नाही. मी हे माझे महणणे आहे असे महणणे महणजे मी देवाहपन वगेळा आहे असे महटलयासारखे आहे व मग �ैृ 
माडंलयाचा दोष उतप� होईल महणपन मी महणृो हे महणणे देवाचेंच. 

 
देव महणाले. “या सत शबदाचा आणखी एक उपयोग आहे. साि�वक कम�वर हा सत शबद आणखी एक 

उपकार करृो. सतकम� आपआपलया अिधकारा�माणे चाललेली असृाृ पण मधेच एखादे अंग उणे पडृे. 
एखादा अवयव उणा पडला की, शिरराचे वयापार साबंृाृ िकवा चाक वगैरे नसलेलया रसाची गृी मंद होृे, 
तया�माणे एका गुणाचा अभाव झालयामुळे सतकमरच असतकमरपणा धारण करृे. ृेवहा ॐकार व ृतकार  यांं या 
सहाययाने उ�म�कारे चाललेले कमर असे एखा�ा अंगांया अभावाने उणे पडप  लागले की सत शबदाचा उ�ार ृे 
उणेपण भरन काढृो, तया कम�चा जीण��ार करृो आिण ृे सतकमर सव�गाने पिरपपणर होृे. सत या शबदाचे 
सामथयरच असे अपपवर असृे की कम�चे असतपण  नाहीसे करावे, तयास सत पणाची वयवहाराृ जोड करन �ावी 
मोठेपणा �ापृ करन �ावा. रोगयाला िदवयौषधी िमळावी, खचलेलया माणसाला धैयर �ापृ वहाव ेतया�माणे नयपन 
असलेलया कम�ला सत शबद पपणरतव आणपन देृो. 

 
पुषकळदा असेही घडृे की सरळ चालृा चालृा मनुषय वाट चुकृो. पारखपन घेणारा मनुषय फसवला 

जाृो. वयवहाराृ काय काय घडृ नाही? कोणकोणतया चुका होृ नाहीृ? अिवचाराने कधी कधी कम�ची 
मय�दा सुटृे आिण ृे कमर असाधु कमर या दोषाकडे येम लागृे. ृेवहा जर ्ा सत शबदाचा उपयोग केला ृर 
ृे कमर सतकमरच रहाृे. ॐकार व ृतकारापेकाही  सतकार  जासृ �ौढ आहे, बलवान आहे. लोह पिरसावर 
घासाव,े ओहोळ गंगेला जामन िमळावा िकवा मकृावर अमकृाचा वष�व वहावा तया�माणे असतकम�चा िविनयोग 
तयाचे अस�व  घालवपन सतकम�ृ पिरव रृन करणयाच सामथयर ्ा सत या पदाृ आहे. एवढा याचा गौरव आहे. 
वर सािंगृलेले कमर लकाृ घेमन जर पृ या नामाचा िवचार करशील ृर ृुला कळेल की हे नाम महणजे केवळ 
��च आहे. 

 
अजुरना, पहा की ‘ॐ ृत  सत’ या नामाचा उ�ार हे जग िजसपन दशयमान होृे तया जागी नेमन 

पोचवृे. ृे िठकाण ृर िनधमर चोख असे पर�� आहे. ‘ॐ ृत सत’ हे नाव तयाला वयकृ करन दाखवृे.  
 
‘पण पास�, नाम आिण नामी याचंा अभेद आहे ृुला पटृे ना? आकाश या नावाला आकाश हाच आधार 

आहे. तया�माणे ‘ॐ ृत सत’ या पदाचा महणजे नामाचा पर��ास महणजे नामीस आधार आहे, अभेद आहे. 
सपयर �काशाृ उगवला की सपयरच सपय�ला �कािशृ करृो तया�माणे नामाचा उ�ार केलयाबरोबर ��च 
�काशमान होृे. हे धयानाृ घे अजुरना. हे ृीन अकरी नाम, नाम महणप नये साकात ��च महणावे. 

 



 
अनु�मिणका 

महणपन महणृो की यज, दान, ृप इतयादी कोणृीही कमर असोृ, कठीण असोृ वा सोपी असोृ पुरी 
होवोृ वा अपुरी असोृ ��ापरण केली की ��रप व अवयंग होृाृ. पिरसाचा कसोटीवर लोखंड चागंले वाईट 
अशी िववचंना नसृे. िजसे सवर �कारंया लोखंडाचे सरसकट उ�म सोनेच होृे. तया�माणे कमर कसेही असो 
��ाने तयाचा सवीकार केला की, ृे उ�मच होृे. समु्ाृ लहानमो�ा न�ा जशा वगेवगेळया न राहृा एकच 
होृाृ. तया�माणे सवर कमर पोटाृ घालपन तयाचे फळ मोककतय�ंया सवाधीन करणे हे तया ृीन अकरी मं�ाचे 
सहज सामथयर आहे. 

 
राजा अजुरना, पृ ममरज आहेस. वीरा, मी ृुला हा मं� सािंगृला, तयाृलया �तयेक अकराचा वगेवगेळा 

िविनयोगही सािंगृला. पृ हे ��नाम नीट जाणलेस काय? राजा, ्ा नामावर ृुझी अढळ ��ा असप दे. 
कारण या नामांया िविनयोगाने झालेले कमर जनममरणरपी बधं उर देृ नाही. जया कम�मधये या नामाचा सद
िविनयोगासह �योग अनुि�ला जाृो ृेसे संपपणर वदेाचेच अनु�ान घडृे असे समज आिण याचे अतयंृ 
��ापपवरक िनतय अनु�ान कर. ृो मं� ृुला या भवच�ा पृन सोडवील. 

 
जर का ्ा नामाचा आ�य टाकप न िदला आिण दुरा�हाचे बल वाढिवले आिण कोटी अनमेध यज 

केले, रतनानंी भरन पकथवीचे दान िदले, हजारो वष� अंग�ावर उभे राहपन ृप�य� केली, समु्ासारखे मोठमोठे 
ृलाव खोदले ृरी ृे सगळे वयसर आहे. खडकावर झालेली वकि�, भसमामधये िदलेली आहुिृ, सावलीला 
िदलेले आिलगन हे जसे वयसर आहे तया�माणे हे सगळे यज, दान, ृप वयसर आहे. आकाशाला सपपड 
मारलया�माणे हा सगळा समारंभ वाया गेला असे समजावे. घाणयामधये दगड गाळपन काय होणार, ृेल िमळणार 
की पचड उरणार आहे? होृे दािर� ृेवढे िश�क राहणार! पदरांया शवेास खापरी बाधंली ृर ृी या ृीरावर 
िकवा पर ृीरावर काही पैसा महणपन चालणार आहे का? उपाशी मरणयाचीच पाळी नाही का? 

 
अरे, नाममं�ावाचपन केलेलया अशा ्ा कम�चे फळ महणपन ऐिहक भोगसु�ा भोगायला िमळृ नाहीृ, 

ृर परलोकांया �ापृीची काय अपेका ठेवायची आहे? अजुरना, ��नामावरची ��ा सोडपन केलेले कमर महणजे 
इहपरलोकी नुसृा शीणच आहे. जानी पुरषाने असा हा वाया शीण कर नये.  

 
पापरपी ह�ीचा नाश करणारे जणप िसहच आिण ि�िवधृारपी अंधःकारास जणप काय सपयरच, 

�ीनरहिर �ीकक षण असे महणाले. 
 
संजय महणाला, “चं्  चादंणयाने झाकला जावा ृसा अजुरन िनजानंदामधये हरपपन गेला. आहे, ही 

लढाई महणजे जसा काही एखादा वाणी आहे आिण ृो बाणांया मापाने जीिवृासह शिरराचे माप टाकृो आहे. 
पण महाराज अशा ककर शवळेी हा अजुरन सवानंदराजय कसे भोगृो आहे पहा. भागयोदय जयाला महणावे ृो आज 
तयांयािशवाय आणखी कुठलयाही िठकाणी नाही.” 

 
संजय पुढे महणाला, “महाराज श�पं या या गुणाचा आपण गौरव केला पािहजे. अहो आमंया सुखाचा 

हा गुर आहे. ्ा अजुरनाने जर देवानंा �शन िवचारले नसृे ृर देवानंी आपली ही गुपृधनाची गाठ कशाला 
सोडली असृी? आिण आमची आिण परमास�ची कशी गाठ पडली असृी? अजानांया अंधाराृ 



 
अनु�मिणका 

जनममरणरपी रसतयाने आमही युगानुयुगे चालृच होृो पण तया अजुरनाने आमहाला आतम�काशांया मंिदराृ 
आणले. ृुमहा आमहावंर या पास�ने केवढा हा उपकार केला आहे! वयास आमचे गुर! आृा पास�ने आमहालंा 
उपदेश ऐकवपन धनय केले आिण आमचा गुर झाला. महणजे �तयक वयासाचंा सहोदर झाला.” संजय असे 
बोलृा बोलृा मधेच साबंला. तयांया धयानाृ आले की, “ही अजुरनाची सृुिृ राजा धकृराष्ास मुळीच खपणार 
नाही. ृेवहा तयाला झोबणारे भाषण एवढे केले हेच खपप झाले.” असे महणपन संजयाने ृो िवषय सोडला आिण 
पास�ने पुनहा जो �शन िवचारला आिण देव तया �शनाचे उ�र देम लागले. ्ा िवषयास सुरवाृ केली. 

 
िनवकि�दास जानदेव महणाले, “संजयाने जे वयाखयान धकृराष्ासाठी केले ृेच मी करेन. ऐकाव े

महाराज.” 
 

✻ ✻ ✻ 
  



 
अनु�मिणका 

 
॥त�ीत॥ 

 
अध्ा् अठेााा 

 

मोीसंन्ास्ोग 
 

॥तॐ नमो भगा ा् ाासुदााा्त॥ 
 

अजुरन उवाच– 
 

संन्ासस् महाबाहो ्�ािमचचािम ाािद्ुम 
त्ागस् ि हेीका श रृथ�ा िशिनेदूनत॥त१त॥ 

 
�ीभगवानुवाच– 

 
काम्ाना ंकमरणां न्ासं संन्ासं का्ो िादुःत  
सारकमरफलत्ागं �ाहुसत्ागं िािीणाःत॥त२त॥ 
 
त्ाज्ं दोेािदत ा्का  कमर �ाहुमरनीिेणःत  
्जदान्रःकमर न त्ाज्िमि् िार ाेत॥त३त॥ 
 
िना्ं �ृणु मा ्् त्ागा भे्स�मत  
त्ागो िह रु ेव्ाु ि्िाधः सं�कीव््ःत॥त४त॥ 

 
्जदान्रःकमर न त्ाज्ं का्रमाा ्तत  
्जो दानं ्राैा राानािन मनीिेणामत॥त५त॥ 
 
ए्ान्िर ्ु कम�िण स�ं त्कताा फलािन ित  
क र्व्ानीि् मा राथर िनिा्ं म्मु�ममत॥त६त॥ 
 
िन््स् ्ु सन्ासः कमरणो नोरर� ा्त  
मोहा�स् रिेत्ागस्ामसः रिेकीव््ःत॥त७त॥ 

 
दुःखिमत ा्ा ्तकमर का्कलाशभ्ात त्जातत  
स कृताा ेाजसं त्ागं नैा त्ागफलं लभातत॥त८त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
का्रिमत ा्ा ्तकमर िन््ं ि�् ा्लजुरनत  
सङतगं त्कताा फलं िैा स त्ागः साि�ाको म्ःत॥त९त॥ 
 
न �ाे्कुशलं कमर कुशला  नानुेा ा्त  
त्ागी स�ासमािापो माधााी िच�संश्ःत॥त१०त॥ 
 
न िह दाहभृ्ा शक् ंत्क्ंु कम�ण्शाे्ःत  
्स्ु कमरफलत्ागी स त्ागीत्िभधी् ा्त॥त११त॥ 

 
अिनपिमपं िम�ं ि ि्िाधं कमरणः फलमत  
भात्त्ािगनां �ात् न ्ु संन्ािसना ं�िितत॥त१२त॥ 
 
र�िै्ािन महाबाहो काेणािन िनबोध मात  
साखं ा् कृ्ान ा् �ोक्ािन िसि ा् सारकमरणामत॥त१३त॥ 
 
अिध�ानं ्था क्� केणं ि रृथकगाधमत  
िािाधाा रृथक िापा दैां िैाा् र�िममत॥त१४त॥ 
 
शेीेााृमनोिभ्रतकमर �ाेभ ा् नेःत  
न्ाय्ं ाा िारेी्ं ाा र�िै ा् ्स् हा्ाःत॥त१५त॥ 
 
््ैां सि् क्�ेमातमानं का ालं ्ु ्ःत  
रश्त्कृ्बुििताा� स रश्ि् दुमरि्ःत॥त१६त॥ 
 
्स् नाहंकृ्ो भााो बुिि्रस् न िलप् ा्त  
हताालिर स इमाँोका� हकन् न िनबध् ा्त॥त१७त॥ 
 
जानं जा् ंरिेजा्ा ि्िाधा कमरिोदनात  
केणं कमर क �्ि् ि्िाधः कमरसं�हःत॥त१८त॥ 

 
जानं कमर ि क्� ि ि्धैा गुणभाद्ःत  
�ोच् ा् गुणसंख्ाना ्थााचचृणुः ्ान्िरत॥त१९त॥ 
 
सारभू ा्ेु ा्नैकं भाामव््मीी ा्त  
अिाभक्ं िाभक ा्ेु ्जजानं िािि साि�ाकमतत॥त२०त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
रृथकताान ्ु ्जजानं नानाभााानरृथकगाधाात  
ााि� सा�ेु भू ा्ेु ्जजानं िािि ेाजसमत॥त२१त॥ 
 
्� ुकृतसनादाककसमनका �् सक्महै्ुकमत  
अ्�ााथरादररं ि ्�ामसमुदाह्मत॥त२२त॥ 
 
िन््ं रङतगेिह्मेाग�ाे्ः कृ्मत  
अफल�ापसुना कमर ्�तसाि�ाकमुच् ा्त॥त२३त॥ 
 
्� ुकामापसुना कमर साहंका ाेण ाा रुनःत  
ि�् ा् बहुला्ासं ्�ाजसमुदाह्मत॥त२४त॥ 
 
अनुबनधं ी् ंतहसामनराी् ि रौ ेमत  
मोहादाेभ् ा् कमर ्��ामसमुच् ा्त॥त२५त॥ 
 
मुक्स�ोलनहंाादी धृत्ुतसाहसमकना्ःत  
िसदध्िसदध्ोवनवाकाेः क्� साि�ाक उच् ा्त॥त२६त॥ 
 
ेागी कमरफल�ापसुलुर बधो तहसातमकोलशुििःत  
हेरशोकाकना्ः क्� ेाजसः रिेकीव््ःत॥त२७त॥ 
 
अ्ुक्ः �ाकृ्ः स्बधः शठो नैेकृि्कोललसःत  
िाेादी दीघरसू्ी ि क्� ्ामस उच् ा्त॥त२८त॥ 
 
बुिाभ�दं धृ ा्ाैा गुण्िसिाधं �ृणुत  
�ोच्मानमशा ाेण रृथकताान धनंज्त॥त२९त॥ 
 
�ाृत� ि िनाृत� ि का्�का �् भ्ाभ ा्त  
बनधं मोीं ि ्ा ााि� बुििः सा राथर साि�ाकीत॥त३०त॥ 
 
््ा धमरमधमय ि का य् िाका्रमाा ित  
अ्थाात�जानाि् बुििः सा राथर ेाजसीत॥त३१त॥ 
 
अधमय धमरिमि् ्ा मन् ा् ्मसााृ्ात  
सा�थ�कनारेी्ाां बुििः सा राथर ्ामसीत॥त३२त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
धृत्ा ््ा धाे् ा् मनः�ाणेि�्ि�्ाःत  
्ोगानाव्िभिािेण्ा धृि्ः सा राथर साि�ाकीत॥त३३त॥ 
 
््ा ्ु धमरकामाथ�नधृत्ा धाे् ा्लजुरनत  
�स�ा न फलाकाङीी धृि्ः सा राथर ेाजसीत॥त३४त॥ 
 
््ा सापनं भ् ंशोकं िाेादं मदमाा ित  
न िामु�ि् दुम�धा धृि्ः सा ्ामसी म्ात॥त३५त॥ 
 
सुखं कतादानी ि्िाधं �ृणु मा भे्ेरभत  
अभ्ासा�म ा् ्् दुःखान्ं ि िनगचचि्त॥त३६त॥ 
 
्�द�ा िाेिमा रिेणामालमृ्ोरममत  
्तसुखं साि�ाकं �ोक्मातमबुिि�सादजमत॥त३७त॥ 
 
िाे ा्कन�्सं्ोगा��द�ाऽमृ्ोरममत  
रिेणामा िाेिमा ्तसुखं ेाजसं समृ्मत॥त३८त॥ 
 
्द�ा िानुबनधा ि सुखं मोहनमातमनःत  
िन�ालस्�मादोतथं ्�ामसमुदाह्मत॥त३९त॥ 
 
न ्दकस् रृिथव्ां ाा िदिा दाााेु ाा रुनःत  
स�ां �कृि्जैमुरक्ं ्दािभः स्ाकत्िभगुरणैःत॥त४०त॥ 
 
�ा�णीि््िाशां शू�ाणां ि रें्रत  
कम�िण �िाभक्ािन साभाा�भाैगुरणैःत॥त४१त॥ 
 
शमो दमस्रः शौिं ीाकन्ेाजरामाा ित  
जानं िाजानमाकस्क्ं ��कमर साभााजमत॥त४२त॥ 
 
शौ य् ा्जो धृि्द�ी्ं ्ुिा  िाप्रला्नमत  
दानमीनेभााा ीा्ं कमर साभााजमत॥त४३त॥ 
 
कृिेगोेी्ाािणज्ं ाैश्कमर साभााजमत  
रिेि्�तमकं कमर शू�स्ािर साभााजमत॥त४४त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
साा साा कमरण्िभे्ः संिसति लभ ा् नेःत  
साकमरिने्ः िसति ्था िानदि् ्चचृगुत॥त४५त॥ 
 
््ः �ाृि�भूर्ानां ा्न सारिमदं ््मत  
साकमरणा ्मभ्च्र िसति िानदि् मानाःत॥त४६त॥ 
 
�ा्ानसाधम� िागुणः रेधम�तसानुि�्ातत  
साभाािन््ं कमर कुार�ापनोि् िककरबेमत॥त४७त॥ 
 
सहजं कमर कौन ा्् सदोेमिर न त्जातत  
सा�ेमभा िह दो ाेण धूमानाकगनिेाााृ्ाःत॥त४८त॥ 
 
असक्बुििः सार् िज्ातमा िाग्सरृहःत  
नैेकम्रिसति रेमां संन्ासानािधगचचि्त॥त४९त॥ 
 
िसति �ाप्ो ्था �� ्थालपनोि् िनबोध मात  
समासानैा कौन ा्् िन�ा जानस् ्ा रेात॥त५०त॥ 
 
बुदध्ा िाशुदध्ा ्ुक्ो धृत्ातमानं िन्म् ित  
शबदादीकनाे्ासंत्कताा ेाग�ाेौ व्ुदस् ित॥त५१त॥ 
 
िािाक्सााी लघााशी ््ाा�ा्मानसःत  
ध्ान्ोगरेो िनत्ं ाैेाग्ं समुराि�्ःत॥त५२त॥ 
 
अहंकाें बलं दरय कामं �ोधं रिे�हमत  
िामुच् िनमरमः शान्ो ��भू्ा् करर ा्त॥त५३त॥ 
 
��भू्ः �स�ातमा न शोिि् न काङतीि्त  
समः सा�ेु भू ा्ेु मङतगकक्ं लभ ा् रेामत॥त५४त॥ 
 
भकत्ा मामिभजानाि् ्ाााा ्ााकसम ्�ा्ःत  
््ो मां ्�ा्ो जाताा िाश ा् ्दनन्ेमत॥त५५त॥ 
 
सारकम�ण्िर सदा कुा�णो म�्रा�्ःत  
मतस�साददाापनोि् शान्ं रदमव््मत॥त५६त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
िा्सा सारकम�िण मि् संन्स् मतरेःत  
बुिि्ोगमुराि�त् मि��ः स््ं भात॥त५७त॥ 
 
मि��ः सारदुग�िण मत�सादा�िेे्िसत  
अथ िा�ामहंकाेा� �ोे्िस िानङती्िसत॥त५८त॥ 
 
्दहंकाेमाि�त् न ्ोतस् इि् मन्सात  
िमथ्ैे  व्ासा्स ा् �कृि्सताां िन्ोी्ि्त॥त५९त॥ 

 
साभााजान कौन ा्् िनबिः साान कमरणात  
क्ुय नाकच्स ्नमोहातकिेे्स्ाशोलिर ्तत॥त६०त॥ 
 
ईनेः सारभू्ानां हााशा लजुरन ि्�ि्त  
्ाम्नसारभू्ािन ्न्ा्ूािन मा््ात॥त६१त॥ 
 
्माा शेणं गचच सारभााान भाे्त  
्त�सादातरेां शाकन्ं सथानं �ापस्िस शान्मत॥त६२त॥ 
 
इि् ा् जानमाख्ा्ं गु�ादगु�्ें म्ात  
िामृश्ै् दशा ाेण ्थाचचिस ्था कु त॥त६३त॥ 
 
सारगु�्मं भू्ः �ृणु मा रेमं ािःत  
इपोलिस मा दूिमि् ््ो ाी्ािम ा् िह्मत॥त६४त॥ 
 
मनमना भा मदक्ो म�ाजी मां नमसकु त  
मामााैे्िस सत्ं ा् �ि्जाना ि�्ोलिस मात॥त६५त॥ 
 
सारधम�नरिेत्ज् मामाकं शेणं �जत  
अहं ताा सारराराभ्ो मोीि्े्ािम मा शुिःत॥त६६त॥ 
 
इदं ा् ना्रसका् नाभक्ा् कदािनत  
न िाशु�ूेाा ााच् ंन ि मां ्ोलभ्सू्ि्त॥त६७त॥ 
 
् इदं रेमं गु�ं मदक ा्ेािभधास्ि्त  
भकक्ं मि् रेां कृताा मामााैे्त्संश्ःत॥त६८त॥ 



 
अनु�मिणका 

 
न ि ्समानमनुे ा्ेु किानमा ि�्कृ�मःत  
भिा्ा न ि मा ्समादन्ः ि�््ेो भुिात॥त६९त॥ 
 
अध ा्े् ा् ि ् इमं धम य् संाादमाा्ोःत  
जान्जान ा्नाहिमपः स्ािमि् मा मि्ःत॥त७०त॥ 
 
�िाााननसू्ा �ृणु्ादिर ्ो नेःत  
सोलिर मुक्ः शुभाँोकान�ापनु्ातरुण्कमरणामत॥त७१त॥ 
 
कि�दा्च््ं  राथर ता्कैा�ाण िा्सात  
कि�दजानसंमोहः �नपस ा् धनंज्त॥त७२त॥ 
 

अजुरन उवाच– 
 
नपो मोहः समृि्लर बधा तात�सादानम्ालच्ु्त  
कसथ्ोलकसम ग्सनदाहः किेे ा् ािनं ्ात॥त७३त॥ 
 

संजय उवाच– 
 
इत्हं ाासुदाास् राथरस् ि महातमनःत  
संाादिममम�ौेमातभु्ं ेोमहेरणमत॥त७४त॥ 

 
व्ास�सादाच् ्ााना्दगु�महं रेमत  
्ोगं ्ोगानेातकृेणातसाीातकथ््ः सा्मत॥त७५त॥ 
 
ेाजनसंसमृत् संसमृत् संाादिमममिु्मत  
का शााजुरन्ोः रुण्ं हे्ािम ि मुहुमुरहुःत॥त७६त॥ 
 
्� संसमृत् संसमृत् ्रमत्िु्ं  ह ाेःत  
िासम्ो मा महासाजनहे्ािम ि रुनः रुनःत॥त७७त॥ 
 
्् ्ोगानेः कृेणो ्् राथ� धनुधरेःत  
्् �ीवाज्ो भूि्�ुराा नीि्मरि्मरमत॥त७८त॥ 

 
इिृ �ीमदगवदृीृासपपिनषतसु ��िव�ाया ंयोगशासे 



 
अनु�मिणका 

�ीकक षणाजुरनसंवादे “मोकसंनयासयोगो नाम” अ�ादशोऽधयायः   १८   
 

�ीकक षणापरणमसृु । 
 

---------- 
  



 
अनु�मिणका 

 
“मोगरा फुलला” या �ी. गो. नी. दाडेंकर यांं या कादंबरीृ अठरावया अधयायास सुरवाृ झाली ृो 

�संग अिृशय सुंदर रंगवला आहे. 
 
भ� देव हकीकृ सागंृ आहेृ असा भाग आहे. ृे महणृाृ. “शवेटी अठरावा अधयाय सुर वहायचा 

दीस उजाडला. 
 
एकीकडे मने हुरहुरृ होृी ृर दुसरीकडे कृपृीने उचबंळोन येृ होृी. आमहा सव�ंया कलपनानंा ध�े 

देृ जानदेवाने या अधयायाचे नमन सेट देववाणीृ सुर केले. 
 

ज्ज् दाा िनमरळत  
िनजजनािखलमंगळत  
जनमजेाजलदजाळत त�भंजनत॥ 
 
ज्ज् दाा �बळत  
िादिळ्ामंगळकुळत  
िनगमागम�ुमफळत तफल�दत॥ 

 
मुकृा मजजवळी बसृ असे. मया कुजबुजृ िृजला पुसले “हे काये बाळा?” ृी माझे कानी बोलली, 
 
“गीृा �ंस देववाणीृ रचलेला. शवेटील अधयायी तया �ंसाची वाकपपजा तयाच भाषेमाजी” 
 
्ा संसकक ृ�चुर नमनाचे एवढे देखणे सप�ीकरण दुसरे काय असप शकणार? 
 
माउली �ीगुरचे वणरन करीृ आहेृ. महणृाृ, “हे िनषपापा, सवजनाचें आपण कलयाण करणारे 

आहाृ. देवा, आमचे मंगल कशाृ आहे हे जाणपन आपण तया�माणे आमचे कलयाण करृा, जनम, जरा, मकतयप 
यांं या भयाने आमचे मन जसे काही वष�काळंया मेघानंी भरलेलया आकाशासारखे आंधारन आले होृे; पण 
आपण तया मनामधये सोसा�ांया वाऱया�माणे घुसला आिण तया भयाची दाणादाण उडवपन िदली. जनम, जरा, 
मकतयप ्ा उपािध आमंया ्ा टीचभर देहालाच आहेृ हे समजावपन िदले आिण आतमानुभवाचा िदवय �काश 
दाखवला. मनाृले भय कुठेंया कुठेच तया �काशाृ दडपन गेले. महाराज, आपलया ्ा वायुरपास माझा 
नमसकार असो, आपला जयजयकार असो, महाराज आपण �चडं सामथयरशाली देव अहाृ. आमंया 
जीवनाृील अमंगलृेचे समुदाय आपण पराभपृ  केलेृ, तयाचंा नाश केलाृ. एखा�ा जिमनीमधये खोल नागंरट 
करन तयाृील ृण काढपन टाकाव,े ृी चागंली ृापवावी आिण तयाृ उ�मो�म वकक लावाव े आिण मग 
कालांृ राने तया वककाला फल याव ेअसे वयवहाराृ घडृे. पण आपण मा� आमंयाृील अमंगल दपर केले आिण 
वदे आिण शास याचें फलच आमंया हाृी ठेवले. आपण सवृः वदे आिण शासे याचे फल अहाृ आिण 
आमहालाही आपण ृे फल िवनासायास जोडपन िदले. �ीगुरदेवा, आपला जयजयकार असो. 



 
अनु�मिणका 

 
जयानंी िवषयाचा तयाग केला ृे सगळे आपलया �ेमाचे अिधकारी आहेृ. आपण तयांं यावर वातसलयाचा 

वष�व करृा. काळांया करामृीसही आपण अंिकृ करन ठेवले आहे, ृो आपला अंिकृ आहे. आपले सवरप 
कालाृीृ महणजे अंशािद िवभागापलीकडचे आहे. �ीगुरो, आपला जयजयकार असो. 

 
महाराज, आपण सवर उपाधीचा तयाग केलेला आहे. चं्  पपणर कलेने �कट होृो ृसे आपण आनंदांया 

लहरीनी �कट होृा. ्ा लहरी समु्ासारखया अखंड उचबंळृ असृाृ. आपण अिखल िवनाचे कारण अहा. 
आपण सवर �कारचे दोष नेहमी नाहीसे करीृ असृा. आपला जयजयकार असो. 

 
देवा, आपण सवयं�काशी िवशु� अहा. जग प्पी ढगाला जनम देणारे आकाश अहा. सवग�िद लोकांं या 

उतप�ीचे आपण आधारभपृ  खाबंच अहा. भवभयाचा नायनाट करणारे केवळ आपणच अहा. �ीगुरदेवा आपला 
जयजयकार असो. 

 
गुरदेवा आपण िन�ल अहा. चचंल िच�ास िपमन टाकप न आपले पोट अगदी कृपृ झाले आहे. जगत 

�कट करणयाचा हा आपला आवडृा खेळच चालला आहे. आपला जयजयकार असो. 
 
हे अतयंृ शु�ा, आपण जानोदयरपी अरणयाृ िनभरयृेने वावरणारे गजराज अहा. शमदम यांं या 

�भावाने आपण कामभयाचा नाश करन टाकृा. आपण करणेचे साकाृ समु् अहा. आपला जयजयकार 
असो. 

 
हे अिवकारी देवा, आपण मदनरपी सापांया घमचडीचा धुववा उडवला आहे. भकृांं या �ेमरपी 

घरामधये आपण िदवयासारखे ृेजोमय अहा. आपला जयजयकार असो. 
 
महाराज, आपण अि�ृीय अहा. पिरप� झालेलया वैरागयवंृ ाचें आपलयावर �ेम आहे. आपण आपलया 

भकृांं या आधीन असृा पण मायेला मा� अगमय अहा. आपला जयजयकार असो. 
 
महाराज, आपण ृर कलपृर अहा. कलपृर इंचा करावी ृे देृो. आपण आपलया भकृानंा �सम 

कलपनारिहृ असे सवरपजान देृा आिण मग देवा तया भकृाला ृे रपच डोळयापुढे रहावे एवढीच एक इंचा 
उरृे आिण मग ृी इंचा आपण मो�ा आनंदाने पुरिवृा. सवरपजानरपी वककाचे बीज वाढिवणयाची जमीन हे 
आपले रप आहे. देवा, आपला जयजयकार असो. 

 
देवा, आपण भेदरिहृ अहा. िनरिनराळया िववचेना�ारे आपली सृुृी करावी हे देखील चुकीचे आहे. 

आपले वणरन करणेच शकय नाही कारण आपलयाला जे जे िवशषेण लावावे ृे लावपन आपलया सवरपाकडे 
पािहले की कळृे आहे की, तया िवशषेणानंी जे रप सपिचृ केले ृे आपले रपच नाही. तयामुळे आपली सृुृी 
करावी अशी िकृी जरी अनावर इंचा झाली, सृो� गाणयास सुरवाृही केली ृरी ृे उिचृ नवहे हे जाणवृे 
आिण लाज वाटृे. मी माझया मनाला पुनहा पुनहा समजावपन सागंृो आहे की, गुर�ेमाचे िकृी क�ोळ उठले 



 
अनु�मिणका 

ृरी मना, ृे वाचेमधये आले की, मळृाृ आिण तया पृन वाचेने िशकसृ केलीच ृर ृी सृुृी यसायोगय होृ 
नाही. पण महाराज, मी ृरी काय कर? समु् पुषकळ बढाई सागंृो की, “मी कधीही मय�दा सोडपन उसळृ 
नाही.” पण ही बढाई जोपय�ृ तयाचा लाडका पु� सुधाकर उदयाला येमन आकाश उजळृ नाही ृोवरच 
िटकृे. चं् कांृ  मणी असे काही ठरवृ नाही की आपलया पाणयाने चं् ाला अधयर �ावयाचे पण चं्  उगवला 
की, ृो नकळृ पाझरृोच. चं् ाकडपन परसपरच हे कायर घडृे. वनाृ वसंृाचा �वशे झाला की, कशी कोण 
जाणे झाडानंा आंग भरन पालवी फुटृे. तया वककानंा काही ृो मोहोर आृ दाबपन ठेवृा येृ नाही. वसंृ आला 
की पालवी फुटृेच. वककाचंी इंचा असो, नसो. ि�य वस पृंया दशरनाने मन पाझरणे हे सहजच आहे. सपयरिवकासी 
कमिलनीला सपयरिकरण लाभले की ृी संकोचपन िमटपन रहाृे का? िमठाला पाणयाचा सपशर झाला की मीठ 
आपले शरीर िवसरनच जाृ नाही का? तयाच�माणे मला आपले समरण झाले की मी आपले मीपण िवसरृो. 
कृपृ पुरष जसा ढेकरेने वयापृ होृो तयाच�माणे मी आपलया समरणाने कृपृ होृो, मी सवृःला आवर शकृ 

नाही. महाराज, आपणच मला ृसे केले आहे. माझे मीपण देशांृ राला धाडपन िदले आिण सृुृींया िमषाने 
माझया वाचेला आपलया गुणवणरनाचे वडे लावले. आृा शु�ीवर राहपन सृुृी करावी असे महटले ृर गुण आिण 
गुणाृीृ याचंी बरोबरी केलयासारखे होईल. आपले सवरप एकरशी आहे. सवुृी केली ृर िवभाग केलयासारखे 
होईल. मोृी आधी फोडायचे आिण मग जोडायचे असे करणयापेका ृे जसेंया ृसे एकसंधी ठेवलेले चागंले 
नाही का? आिण सवुृी करावी ृर काही ृरी उपािध आपलयाला िचकटवलयासारखे होईल. आपण आमचे 
मायबाप असे महटले की ‘लेकरं’ या उपाधीचा िवटाळ िनम�ण होृो. आृा आपण आमचे सवामी, आमही आपले 
पाईक असे महणाव ेृर आपले सवािमतव दासांया उपाधीने उ� ेहोृे आहे. पृ आमचा आतमा महणाव ेृर कप टसस 
आतमयाला बाहेर घालिवलयासारखे होईल. आपण ना कुणाचे सवामी, ना कुणाचे मायबाप! अंृब�् सवर 
आपणच अहा. आतमा आपण अहा असेही महणृा येृ नाही. या जगाृ जे जे द�, अद� आहे ृे सवर आपण 
वयापले आहे. तयामुळे आपण अमुक असे नाव घेृा येृ नाही. सवरचे सवर आपण अहा, महणपनच खरोखर आपण 
जसे अहा ृसे वणरन करणयास जगाृ िवशषेणेच नाहीृ. आपण मौनावाचपन दुसरा दािगनाच अंगावर घालृ 
नाही. 

 
मौन हीच आपली सृुृी आहे. काही उपचार न अपरण करणे ही आपली पपजा आहे. मी जीव, मी िशव मी 

�� हा असा कुठलाच अहंकार न घेणे हाच आपला सहवास आहे. 
 
ृरी �माने भलुपन गेलेला एखादा मनुषय असंब� बडबड करृो आिण तयांयावर �ेम करणारी माणसे 

ृी बोलणी सहन करृाृ. एखादा सुसंब� शबद तयाृ आला ृर कौृुक करृाृ तया�माणे मी जी सृुृी केली, 
आपले जे वणरन केले, जया उपमा िदलया, जी ृुलना केली ृे सवर माझयाकडे पाहपन सहन करा. ृसे न कराल 
ृर ्ा सगळया  स�नांं या सभेृ मी बोलप  ृरी काय. आपण कमा केली पािहजे. आपण मला एकदा आपले 
महटले आहे ना? मग माझे सगळे अपराध आपलयाला पोटाृ घाृले पािहजेृ आिण माझया िववचेनावर 
िश�ामो रृब केले पािहजे. गीृासर मी सागंृो आहे खरा पण “ृो योगय आहे, लोकानंी मानय करावा”, असा 
आपलया हाृाृील मोतयांया अंगठीचा िश�ा तया अस�वर आपण उठवला ृरच ृो असर ्ा सभेृील चृुर 
�ोृे मानय करृील. महाराज, गीृासर मानय होणे हे माझया वक कृ�वाचे सामथयर नवहे, आपलया पसंृीचे आहे. हे 
सवर स�न आपण मान डोलवणयाची वाट पहाृ आहेृ. 
 



 
अनु�मिणका 

हे बोलणे ऐकप न आशीव�दासाठी हाृ उचलपन िनवकि�नास महणाले, “जानदेवा, िकृी सृुृी कराल? 
िकृी गौरव कराल? हे वरचेवर कशाला बोलपन दाखवृा? तयाचे �योजन नाही. लोखंडाला पिरसाचा सपशर 
एकदा झाला की पुरृो. पिरसावर लोखंड वरचेवर घासाव ेलागृ नाही.” तयावळेी मो�ा आनंदाने जानदेवानंी 
हाृ जोडले आिण गुरंचा आशीव�द मसृकी झेलृ ृे महणाले, “जी, असे झाले आहे ना? आपण असे महटले 
हाच माझयावर कक पा�साद झाला आहे. मी आृा गीृासर सागंृो. आपण अवधान �ाव.े 
 

महाराज, हा अठरावा अधयाय ्ा गीृारतन �ासादाचा कळस आहे. सवर गीृाच रतनानंी घडवलेली 
आहे. पण हा कळस िचृामणी रतनाने केला आहे. गीृेचा असर कळणयासाठी हा अठरावा अधयाय वाटा�ा 
महणपन घयावा. ृो सवर सृरा अधयायाचें ममर उलगडपन दाखवील. लोक असे महणृाृ की दुरन कळसाचे दशरन 
घेृले ृरी मंिदराृ जामन �तयक मपृ�चे दशरन घेृलयासारखे होृे तया�माणे इसे आहे. या एकाच अधयायाृ 
गीृेचे सार आहे. हा समजला की संपपणर गीृा समजलीच आिण महणपन मी ्ा अठरावया अधयायाला कळस असे 
महणृो. बादरायण वयासानंी हा या गीृा�ासादावर कळसच चढिवला आहे. एकदा कळस चढला की, 
�ासादाचे काम संपले. आृा यानंृर काही करावयाचे रािहले नाही असे सपचिवले जाृे. या कळसाधयायाने 
वयास सुचवृ आहेृ की, “आृा यापेका काही उपदेश करावयाचा रािहला नाही. गीृा सागंपन झाली”. 
 

वयास हे सहज फार कुशल कलावंृ  कारागीर होृे. तयानंी जगाृ पुषकळ शोध घेृला. कारण जया 
भपमीवर हे मंिदर उभे करावयाचे ृी भपमी भ�म, पिव� असली पािहजे. िशवाय हे मंिदर कुठपनही िदसाव ेअशी 
योजना असली पािहजे. तयानंी असे पािहले की वदेरप रतनाचंा िवशाल पवरृ ्ा मंिदरास योगय अशी भपमी 
आहे. ृी पिव� आहे, उंच आहे व ्ा मंिदराचे वजन पेलणयासारखी आहे. तयानंी ृेसे उपिनषदे हे पठार मंिदर 
बाधंणयासाठी प�े केले आिण पाया खणणयास सुरवाृ केली. तया खणृीमधये असर, काम, धमररपी ृीन 
पुरषास�चा जो चाराचुरा िनघाला तयाचा महाभारृरपी कोट ृयार झाला. धमर, असर, काम याचें िववरण ्ा 
गो�ी पृन केले आिण मोक हा चौसा पुरषासर जीवानंी साधावा महणपन ्ा कोटांया मधयभागी गीृामंिदराची जागा 
नीट आखपन घेृली. ्ा खणृीमधये वयासानंा आतमजानरपी िचरे देखील सापडले. ृे तयानंी कानेकोपरे 
काढपन घडवपन सुबक करन घेृले आिण �ीकक षण व अजुरन यांं या संवादा पृन ्ा मंिदराची उभारणी करणयाचे 
ठरिवले. सवर शासास�चा प�ा उ�म घोटीव चुना ृयार केलयावर ृे िचरे मधे चुना घालपन रचायला सुरवाृ 
केली. मंिदराचा आकार मोकरेषेचा होृा आिण िनवकि�रपी ओळंबा सृृ हाृी धरन वयासानंी गीृेचे अधयाय 
बाधंले. िववचेन िनवक�ीस सुटपन कधीही होम िदले नाही आिण शवेटी मोकरेषाच साधावी असा तया मंिदराचा 
डौल ठेवला. भपमी सवंच केलयापासपन पधंरा अधयाय संपेपय�ृ रचना झालयावर मंिदराचे काम ग�ीपय�ृ आले. 
सोळावा अधयाय हा गळयाचा, डेऱयाचा आकार आहे व सृरावा हा कळसांया बठैकीचा ओटा आहे असे िदसप 
लागले. तयांयाही वर अठरावा अधयाय हाच सहज कळसांया िठकाणी झाला. आृा फकृ धवज रािहला. 
“वयासानंी गीृाशास केले” या कीृ�चा धवज ्ा कळसावर लागला व ृो याव�ं्िदवाकरौ फडकृ राहील 
अशा सामथय�ने मंिदरांया कळसावर झळकृ रािहला. पिहलयापासपनचे हे अधयाय चढतया भपिमका दाखिवणारे 
आहेृ. आृा हे काम पुरे झाले हे अठरावा अधयाय सागंृो. आपलया अ�सृतवाने �िस� करृो. झालेलया 
कामामधये काही उणे रािहले नाही हे कळसामुळे सप� होृे. तया�माणे अठरावा अधयाय गीृामंिदर पपणर झाले हे 
दाखिवृो. 
 



 
अनु�मिणका 

कुशल वयासानंी गीृा�साद जीवानंा मोक िमळावा यासाठीच बाधंला आहे. तयानंी तया मंिदराृ 
आतमरप �ीहरीची ससापना केली आहे. या गीृामंिदराृ को�वधी जीव दशरनासाठी येृाृ. ्ा सगळयानंा 
आपआपलया अिधकारानुरप सेवा करृा यावी अशी सोय केली. कोणतयाही �कारे जीव सेवा करो, तयाला 
मोकच असा िनरंृरचा आशीव�द देमन ठेवला. काय तया औदाय�चे वणरन करावे! 

 
कुणी जपांया योगाने मंिदराला �दिकणा घालृाृ. ृे मंिदरांया बाहेरच वावरृाृ. काहीजण गीृा 

�वण करन िृंया सावलीृ बसृाृ. काहीजण मा� पपणर अवधानाचा िवडा पैसा घेमन देवळांया गाभाऱयाृ 
जाृाृ. गीृाजानाचा असर समजावपन घेृ या गीृेंया गाभाऱयाृच वसृी करृाृ आिण एक िदवस पपणरबोधाने 
युकृ होमन तया आतमरप �ीहरीला उराउरी भेटपन कक ृासर होृाृ. 

 
समस�ंया घरी जेवणाची पगंृ बसली की वरंया आिण खालंया पानावर बसलेलया माणसाला ृेच 

प�ा� िमळृे. प�ंकृ�पचं केला जाृ नाही तया�माणे गीृा �वण केली, पठण केली िकवा गीृेचा असर समजपन 
घेृला ृरी सगळयानंा ‘मुकृी’ हाच �साद िमळृो. भेदभाव केला जाृ नाही. गीृेची सेवा कुठलयाही प�ृीने 
केली ृरी तया सेवचेे फळ मोक हेच आहे. 
 

हे वमर जाणपनच मी महटले की गीृा हे वैषणव मंिदर आहे. इसे कुणालाही आडकाठी नाही. खुशाल आृ 
जाव ेआिण देवाला िमठी मारावी. ्ा मंिदराचा कळस हा अठरावा अधयाय आहे असे जे मी महटले ृे ृी खपण 
सप� करणयासाठी की सवर गीृेचे �वण, पठण, असरजान करणे जीवानंा शकय झाले नाही ृर तयानंी अठरावया 
अधयायाची सेवा केली ृरी पुरे. कळसाचे दशरन महणजे देवृेचे दशरन असे मानले जाृेच. 
 

आृा सृरावया अधयायानंृर तया पृन अठरावया अधयायाचा अंकुर कसा वयकृ झाला ृे सागंृो. या 
गीृेमधये चरण, �ोक, अधयाय असे जरी भाग िदसले ृरी सव� पृन देवानंी एकच िस�ांृ  माडंला आहे. 
िस�ांृ ाृ भेद नाही. गंगेचे आिण यमुनेचे पाणी ओघांया दि�ने पािहले ृर वगेवगेळे िदसृे पण पाणी या दि�ने 
पािहले ृर एकच आहे. ओघ या दि�ने भेद. पाणी या दि�ने अभेद. अधरनारी नटेनर ्ा रपामधये अध� शरीर 
सीचे आिण अध� शरीर पुरषाचे असे जरी िदसले ृरी ृी दोनही एकमेकाशी इृकी संलगन असृाृ की, तया 
दोन अधय� शरीराचें िमळपन एक वयव�ससृ पपणर शरीर होृे. चं्  हळपहळप कलेकलेने वाढृो आिण पौ�णमेंया 
िदवशी िबब पपणर होृे. पण तया एकेका कलेचे सर चं् ावर वगेवगेळे िदसृ नाहीृ. एकच पपणर िबब िदसृे. 
तया�माणे चरण, �ोक, अधयाय हे वगेळे केले. सुटे करन पािहले ृर भेद पण ृे सगळे िमळपन एकच रप 
िदसृे. इृकेच काय पण ्ा भेदामधये िस�ानृरपाने अभेदतवच नादंृे. रतनमणी अनेक असले ृरी ृे एकाच 
सु�ाृ ओवलेले असृाृ. पुषकळ मोृी जमवपन एका सुृाृ ओवपन तयाचंा एक सर केला ृरी तया सगळया 
मोतयाचंी एकच शोभा िदसृे. फुले आिण फुलांं या हाराचे पदर मोजृा येृाृ. वगेळे पहाृा येृाृ. पण तया 
सगळया फुलाचंा वास एकच असृो. िृसे वासाचें महणपन वगेळे बोट घालावे लागृ नाही. 
 

तयाच�माणेच साृशहेे �ोक आिण अठरा अधयाय खरे पण देवानंी एकच जानिस�ांृ  सािंगृला. 
दुसरे िृसरे काही सािंगृले नाही आिण मीही ृी संगृी न सोडृा �ंसाचे िववरण केले आहे. आृा अठरावया 
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अधयायाचे िनरपण करृो. �ोृे हो, अठरावया अधयायाचे मह�व वगेळे, शोभा वगेळी असे असले ृरी 
जानिस�ानृच तयाृ माडंला गेला आहे. हे धयानाृ घेमन आपण अवधानपपवरक हा अधयाय ऐकावा. 

 
सृरावया अधयायांया शवेटी, शवेटंया �ोकाृ देव असे महणाले की, ‘ॐ ृत सत’ या �� नामावर 

��ा न ठेवृा जी जी कम� केली जाृील ृी असत कम� होृाृ. देवाचें हे बोलणे ऐकप न अजुरन मान डोलवपन 
मनाशी महणाला, “देवानंी कमरिन�ानंा दोष ठेवला की, अहो कमरिन� ईनराचे साकाृ दशरन न झालयाने आंधळा 
आिण दीन असृो. तयाला ईनराचे ृे नाम आिण तयावर ��ा ठेवपनच कमर करावे हे कसे कळणार? देवानंी 
��ेचेही िववचेन करन राजस व ृामस ��ा दोषाहर ठरिवलया. एक साि�वक ��ाच असली पािहजे असे 
सािंगृले. मनुषयांया अंृःकरणाृ ृर रजोगुण आिण ृमोगुण याचें बिल� ठाणे आहे. ृे समपळ नाहीसे 
झालयािशवाय ृी साि�वक ��ा �ससर कशी होणार? आिण पुढे तया साि�वक ��ेला तया गपढ ��नामाचा लाभ 
कसा काय होणार? ��नामांया िठकाणी ृी ��ा कशी काय जडणार? बरे, कमर ृर चालपच असणार, ृे कमर 
्ा साि�वक ��ेिशवाय शसांया अ�ाला आिलगन देणे, दोरीवर धावणे िकवा नािगणीबरोबर खेळणे या 
ि�याइृके पिरणामी घाृक आहेृ. िशवाय देवानंीच सािंगृले की ्ा कम�ची �वक�ी दुसरे जनम देणयाची 
असृे. कृ� फलाची आशा ठेवीृ कमर करीृ जाृो. या जनमाृ फल नाही िमळाले ृर दुसरा जनम घेमन फल 
भोगाव ेलागणार. इृके कुयोग या �म�नामावर ��ा न ठेवलयाने कम�मधये एकवटृाृ. बरे, सतकम� नीट पार 
पडली ृर जान देृाृ आिण ृेच कमर यसासागं झाले नाही ृर ृो कृ� नरकांया घराृ जाृो. मग अशा ्ा 
इृकया अडचणी कम�मधये आहेृ ृर कमरठानंा मोक िमळणयाची आशाच करायला नको. 
 

असले हे कमर केलेच नाही, कमरतयाग केला कमरसंनयास केला ृर ृे कम�चे दािर� िफटेल की, असे 
केले की, संनयासाचा आपोआप आदर घडेल. ृो संनयास अशा �कारचे कमरफल देृ नसलयाने जनममरणाची 
बाधा संपेल. आतमजान सवाधीन होईल. संनयास आिण तयाग हे जानाला आवाहन करणारे मं� आहेृ. जानाचे 
पीक जया िठकाणी येृे ृे उ�म शेृ  हे आहे. जान आकषपरन घेणारे सप� आहेृ. ृेवहा मला ृरी वाटृे की, 
जगाने कम�चा तयागच करावा. संनयास आिण तयाग याचंा सवीकार करावा आिण ्ा अनु�ानाने भवच�ा पृन 
आपली सुटका करन घयावी. आृा हाच �शन देवानंा िवचारृो, असे महणपन पास�ने तयाग आिण संनयास यांं या 
वयवससेब�ल सप� कलपना यावी महणपन �शन केला आिण तयाचे �तयु�र महणपन �ीकक षणानंी जे िनरपण केले 
तया �शनो�रा पृन अठरावा अधयाय िस� झाला. जनयजनकभावाने या�माणे एक अधयाय पुढंया अधयायास 
जनम देृो आहे. तया�माणे अठरावया अधयायाचा जनम सृरावयांया शवेटंया �ोकाने झाला आहे. अजुरनाचा 
�शन मा�मक आहे आिण अजुरनास देवानंी िदलेले उ�र सिवसृर आिण सगळे संदेह नाहीसे करणारे आहेृ. 

 
�ोृे हो, आृा असे आपलया मनाृ येईल की, देव सवृः अजुरनाला “�ाज, िवचारवंृ , �जाकांृ , 

बुि�मंृ,” इतयादी नावानंी गौरवृ आहेृ. अजुरनाचे �शन पािहले ृर एकही िवसंगृी तयांया नजरे पृन सुटली 
नाही, एकही शकंा तयाने आपलया मनाृ संकोचाने मागे ठेवली नाही असे आपलयाला कळृे आहे. मामलीनी 
ृर अनेक िठकाणी देव जसजसे िववचेन करृील ृसृसे पास�चे अवधान चौगुणी वाढृ होृे महणपनच देवाचें 
िनरपण तयाने सहज पचिवले महणपन गौरव केला आहे. इृकेच काय संजयाससु�ा अजुरनांया �जेचे कौृुक 
होृे. अशा �ससृीृ आिण देवांं या अंृःकरणाृला बोध आरशाृ िबब पहाव ेृसा जशाचा ृसा अजुरनांया 
अंृःकरणाृ उमटलेला असृाना अजपन अजुरन शिंकृ कसा असे आपलया मनाृ येृे. पण खरी गो� अशी 
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होृी की, देव आृा आपलयाला आणखी काही जानांया गो�ी सागंणार नाहीृ गपपच रहाृील हे तयाला सहन 
होईना. आृा ्ा सुखास आपण आचवणार असे वाटपन तयाला फार वाईट वाटले. िस�ानृािवषयी ृो अगदी 
िनःशकं झाला होृा पण वासराचे पोट भरले ृरी ृे गायीपासपन दपर होृ नाही िृला ढुशा देृ राहृे तया�माणे 
अजुरनाची �ससृी झाली. देवानंा पुनहा बोलृे करणयासाठी अजान पाघंरणे भाग होृे. �ेमाची प�ृच अशी 
असृे की तयाला कणाचा दुरावा सहन होृ नाही. कामािशवाय बोलाव,े पािहलेलेच पुनहा पहाव,े भोगले ृेच 
पुनहा पुनहा भोगाव े्ा �ेमांया खुणा आहेृ आिण पासर ृर �ेमाची मपृ�च होृा. महणपन देवांया उगे राहणयाचे 
तयाला फार वाईट वाटले. संवादांया िमषाने अवयवहारी वसृु अनुभवावयास िमळृ होृी तया सुखाला ृो 
लालचावला होृा. आरशाृ आपले रप पहाव ेआिण संृोषाव ेृसा �कार घडृ होृा. आृा ृो संवाद संपला, 
आतमसुखाचा अनुभव घेणे संपले, हे तयांया मनाला कसे सोसेल? तयासाठी पास�ने “तयाग आिण संनयास हे 
दोनही एकच की वगेवगेळे आहेृ. वगेळे असेल ृर तयाचें वगेळेपण मला समजावपन सागंा.” असे महणपन 
गीृारपी वस देवानंा पुनहा उलगडावयास लावले. 
 

िवचार केला ृर हा अठरावा अधयाय नवहे. ही एकाधयायी गीृाच आहे. देवानंी न कंटाळृा एकाच 
अधयायाृ सवर गीृेचा बोध पुनहा सािंगृला आहे. वासरच धार काढायला बसलयावर पानहा सोडायला गायीला 
िकृी वळे लागणार? गीृा संपणयांया वळेीच अजुरनाने गीृा आदराने पुनहा परृवली. मा� याृ आ�यर ृर 
काहीच नाही. गुरिशषयांया संवादाृ काय काय चमतकार घडणार नाहीृ? ृेवहा ृे असप दे. अजुरनाने 
िवचारले, “देवा माझयावर रागावप नका. आपण अगदी सिवसृर बोध केलाृ पण माझया मनाृ अजपनही एक 
शकंा रािहली आहे. िवनेशा, िशषयास िनःशकं करन सोडाव े हे आपले  �ीदच आहे. ृेवहा मला आपण 
समजावपन सागंा की संनयास आिण तयाग हे एकच ना? संघाृ आिण संघ हे दोनही शबद समुदाय याच अस�चे 
ना? ृसेच इसे आहे का? माझया मनाला ृरी वाटृे आहे की तयाग आिण संनयास हे दोनही एकच असाव.े 
संनयास महणजेच तयाग की नाही? देवा मला सागंा या दोनहीमधये काहंी भेद आहे का? माझया िवचाराृ काही 
चपक होृे आहे का? देवानंी ्ाृील सामयभेद िवशद करन सागंाव.े” 

 
देवानंी अजुरनाचा हे पृ जाणला. ृे मनाशी महणाले, “आृा अगदी मुळापासपन सवरच िवषय पुनहा 

माडंणयाची वळे आली. मला ृरी कुठे साबंायला आवडृ होृे? असा �ोृा मला पुनहा कधी िमळणार आहे? 
सगळाच बोध पुनहा कर या” आिण असा िवचार करन देव महणाले, “अजुरना, अरे ृे दोनही एक कसे होृील? 
ृे वगेवगेळे आहेृ. 
 

एरवी तयाग आिण संनयास हे दोनही एकच असे पृ मानृोस. मी ही ृसे मानृो. ्ा दोनही शबदानंी 
तयागच सुचवला जाृो पण तयांृ  भेद असणयाचे कारण ृुला सागंृो. मुळी कमरच करावयाचे नाही असे एखादा 
साधक ठरिवृो. तया तयागाला संनयास असे महणावे, कमर करावयाचे पण तया कम�ंया फलाचा तयाग 
करावयाचा याला तयाग असे महणाव,े आृा असे आहे की, काही कम�चा तयाग आिण काही कम�चा संनयास 
करावा लागृो.” 

 
िहरणयकशयपपने खाबंावर लास मारली आिण �ीनकिसह �कट झाले. िहरणयकशयपपचा वध केला ृरी देव 

शांृ  होईनाृ, शकंर, ��ा, सवर देवृा येमन देवाचंी सृुृी कर लागलया. ल�मीसु�ा जवळ जाईना. ृी 
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महणाली, “आराधयाचे इृके उ�रप मी कधी पािहले नाही. मी जवळ जाृ नाही. मला फार भय वाटृे. शवेटी 
��देव �लहादाला महणाले, “बाळा आृा पृच देवापुढे जा आिण देवाचा �ोध शांृ  कर.” �लहादाला भय 
महणजे काय हे मािहृच नवहृे. ृो देवांं या समोर उभा रािहला आिण तयाने देवाना सा�ागं नमसकार घाृला. 
�लहादाकडे पाहाृाच भगवंृ ाचें वातसलय जागे झाले. तयानंी तयाला माडंीवर घेमन कुरवाळले आिण िजभेने 
तयाचे मसृक चाटप  लागले. �लहादाला देव महणाले, “बाळा मला कमा कर. मला यायला उशीर झाला आिण 
महणपन ृुला अपार क� भोगाव ेलागले.” �लहाद माडंीवरन खाली उृरला व देवासमोर हाृ जोडपन उभा 
रािहला आिण तयाने �ासरना केली. 

 
देव गिहवरन गेले आिण महणाले, “�लहादा मी �स� आहे. ृुझया मनाृ जी इंचा असेल ृी सागं पुरी 

करृो.” 
 
�लहाद महणाला, “�भो, आपण हे काय सागंृा? आपण माझे सवामी, मी आपला सेवक, सेवकाने 

काही लाभ होईल अशी आशा धरन सेवा केली ृर ृी सेवाच नवहे. मी आपला चरणाि�ृ सेवक आहे. आपण 
काही देृो महणृा ृर हेच �ा की, माझया मनाृ कधी कोणृी कामनाच येम नये.” 

 
भगवान सवरजच! तयानंी “एवमसृु” असा आशीव�द िदला आिण महणाले, “�लहादा काही ृरी मागपन 

घेच.” 
 
�लहाद मनाशी महणाला, “जयाअस�, भगवान पुनहा मला काही मागपन घे महणृाृ तयाअस� माझया 

मनाृ कुठेृरी न�ी काहीृरी कामना आहे” आिण तयाने िवचार करन भगवानास महटले, “नास, माझया 
िपतयाने आपली फार िनदा केली. आपलया सेवकाला-मला क� िदले मी आपलयाजवळ मागृो की, ्ामुळे जे 
पाप घडले असेल तया पृन माझा िपृा मुकृ वहावा, पिव� वहावा.” 

 
भगवान नकिसह हसपन महणाले, “अरे जयाला असा ृुझयासारखा पु� झाला ृो तयामुळेच पिव� झाला. 

जया कुलाृ ृुझयासारखा माझा भकृ जनम घेृो तया कुलांया एकवीस िप�ा ृरन जाृाृ.” 
 
असा िनषकाम भकृ देवांं या डोळयापुढे होृा आिण देव िववचेन करीृ होृे. “अजुरना, कोणतया 

कम�चा तयाग करावा, आिण कोणतया कम�चा संनयास करावा हे सागंृो. अजुरना, िनरपयोगी झाडेझुडपे 
डोगरावर वाटेल ृशी वाढृाृ, वाटेल िृृकी न लावृा उगवृाृ पण राजांया बागा िकवा भाृाची शेृ े 
आपोआप ृयार होृ नाहीृ. रानटी गवृ वाटेल ृेवढे उगवृे पण साळी ृशा येृ नाहीृ. जमीन नागंरन, 
ृापवपन, भाजपन रोप ृयार करन ृे लावलयावर भाृ येृे. आपले आंग आपलयाला सहज लाभले आहे पण 
तयावर अलंकार चढवावयाचा असेल ृर �यतनाने, उ�ोगाने ृो घडवावा लागृो. नदी आपोआप वाहृे आहे 
पण िविहरी, ृळी खोदावी लागृाृ. तया�माणे िनतयनेिमि�क कम� सवाभािवक आहेृ. ृी वदेाजेनेच 
आपलयाकडे सहज आली आहेृ. पण कामयकमर मा� फलाची इंचा धरन केले जाृे. ृे आपोआप चालपन 
आलेले नाही. मनुषय काही एक कामना मनाृ धरृो, शोध घेृो आिण तया कामनापपृ�साठी जे कमर शासाने 
सािंगृले असेल ृे करृो. कामनेचा समुदाय हे कमर घडणयास कारण असृो. अशी कामयकम� असंखय आहेृ. 
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कामना मनाृ धरन अनमेधािद याग केले जाृाृ. िविहरी, बारवा, बागा ृयार केलया जाृाृ, �ा�णानंा 
इनाम िदले जाृे, मोठाली गाव ेबसिवली जाृाृ. असे अनेक �ृाचें पसारे माडंले जाृाृ. अशी ही इ� महणजे 
यजािद आिण पप रृ महणजे िविहरी, ृलाव इतयािद कम� केली जाृाृ. या सगळयांं या मुळाशी कामना असृे. ही 
कामना धरन केलेली कम� तया कतय�स बाधंपन घालपन फळ भोगावयास लावृाृ. पास�, अरे, एकदा ्ा 
देहांया गावाृ आलयावर जनम-मकतयपं या सोहळयाला नाही महणपन चालेल काय? ृो सोहळा मका�ाने 
सोसला पािहजे. तया�माणे धनंजया, ृे फल भोगले पािहजे. कपाळावर जे िलिहले आहे ृे चुकृ नाही. 
शिरराचे काळेगोरेपण धुवपन िनघृ नाही. ृसे ृे कामयकम�चे फळ भोगलयािशवाय सुटका नाही. घेृलेले ऋण 
फेडपन घेणयासाठी सावकार धरणे धरन बसृो ृसे ृे कामयकमर कतय�स फळभोग देणयासाठी धरणे धरृे. 
 

कधी कधी असेही घडृे की, मनाृ कामना नसृानाही कामयकमर घडृे. पण कामना धरली नाही 
महणपन फळ भोगा पृन सुटका होईल असे मा� मानप नये. लढाईंया धुमाळीृ िशरले आिण लढाई न करृाच 
रािहले ृरी बाण लागायचा ृो लागृोच. राख आहे असे समजपन नकळृ िवसृावावर पाय पडला ृरी ृो 
िवसृव पायाला भाजपन काढणारच. तया�माणे ्ा कामयकम�ृ सवाभािवकच असे सामथयर आहे की, फल 
�ावयाचेच. मग ृे कमर फलाशनेे झाले असो वा नसो. 

 
महणपन या कम�पासपन मुमुकपने दपर रािहले पािहजे. ्ा कामयकम�चे तयाला सोडे सु�ा कौृुक नसाव.े 

िवष चुकप न पोटांृ  गेले आहे हे कळलयावर जसे हर �यतनाने ृे ओकप न बाहेर पडेल असे केले जाृे तया�माणे 
तया कामयकम�चा मुमुकपने सवरसैव तयाग करावा. मग अशा या तयागाला सवर ्� ेसाधप अंृरंगाृ संनयास असे 
महणृाृ. कामयकम�ंया तयागाचा फार मोठा फायदा असा की, तयामुळे मनाृ कामना उठृ नाही. धनाचाच 
तयाग केला की, चोरीचे भय संपृे. तया�माणे कामयकम�चा तयाग केला की, कामना मनाृ िश�क रहाृ नाही 
आिण मग कामयकमरच हा पृन न घडलयाने कमरफलाचा आसवाद घेणयाचेही बधंन येृ नाही. अजुरना, मनाृ 
कामना असृाृ महणपन कामयकमर हा पृन घडृे आिण कमरफलाचा जीवाला बधं होृो. जीव अशा ्ा च�ाृ 
सापडला की, मु�कृ कोठपन िमळणार? महणपन महणृो पास�, कामयकम�चा तयाग केला पािहजे. महणजेच 
कामयकम�चा मुमुकनेु संनयासच घेृला पािहजे. 
 

चं् सपयर�हणे पावरण नावाची �ा�े करणयाचा �संग आणृाृ, माृािपतयांं या मकतयपने अंिकृ असे 
�ा�िदवस असृाृ, अिृसी घरी आलयामुळे तयाचें आदरािृथय करावे लागृे, ही सवर कम� नैिमि�क आहेृ. 
वष� ऋ पृमधये आकाश ृेच असृे पण ढग येमन कबुध होृे. वन ृेच पण वसंृ आला की, तयाची शोभा वाढृे, 
देह ृोच पण यौवनामुळे तयांयाृ वगेळे ृेज येृे. सोमकांृ  मणी ृोच पण चं् दशरन झाले की, ृो पाझरृो. 
कमळे ृीच पण सपयरदशरनाने िवकिसृ होृाृ. तया�माणे िनतय कम�लाच तया िनिम�ाने िनयम लागप होृाृ 
आिण िनतय कम�सच नैिमि�क हे नाव येृे. जी वस पृ आहे िृचाच िवसृार होृो. 

 
जे कमर सकाळी, दुपारी, सायंकाळी करावयाचे ृे अिधकारांया ओघाने सहज वा�ास आलेले असृे 

आिण तयालाच िनतय कमर महणृाृ. द�ी हा जसा डोळयाचा सवाभािवक धमर आहे. बाहेरन अिधक िदलेला 
नवहे. गिृ हा पायाचा धमर आहे. तयासाठी वगेळे पिर�म करावे लागृ नाहीृ. िदवयामधये उजेड, चदंनामधये 
सुगंध तया�माणे िनतय कमर हे अिधकाराचे रपच आहे. ृे करावचे लागृे. �ा�णास अधययन, कि�यास 
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यु�िव�ा, वैशयास वयापार, शप्ास सेवा ही कम� अिधकाराने �ापृ झालेली आहेृ ृी केली पािहजेृ. तयाचंा 
तयाग करणे उिचृ नाही. पास�, नैिमि�क कम� कोणृी, िनतय कोणृी, हे ृुझया धयानी आले ना? ही िनतय 
नैिमि�क कम� अवशय अनु�ेय आहेृ. ृी िनषकळ आहेृ असे काही लोक महणृाृ ृे बरोबर नाही. 

 
जेवृा जेवृा कृपृी होृे, भपक जाृे तया�माणे ्ा िनतय नैिमि�क कम�चे आहे. िम� सोने आगीृ 

टाकले की िहणकस जळपन जामन शु� सोने हाृी राहृे. तया�माणे ही कम� कतय�चे दोष झाडपन टाकृाृ. 
सवािधकाराला अिधक अिधक उजाळा देृाृ आिण हाृोहाृ सदगृी िमळवपन देृाृ. 

 
पण अजुरना, मपळ नक�ावर जनमलेलया मुलाचा तयाग करावा तया�माणे ्ा िनतय नैिमि�क कम� पृन 

उतप� होणाऱया �चडं कमरफळाचा मा� ृातकाळ तयाग करावा. वसंृऋृु आला की, लृा फुलानंी भरन जाृे. 
आंबयांया झाडाला पालवी फुटृे पण ृो वसंृ ना तया फुलाचंा आसवाद घेृो, ना तया फळाचंा,! दोहोचा तयाग 
करन ृो िनघपन जाृो. तया�माणे फळाकडे लक न देृा फळ िनिष� समजपन िनतय नैिमि�क कम�चे मनापासपन 
आचरण करावे. या कमरफळ तयागाला तयाग असे जाणृे महणृाृ. या�माणे तयाग आिण संनयास यांृ ील भेद 
ृुला ऐकिवला आहे. फलाचा संनयास करणे जर जमृ असेल ृर पास�, कामयकमरदेखील बाधक होम शकृ 
नाही. 

 
्ा मुमुक ुकतय�ने िनिष� कमर ृर कधीच मागे टाकप न िदलेले असृे. िनतय नैिमि�क कमर फलतयागाने 

िनषफळ होृे, िशरंचेद झाला की, शरीर िनष�ाण होृे ृसे होृे. धानय प� झालयावर जसे वाळपन जाृे ृसे 
सगळे कमरजाृ नाहीसे झाले की, आतमजान तया पुरषाला शोधृ येृे. आतमजान िमळिवणयासाठी तयाला 
�यतनच कराव े लागृ नाहीृ. लकाृ आले ना अजुरना, कामयकमर बधंक महणपन तयाजय, िनिष� कमर 
शासिवर� महणपन तयाजय, िनतय नैिमि�क करावयाचेच पण तयांया फलाचा तयाग महणपन ृे िनषफल. 
अशाृऱहेने कमर करणारा आतमजानी होृो. तयाग आिण संनयास असे आचरणाृ आले की, साधकाला 
आतमजानाचा प�ािभषेक होृो. ही हाृोटी फार मह�वाची आहे. कधीही न िवसरणयासारखी आहे. कमर 
करणयाचा संकलप मनाृ की, लगेच असा िवचार करावयाचा. 

 
१. ृे कमर िनिष� आहे का? असेल ृर करावयाचे नाही. 
२. ृे कमर कामय आहे का? असेल ृर फळ भोगणयांया बधंनाृ घालील महणपन करावयाचे नाही. 
३. ृे कमर नैिमि�क आहे का? करावयाचेच पण फलाचा तयाग करावयाचा. 
४. ृे कमर िनतय आहे का? करावयाचेच पण फलाचा तयाग करावयाचा. 
 
ही चृुःसप�ी धयानाृ ठेवपनच साधकाने आपलया कामाची आखणी करावी. कारण ृसे न केले आिण 

अनुमानाने हाृाने वजन करनच जर कमरतयाग केला ृर कशाचाही तयाग होृ नाही उलट ृो मनुषय 
घोटाळयाृ मा� पडृो. रोगाची परीका न करृाच औषध घेृले ृर ृे उलटे िवषासारखे मारक होृे. भपक 
असृाना अ�ाचा अनादर केला ृर भपक मारणार नाही का? तया�माणे जे तयाजय नवहे ृे टाकले ृर अपाय 
होृोच. अजुरना, अरे जे करणीय आहे ृे टाकप  नये आिण जे तयाजय आहे तयाचा लोभ धर नये. तयागाचे वमर 
चुकप न जर सवरतयाग केला ृर तया तयागाचेच ओझे होृे. महणपन सगळया मोहाशी झुंज देणारे वैरागयशील पुरष 
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अशा अनुिचृ तयागांया मोहाशीही झुंज देृाृ आिण आपले पामल तया िदशनेे पडप  देृ नाहीृ. आपली द�ी 
तया िदशलेा वळवृ नाहीृ. 

 
मी सागंृो यावर पपणर ��ा ठेव पास�. ृुझया कानावर वगेवगेळी मृे पडृील. ृुझी बुि� िृकडे जाम 

देम नको. पुषकळानंा असे वाटृे की, कमरच टाकले पािहजे. एखादा नगन जसा जगाला भाडंखोर महणृो ृसा 
हा िवचार आहे. कमरफलाची अिभलाषा सुटृ नाही महणपन हे लोक असे �िृपादन करृाृ. जयांया िजभेची 
चव गेली आहे असा रोगी अ�ाला नाव े ठेवृो, कु�ी आपलया रोगावर न रागवृा माशा बसृाृ महणपन 
तयांं यावर राग काढृो. तया�माणे फळकामाची इंचा टाकणयास असमसर असणारे साखंयशासकतय� किपलाचें 
अनुयायी कम�लाच दोष ठेवृाृ आिण मुळापासपन कम�चा तयाग करावा असा िनणरय देृाृ. 

 
आृा पपवरमीमासंक महणृाृ बाकीचे कमर कर नये पण यजयागािदक कम� करावीच तयािशवाय 

साधकाची शुि� होणयाचे दुसरे साधन नाही. मनाची शुि� लवकराृ लवकर वहावी अशी जयाला इंचा असेल, 
या कामाृ वगेाने जय वहावा असे वाटृ असेल ृर िच�शुि�ंया कामाृ सबळ असलेले हे यजकमर करणयाचा 
मुळीच आळस कर नये. अहो, शुि�ंया कामाृ आळस कसा चालेल? सोने शु� वहाव ेअसे वाटृ असेल ृर 
आगीला कंटाळृा येईल का? आरसा सवंच वहावा महणपन तयाला चुना लावायला नको का? लुगडी सवंच 
वहावयास हवी ृर परटांया धुणयांया पा�ाला ृे घाणेरडे महणपन चालृे का? तया�माणे कमर कलेशकारक आहे 
महणपन तयाचा तयाग करन चालेल का? सवयंपाकाचा कंटाळा केला ृर उ�म अ� िमळेल का?” 

 
असे बोलपन काही लोक जीवानंा कमरबधंनाृ अडकवपन टाकृाृ. मृभेद झालयामुळे कम�चा तयाग 

करावा की नाही याचा िनणरय लागृ नाही. वादच होृ रहाृाृ. 
 
आृा ृो िवसंवाद संपेल, तयागाब�ल िनि�ृ िनणरय करृा येईल असे गोमटे िववचेन करृो. पृ 

अवधान दे. अजुरना, जयाला तयाग तयाग असे महटले जाृे ृो ृीन �कारचा आहे. हे िृनही �कारे वगेवगेळे 
वणरन करन सागंृो. पण तयागांया ृातपय�स�चे सार इृकेच आहे असे समज. मला सवरजाला तयागाब�लचे 
जे मृ पटृे ृे ठाम मृ पृ ऐक. 

 
संसारबधंना पृन सुटणयाची जयाला मनापासपन ृळमळ आहे, जो तयािवषयी सवर �कारे जागरक आहे 

तयाने काय करणे अतयावशयक आहे ृे सागंृो– 
 
अजुरना, एखादा वाटसर पावलापुढे पामल टाकृ मु�ामाची जागा गाठृो. मुमुकपने मोकांया वाटेने 

जाृाना यज, दान, ृप ही पावले टाकली पािहजेृच. तयाने यज, दान, ृप ही कम� अवशय करावी. अरे, 
हरवलेली वस पृ सापडणयापपव�च िृचा शोध सोडावयाचा का? पपणर कृपृी झालयािशवायच पानावरन उठावयाचे 
काय? परृीराला पोहचलयािशवाय नाव टाकप  नये, केळीचा घड हाृी आलयािशवाय केळ कापप नये. पुरलेला 
ठेवा हसृगृ झालयािशवाय िदवयास िनरोप देम नये, तया�माणेच आतमजानाब�ल पपणर खा�ी झालयािशवाय 
यजािदक कम�िवषयी उदासीन होम नये. आपआपलया अिधकारानुरप दान, यज, ृप ही कम� अिधकािधक 
दकृेने करावीृच. झपा�ाने चालले की, मु�ाम लवकर गाठपन िवसावा घेृा येृो महणजे आृाचा वगे 
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िवसावयास कारण होृो. कम�चा जोर नैषकायर साधणयासाठी उपयोगी पडृो. रोगी जेवहा औषध घेणयाचा िन�य 
करृो आिण औषध घेणयाचा िनयम अमलाृ आणृो ृेवहा ृे औषध घेृा घेृा तयाची वयाधी दपर होृे. 
तयाच�माणे जेवहा कम� योगय हाृवटीने केली जाृाृ ृेवहा िच�ाजी चचंलृा हा रजोगुण आिण पापवासना हा 
ृमोगुण झाडा देमन नाहीसे होृाृ. िहणकस सोनयाला वरचेवर काराचंी पुटे िदली की, हीण जळपन जामन 
शु� सोने उरृे ृसे हे घडृे. धनंजया, कम� बाधक ृर नाहीृच. िन�ेने सवािधकारानुसार केलेली कम� रज, 
ृम िच�ा पृन काढपन टाकप न अंृःकरणशु�ीचे िठकाण �तयक अनुभवास आणृाृ. स�वशु�ींया द�ीने ृी कम� 
ृीस�ंया योगयृेला येृाृ. ृीस�नी बा्मळ धुृला जाृो आिण कम�ने िच� उजजवल होृे महणपन सतकम� हीच 
ृीस� आहेृ असे समज. 
 

अरे, कृषा रृ माणसाला मारवाडंया वाळवटंाृ तया उनहाळयांया झळीबरोबर अमकृवक�ी वहावी िकवा 
आंधळयांया सोयीसाठी �तयक सपयरच �कट वहावा, बुडणाऱयाचे रकण करणयासाठी �तयक नदीने धाव घयावी 
िकवा पडणाऱयाला पकथवीनेच झेलपन घयाव,े मरणाऱयाला मकतयपनेच आयुषय वाढवपन �ाव ेतया�माणे मारक जे िवष 
ृे औषध महणपन िदले की, ृारक होृे तया�माणे कमरब� असलेलया मुमुकपला कमरच बधंमुकृ करृे. 
फलतयागांया हाृोटीने कम� केली की, धनंजया, बधंक असणारी कम�च मुकृ करणयास कारणीभपृ  होृाृ. 

 
िकरीटी, ही फलतयागाची हाृवटी िकृी संुदर आहे ृे ृुला सागंृो. ही साधली की, कम�च कम�ला 

नाहीसे करृे. महायागािद �मुख कम� आपलया हा पृन िबनचपक पार पडली ृरी, “हा महायाग मी केला, मी 
िकृी पुणयवान,” असा क �ृपणाचा गवर यजकतय�स असप नये. एखादा मनुषय ृीसरया�ेस जाृो पण कुणा एकाने 
आपलया हा पृन या�ा घडृ नाही आिण पुणय जोडृ नाही महणपन या�ेचा खचर देमन “माझयासाठी या�ा कर,” 
असे सािंगृलेले असृे. �तयेक ृीसरके�ामधये यजमान महणपन ्ा दातयाचाच नामो�ार गो�ो�ार होृो 
अशावळेी ही या�ा मी केली असे तया या�ेकरस वाटृ नाही, असा अहंकार उतप� होृ नाही. समस�ंया 
िशककयावर लढणारा एखादा सैिनक एकटाच दुसऱयांया सैनयावर ृुटपन पडृो, जय िमळवृो पण मी लढाई 
िजकली असे महणृ नाही. आमंया सवामीचा जय झाला असे महणृो. दुसऱयांया कासेला धरन पोहणारा मी 
पोहृो आहे असे महणृ नाही िकवा यजमानांया ्वयाने आिण आजेने जो पुरोिहृ दान देृो ृो मी दाृा असा 
गवर वहाृ नाही. तया�माणे कम�ंया अिभमानाने येणारे क कृर�व आपलयाकडे न घेृा कम� जशी आपोआप येृील 
ृसृशी संपवावी. जे कमर हा पृन घडले तयांया फळाकडे ृो आपला मनाचा मोहरा कधीही वळप देम नये. 
कम�चा आरंभ करणयापपव�च तया तया कम�ंया फळाची आशा सोडपन �ावी. दुसऱयांया मुलाचे पालन करृाना 
एखादी दाई जया अिलपृ मनाने असृे ृसे आपले मन फलाशेृ  न गुंृृा अिलपृ ठेवाव.े िपपळाची फळे 
िमळावी महणपन िपपळाला पाणी घालृ नाहीृ, तयाच�माणे फलांया आशचेा तयाग करनच कमर करावे. 
गोवारी सगळयाचंी जनावरे गोळा करन रानाृ येृो तयानंा चारन संधयाकाळी जया तया घरी पोहचृी करृो 
तया गाई-महशींया दुधांया �ापृीची आशा मनाृ ठेवृ नाही. अशा युकृीने कमर करणाऱया कतय�स आपलया 
आतमसवरपाचा लाभ होृो. महणपन फळाची इंचा सोडपन, देहाचा अहंकार टाकप न कम� करावी असा माझा 
सव�ना कलयाणकारक िनरोप आहे. जीवांया बधंनामुळे जो िशणला आहे आिण जो तया पृन सुटणयासाठी 
खटपट करृो आहे तयाने मी सािंगृलेलया ्ा हाृवटीस िवसंबप नये, असे माझे वरचेवर पुनहा पुनहा सागंणे 
आहे. कम� केलीच पािहजेृ हे कधी िवसर नये. कम� करणयाचेच टाकप न देणे हे योगय नवहे. 
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अजुरना, हे बघ, अंधाराृ िदसृ नाही महणपन रागारागाने आपलया डोळयाृ नखे खुपसावी तया�माणे जो 
मनुषय सवरच कम�चा �ेष करन सरसकट सवरच कम�चा तयाग करृो तयाचा कमरतयाग ृामस आहे असे समज. 
डोके दुखृे महणपन डोकेच ृोडणयासारखे ृे वडेेपणाचे आहे. मागर कठीण असला ृर चालपन चालपन पाय ृो 
संपवृीलच पण तया माग�ंया अवघडपणाचा राग पायावंर काढपन पायच ृोडपन टाकले ृर कसे होईल? 
एखा�ा माणसांया भकेुंया वळेी अ�ाचे ृाट आले आिण तयाने, “अ� फार मन आहे,” असे महणपन ृे ृाटच 
उडवपन िदले ृर ृो उपवासाने वयाकुळच रहाणार. तयांया बुि�ने लंघनांया पिरणामंाचा िवचार केलेला नाही 
असे होृ नाही का? �माने मसृ झालेलया माणसाला कमर करणयांया यु�कृने कमरबधंाचा िनरास कसा करावा 
हेच कळृ नाही. ृो वण��मधम��माणे वा�ाला आलेले कमरच कमरबधंनांृ पन सुटणयांया इंचेने टाकप न देृो. 
अजुरना, परंृु अशा�कारंया ृामस तयागाचा िवटाळ पृ चुकप नही सवृःला होम देम नकोस. 

 
पुषकळदा असेही घडृे की, आपलया आ�मधम��माणे आपला धमर काय हे ृो कृ� जाणृो. आपले 

क रृवयही तयाला कळृे पण ृे कमर करणयामधये जो �ास आहे तयाला ृो कंटाळृो. कम�ंया आरंभाची बाजप 
�सम सोडा वळे क�दायक असृे. िशदोरी वाहपन नेृाना जड वाटृे. िलब िजभेला कडप  आिण िहरडा ृुरट 
लागृो पण पिरणामी ही सवर िहृकारक आहेृ. तया�माणे कम�चा अिलकडचा भाग महणजे �ारंभ �ासदायक 
असृो. गाय उ�म पण िशगाकडपन मारकी असृे, शवेंृ ीचे फप ल अतयंृ सुवािसक पण फा�ंानंा काटे आहेृ ही 
अडचण असृे. जेवणाचे सुख उ�म पण सवयंपाकांया वयापांया द�ीने क�दायक असृे. आिण तया क�ाला 
कंटाळपन कृ� कम�चे �म मानृो. शासाने करावयास सािंगृले महणपन वासृिवक पहाृा कृ� कम�स सुरवाृ 
करृो पण तया कम�ंया कलेशाने तयास वयापले की, अ�गनने पोळलेला मनुषय अ�गन टाकप न देृो तया�माणे ृो 
कृ� कमर मधयंृरीच टाकप न देृो. आिण उलट िवचारधारा सुर होृे. ृो मनाशी महणृो की, “देहासारखी 
सुंदर वसृु हाृी आली आहे. फार भागयाने िमळाली आहे ृर पापयासारखा कम�चा शीण तया देहांया मागे 
कशाला लावप? कम�चे फळ कधी िमळेल ृेवहा िमळेल आज हाृाृ असलेले उ�म भोग न भोगृा तया कम�चे 
फळ िमळणयाची आशा कशाला करीृ बसप. हाृचे भोगायचे नाही आिण देहाला क� देमन शासवचना�माणे 
कमर करृ तया कम�चे फळ िमळेल महणपन वाट पहाृ आशनेे बसायचे हे कुणी करावे? आज समोर आहेृ ृे 
सुखभोग भोगपन घयावे हाच शहाणपणा आहे. 
 

अजुरना, शिरराला कलेश नकोृ महणपन कम�चा तयाग केला जाृो तयावळेी वीरेशा, तया तयागाला राजस 
तयाग महणावे. ्ा राजस तयागामधये कम�चा तयाग होृो खरा पण उ पृ गेलेले दपध, पृप अ�गनृ पडले ृर काही 
होम केलयाचे पुणय िमळृ नाही, तया�माणे ्ा राजस तयागाने तयागाचे फळ िमळृ नाही. एखादा मनुषय 
पाणयाृ बुडपन गेला ृर तयाने जलसमाधी घेृली असे महणप नये. हे दुमररणच झाले आहे, तया�माणे देहांया 
लोभाने कम�वर जेवहा पाणी सोडले जाृे ृेवहा खरोखरच तयागाचे फळ िमळृ नाही. ृो कमरतयाग मोक देृ 
नाही. पास�, जान उदयाला आले की, उजाडलयावर सपयर�काश नक�े िगळपन टाकृो तया�माणे, सवर ि�या 
आपलया कारणासह महणजे अजानासह आपोआप नाहीशा होृाृ आिण हा खरा कमरतयाग आहे आिण फकृ 
अशा �कारंया कमरतयागाने मोक िमळृो. कोणतया तयागाने मोकफळ घराृ घुसृे ृो तयाग कशा �कारचा आहे 
हे सागंृो. 
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हा कृ� �सम आपला अिधकार काय हे पहाृो. तयावर शासवचनाचा अलंकार चढिवृो आिण 
तया�माणे आचरण करृो. 

 
कलक�ा हायकोटर ज� गुरदास बानज� आपलया खाणयािपणयांया िनयमािवषयी अतयंृ क�र होृे. 

लॉडर कझरनंयावळेी कलक�ा िवनिव�ालय किमशनमधये तयानंी गुरदासाचंी सदसय महणपन नेमणपक केली. 
तयासंबधंीचे कामकाज उरकप न िसमलयाहपन वहॉईसरॉयंया सपेशल ्ेनमधपन गुरदास कलक�यास येृ होृे. 
वहॉईसरॉयनी तयानंा आपलया डबयाृ बोलावपन घेृले. पुषकळ वळे गपपा गो�ी झालयावर जेवणाची वळे 
झालयावर वहॉईसरॉय गुरदासानंा महणाले, “आृा आपण भोजन करन या.” गुरदास महणाले, “मी गाडीृ 
काही खाृ नाही. फकृ बरोबरचे गंगाजल िपृो.” वहॉईसरॉयनी पुनहा िवचारले, “मग आपला मुलगा कधी 
जेवणार? गुरदास महणाले, “मी जेवलयािशवाय ृो कसा जेवले?” वहॉईसरॉयनी िवचारले, “मग तयाला फार 
भपक लागली ृर?” गुरदास महणाले, “घरी केलेली िमठाई तयांयाजवळ आहे ृी ृो खाईल.” वहॉईसरॉय 
महणाले, “ठीक आहे, अलाहाबादला गाडी साबंवप. आपण सनान, भोजन करा. मीही आपले भोजन होईपय�ृ 
जेवणार नाही.” 

 
गाडी अलाहबादला साबंवली गेली. गुरदास िपृापु�ानंी गंगासनान केले. डाळभाृ करन खा�ा; मग 

वहॉईसरॉय व गुरदास यानंा घेमन गाडी कलक�ा माग�ने िनघाली! 
 
आमंया घराृलीच गो�! आमचे आजोबा �ीमंृ बाबासाहेब इचलकरंजीकर आिण माझे आजेसासरे 

�ीमंृ आबासाहेब िवशाळगडकर उभयृा िद�ी दरबारला गेले होृे. दरबार आटोपलयावर काशीस जाणयाचे 
ठरले. उभयृा सवाऱया व पिरवार याचंी िरझव�शनस झाली. गाडीची वळे होृ चालली. आबासाहेब सरकार 
संधयावदंन व इृर िनतयकम�स बसलेले. बाबासाहेब सरकारांं याकडपन िनरोप गेला “महाराज गाडीची वळे 
होृ आली िनघायला हव.े” सवृः सरकार गेले. आबासाहेब सरकार तयानंा महणाले, “बाबासाहेब, माझे 
िनतयकमर आटोपले ृर मी येईन. आपण माझी वाट पाहप नका. आपण िनघा.” अशी कम�वरील जवलंृ िन�ा 
भगवंृ ानंा अिभ�ेृ असावी. 

 
देव पुढे महणाले, “अजुरना, इृकया कठोर पालनानंृरही मी हे िवशषे काही करृो.” असा भाव तया 

कतय�ंया मनाृ असृ नाही आिण कमर करीृ असृाना फळांया आशवेर तयाने पाणी सोडलेले असृे. 
पिहलया ि�ये पृनच िकबहुना तयागा पृन दुसरा तयाग िस� होृो. ृो कृ� कृुरतवच घेृ नाही आिण महणपन 
कमरफळ तयाग सहजच घडृो. तयासाठी �म घयाव ेलागृ नाहीृ, िवचार करावा लागृ नाही. पण अजुरना, 
कामना ठेवायची नाही महणपन अवजा करावयाची असे मा� समजप नको. माृेंया बाबृीृ जया�माणे कामना 
आिण अवजा दोनहीही पृनाला कारणीभपृ  होृाृ तया�माणे कम�चे आहे. महणपन तया दोनहीचा तयाग करावा 
आिण केवळ माृेची भ�कृ करावी. गायीचे ृोड अपिव� महणपन सगळी गायच टाकावी काय? आपलया 
आवडतया फळाृ असार साल बी आहे महणपन सवर फळच तयाजय समजाव ेकाय? तया�माणे क कृरतवाचा अिभमान 
आिण कमर फळाचा आसवाद ्ा दोनहीचे नाव कमरबधं असे आहे. या पृनच कम�चा बधं िनम�ण होृो. बाप 
लेकीब�ल िवषयवासना न ठेवृा जया�माणे क रृवय महणपन िृचे पालनपोषण आिण रकण करृो, तयामुळे �ास 
झाला असे मानृ नाही तया�माणे जो कृ� िविहृ ि�या करृाना तया ि�येंया फळाची आकाकंा ठेवृ नाही 
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िकवा तया ि�येचा �ास मानृ नाही. या तयागास साि�वक तयाग महणाव.े हा तयाग फार �े� वकक आहे आिण 
यालाच मोक हे फळ ृेरे, अशी ्ा तयागाची �िस�ी आहे. 

 
असे का घडृे हे पािहले की, धयानी येृे आहे की, बीज जाळपन टाकप न वककाचा िनव�श करावा तया�माणे 

फलाचा तयाग करन जयाने कम�चा तयाग केला तयांया िच�ावरील रजोगुण व ृमोगुण हे दोनही साि�वक 
कमरतयागाने नाहीसे होृाृ. गंज आिण कािळमा हे लोखंडाचे अंगभपृ  दोष पिरसाचा सपशर झाला की, तया 
लोखंडाचे सोने होमन नाहीसे होृाृ तया�माणे कमरतयागांया सपश�ने हे दोन दोष जाृाृ आिण अंृःकरणाृ 
फकृ साि�वक भाव िश�क राहृो. संधयाकाळ झाली की, मकगजळाचा �म नाहीसा होृो. तया�माणे तया शु� 
स�वभावाने िवन�माचा िनरास होृो आिण आतमबोधाचे डोळे उघडृाृ. आकाश सगळीकडे असपनही जसे 
िदसृ नाही पोकळी एवढेच सवरप कळृे तया�माणे बुदधयािदकापुंढे जो एवढा मोठा िवनाभास आहे ृो तयाला 
कोणीकडेच िदसृ नाही. 

 
�ारबध कम�ंया बळाने बरी वाईट कम� �ापृ झाली ृरी आकाशाृ ढग िवरन जाृाृ तया�माणे 

तयांया द�ीला तयाचंा बरेवाईटपणा िदसृ नाही. तयांया द�ीमुळे ृी कम� चोखच होृाृ आिण महणपन शुभकम� 
करृाना आनंद, अशुभ करृाना दुःख तयांया मनाृ येृ नाही. शुभकमर हषर िनभरर िच�ाने करावे. अशुभ 
कम�चा �ेष करावा असे ृो करृ नाही. पास�, ृुझया मनाृ येईल की, असे कसे घडेल? शुभकम�चा आनंद, 
अशुभकम�चा खेद असे झालयािशवाय कसे राहील? ृर घडृे काय की तयाचा िवनाभासच नाहीसा झाला 
असलयाने कम�ची शुभाशुभृा िमथया आहे हे ृो सहजच जाणृो. जागकृ झालेलया पुरषास सवपन खोटे होृे 
यािवषयी िृळमा� शकंा उरृ नाही. तयामुळे समोर आलेले कमर उ�मरीृीने करावयाचे एवढेच ृो साि�वक 
कृ� जाणृो. िकबहुना कमर आिण कृ� ्ा �ैृभावाची वाृ�ही पाडुंसुृा तया साि�वक तयागाृ उरलेली नसृे. 
अजुरना, अशा रीृीने केलेला कमरतयाग खरा असृो व मोकदायक होृो, एरवी दुसऱया कुठलयाही �कारे केलेला 
कमरतयाग बधंालाच कारण होृो. कम� टाकली जाृच नाहीृ आणखी बधंन करृाृ. सवयसाची अजुरना, देहाची 
मप�ृ घेमन जे कम�ची खंिृ मनांृ  बाळगृाृ ृे खरे महणजे गावढंळच आहेृ. घट जोवर घट ्ा सवरपाृ 
आहे ृोवर माृीचा वीट मानपन काय करणार? वस ृं पृचा तयाग कसा काय करणार? अ�गनंया िठकाणी जोवर 
अ�गनपणा आहे ृोवर ृो उषणृेला कंटाळपन काय करणार? िहगाने आपला उ� वास टाकला ृर तयाला 
सुगंधतव कोठपन िमळणार? ्वपणाच सोडला ृर पाणी कसे उरणार? ृेवहा तया�माणे जोवर शिररांया 
आभासाने वयवहार चालप  आहे ृोवर “कमरतयाग करीन” असे महणणे तया कतय�चा वडेेपणा आहे. अरे, 
कपाळावर लावलेला िटळा आपण वरन लावलेला आहे महणपन लावृापुसृा येृो पण कपाळास काय 
करणार? ृे ृर काढृाबसवृा येृ नाही? शासाने सािंगृलेले कमर आपण सवीकारले आहे महणपन टाकृा 
येईल पण शिररांया रपाने कमरच मागे लागले आहे तयाचे काय करावयाचे? ृे टाकृा येईल काय? हे 
सवाभािवक कमर जागेपणी ृर चालपच आहे पण िनजलयावरदेखील नासोंचछ वासरपाने चालप  आहे. काही न 
करणे हे देखील या देहांया गावी एक�कारचे कमरच घडृे. महणपन अजुरना, मी ृुला सागंृो, पुनहा पुनहा 
सागंृो, की कम�चा तयाग करणयाची एकच रीृ आिण ृी महणजे फळाशें या ृाबयाृ जावयाचे नाही. आपलया 
सवर कम�चे फळ ईनराला अपरण करावे महणजे तयाची कक पा होमन बोधाचा उदय होृो. आिण दोरींया िठकाणी 
सापाचा आभास होृ होृा ृे संपृे. आतमजानाने अजानासह कम�चा नाश होृो आिण हा असा कमरतयाग 
महणजेच खरा तयाग होृो. पास�, जगामधये जो या �काराने कमरतयाग करणारा असेल तयालाच आमही तयागी 
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महणप. एरवही रोगयाला मपंच� आलेली असृाना ृो िवसावा घेृो आहे असे महणणयासारखे आहे. एका कम�चा 
शीण आला महणपन दुसऱया कम�ृ िवसावा शोधावा असेही कुणी कुणी करृाृ पण दाडंकयाचा मार 
चुकिवणयासाठी बुककयाचंा मार खावा ृसे हे होृे. परंृु आृा जासृ बोलणे राहप दे. फळाचा तयाग करन कमर 
नैषकम�वससेस नेणारा कृ� तयागी आहे असे िनि�ृ समज. ि�भवुनाृ केवळ ृोच सव�स�ने तयागी आहे. 

 
अजुरना, कम�चे फल िकृी �कारचे असृे हेही ृुला सागंृो. कम�चे फल ृीन �कारचे असृे. इ�, 

अिन� व िम�. हे ि�िवध जग ्ा ि�िवध कम�चे फल आहे. देव, मनुषय व ससावर ्ा सव�ना जगडंबर असे 
महणृाृ. हे ृीन �कार केवळ मप�ृमंृ कमरफलच आहे. सवधम�स मान देमन आपलया अिधकारानुरप वदेानंा 
िवचारन जे पुणयकमर केले जाृे तया पुणयामुळे सवयसाची अजुरना, इं्ािद देवाचें देह �ापृ होृाृ. ृे इ� 
कमरफल समजाव.े िवषयासकृबुि�ने सवैराचार अंगवळणी पाडपन केलेलया िनिष� अशा वाईट कम�मुळे कक िम, 
कीटक, माृीचे ढेकप ळ असे जनम येृाृ. ृेवहा तयास अिन� फळ महणाव.े शुभाशुभ कम� जेवहा समभाग असृाृ 
ृेवहा मनुषयदेह िमळृो, हे िम�फळ समजाव.े गोड आिण आंबट या दोन चवी एक� झालया की वगेळीच आंबट 
गोड चव ृयार होृे व तयाचा सवाद पिहलया दोहोना मागे सारणारा असृो. योगमाग�ृ वायप बाहेर साबंवला की 
ृो कंुभक होमन वायपं या िन�लृेस कारणीभपृ  होृो. वायप सवभावाने चचंल पण तयाचा िनरोध केलयाने ृो 
अशा �कारे उलट �कक िृ धारण करन िन�ल होृो. सतय आिण असतय याचंी भेसळ झाली की, काही वगेळाच 
�कार होृो. िनभ�ळ सतयास असतय िजकृे आिण आपला िशरकाव करन घेृे. िम� कमरफळाची या�माणे 
�ससृी आहे. 

 
धनंजया, एरवही, घडृे असे की हे इ�, अिन� व िम� कसलेही कमरफळ असो कमरफलाची आशा जे 

सोडृ नाहीृ तयानंाच ृे भोगाव ेलागृे. नुसृे कमर बधंनकारक होृ नाही. कमरफळाची लालसा बधंन िनम�ण 
करृे. बाप मुलीला जनम देृो, वाढिवृो, कनयादान करृाना, “ही माझी नाही”, असे महणपन जावयांया 
हाृावर उदक सोडृो. आृा जनम देमनही िपृा मुकृ झाला, दान घेृलयामुळे जावई अडकला. िवषाचे 
आगर करणारे मळेकरी िवषव�ी वाढवृाृ, पैसा करृाृ, खुशाल आनंदाृ जगृाृ. ृी व�ी पैशाने िवकृ 
घेमन खाणारे �ाणाला मुकृाृ. जो कृ� कमर करृो आिण जो कृ� कमर करृो पण फलाशचेा तयाग करन 
अकृ�च होृो ्ा दोघानंा नुसृे कमर आवरं शकृ नाही. वाटेमधये असलेलया आंबयांया झाडाचे प�े फळ जो 
कोण ृे उचलपन खाईल तयाचे असृे तया�माणे जो कमरफळाची इंचा ठेवृो तयालाच ृे िमळृे. जो कमर 
करनही फळ घेृ नाही ृो जगांया घडामोडीृ िशरृच नाही. 

 
राजा भरृास मकतयुसमयी हिरणाचा धयास लागलयाने एक जनम हिरणाचा घयावा लागला व पुढंया 

जनमी मनुषय देह आला. आकाकेंमुळे व कम�मुळे �ाणी जनम मरणांया च�ांृ  सापडृो ृेवहा काहीच ि�या 
आपणहपन करावयांया नाहीृ असे तयाने ठरिवले. कुठलेही संसकार सवृःवर होम िदले नाहीृ. जे िमळेल ृे 
खाव,े कुठेही पडाव,े कोणी काही काम सािंगृले ृर करावे, नाहीृर सवसस असावे अशा तयाचा �म असे. 
पगार न देृा राबवपन घेणयासारखा मजपर िमळाला महणपन लोक तयांयाकडपन वाटेल िृृके काम करन घेृ. 
कधी नीट जेवप घालृ, कधी नाही. पुढे पुढे भावानंी आपलया शेृ ावर राबवपन घेणयास सुरवाृ केली. ृरी 
जडभरृ आनंदाृ मगन! एकदा ं ृर जाडजपड बिल� जडभरृास बळी देणयासाठी देवींया मंिदराृ नेले. 
मालकास असा नर बळी पाहपन फार आनंद झाला. तयाने सािंगृले “याला आंघोळ घालपन चागंली वसे �ा.” 
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आंघोळ झालयावर सािंगृले “आृा पोटभर जेव.” जडभरृ महणाला, “ठीक अहे. जेवप ं या.” पोटभर 
जेवलयावर मालक महणाला, “आृा देवीपुढे उभा रहा,” “ृुझा देवीला बळी अपरण करायचा आहे.” जडभरृ 
महणाला “करा” आिण देवीपुढे उभा रािहला. 

 
सरदाराने िशरंचेद करणयासाठी ृलवार उगारलयावर मा� देवीला रहावनेा. िृने ृातकाळ 

सरदाराचा व िशपायाचंा नाश केला. जडभरृाने भ्कालीचा हा परा�म कौृुकाने पािहला आिण ृो 
मुका�ाने िृसपन िनघपन गेला. 
 

ृर अशा उदासवकि�ब�ल देव बोलृ आहेृ. ृे महणाले, “कम�ंया फलाब�ल ृुझी इृकी उदासवकि� 
नसेल ृर मा� कमरफल सोडृ नाही, कमर करृाना व ृेही फलाशवेर नजर ठेवपन करृाना गोड वाटृे पण ृे 
कमरफल भोगृाना कलेश होृाृ. िजभेने सवाद घेणे वाढृ जाृे, जेवृानाही गोमटे वाटृे पण तयामुळे पिरणाम 
मरण �ापृ होणे हा होृो. संभािवृ िदसणाऱया चोराची म�ैी अरणय लागेपय�ृ बरी, सामानय सी अंगसपशर होृ 
नाही ृोवर बरी, तया�माणे शिरराने कमर करीृ असृाना मोठेपणाची भरभराट होृे पण मकतयपसमयी कम�ची 
फले एकदम �ापृ होृाृ. सावकार आहे, समसर आहे, पैसे परृ करणयाची मुदृही भरली आहे अशावळेी ृो 
धनको पैसे मागायला आला ृर जसा पैसे वसपल केलयािशवाय रहाृ नाही ृशी ही कम� फल भोगिवलयािशवाय 
कतय�स सोडृ नाहीृ. कणसा पृन कण पडृो तया पृन कणीस ृयार होृे पुनहा कण जिमनीृ पडृो पुनहा 
उठृो तया�माणे मागील कमरफले भोगृ असृाना जी कम� होृाृ ृी आणखी कम�ना जनम देृाृ. चालृाना 
एक पामल दुसऱया पावलाला िजकृ पुढे जाृे, नाव एका ृीरावरन दुसऱया ृीरावर गेली की िृकडपन परृ 
इकडे येृे. महणपन पैलृीर हे ऐलृीर होृे तया�माणे कमरफलांया भोगांया �यासापासपन जीवाची सुटका होृ 
नाही. कम�पासपन फल व फलापासपन पुनहा कमर या�माणे कमरफल भोगाचा िवसृार होृ जाृो आिण तया 
अतयागी कतय�स �पचं गुरफटपन टाकृो 

 
महणपन ृुला पुनहा पुनहा सागंृो की, पृ �ापृकमर मग ृे कोणतयाही �कारचे असो ृे उ�मरीृीने कर. 

फलाशवेर कम�ंया आरंभीच पाणी सोडपन दे. मग कमर ृुला बाधंप शकणार नाही. जाईचे फप ल फाकृे महणजेच 
सुकृे तया�माणे कम� करनच कमरतयाग करावा. िबयाचे धानय पोटगीसाठी संपवले की, वाढृी कुळवाडीच 
संपृे तया�माणे फलतयाग करनच कम�चे काम ृे संपवपन टाकृाृ. आृा अशी उ�म स�वशुि� झाली की, 
गुरकक पेंया अमकृाचा वष�व होृो आिण बोध वाढृ जाृो, �ैृाचे दैनय िफटपन जाृे. जयानंा जान�धान असा हा 
संनयास करृा येृो ृे फळभोगांया �ासापासपन सुटृाृ. आृा ्ा संनयासामुळे तयाचंी द�ी आतमरपापय�ृ 
जामन पोचृे, �ससर होृे. कमर महणजे काही वगेळे आहे असे तयानंा आृा िदसृच नाही. जया िभृीवर िच� 
काढलेले असावे ृीच पडपन गेली ृर िच�ाची केवळ माृी होृे. पहाट होमन उजाडले की अंधार उरृ नाही. 
रपच नाही ृर सावली कशाची पडणार, आरसाच नाही ृर िबब कुठे पहाणार? एकदा झोपेचा अममल संपला 
की सवपनाचा �संग कुठला आिण सवपन खरे का खोटे याची वाटाघाट ृरी कोण करणार? तया�माणेच ्ा 
संनयासामुळे मायाच िजवंृ  रहाृ नाही. मग िृचे कायर करावे, सोडाव,े हा भागच संपृो. महणपन पास�, असे 
धयानाृ ठेव की ्ा संनयासाृ कम�ची भाषाच उरृ नाही. 
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खरे सागंप का अजुरना, जोपय�ृ देहाृ अजान नादंृे आहे. ृोपय�ृ क �ृपणांया जोरावर आतमा 
बऱयावाईट कम�स �वक� झालेला िदसृो. वकि� �ैृांया राजयपदावर आरढ झालेली असृे. ममरजा अजुरना, 
आतमा आिण कमर ही एकमेकाहपन पपवर िदशा आिण पि�म िदशा यांं याइृकी वगेळी आहेृ. पास�, आतमा 
कम�हपन पपणर अिलपृ पण अजानामुळे आतमा कमर करृो असे भासृे पण आतमा ्ा कम�ंया जंजाळा पृन पपणर 
मुकृ असृो. नदीचे पाणी पाघंरन खडक पाणयाृ असृो पण नदीहपन वगेळा असृो, पाणयावर गोडाळ असृे 
पण पाणयाहपन वगेळे असृे. िदवयाजवळ असृे महणपन काजळी िदवा होम शकृ नाही. चं् ांया िठकाणी 
िदसणारा कलंक काही चं् ाशी एकरप झालेला नाही. दि� आिण डोळा याृ िकृी फरक आहे. वाटसरहपन 
वाट िभ�, पा�ाहपन पाणी िभ� आिण आरशाहपन मुख िभ� तया�माणे कम�हपन आतमा िभ� आहे. कमिलनी फुलृे 
आिण सपय�दय झालयाचे सुचिवृे व �मराकडपन सुगंध नेविवृे. सपयर काहीच करृ नाही. तयांया आ�सृतवाने 
कमिलनीकडपन ्ा सवर ि�या घडृाृ इृकेच. 

 
आतमयांया िठकाणी सवर ि�या घडलेलया िदसृाृ असे जरी महटले ृरी ृे चुकीचे ठरेल. ि�येची 

पाच कारणे दुसरीच आहेृ. ृी मी ृुला सागंृो. 
 
साखंय िस�ानृामधये ि�येची पाच कारणे सािंगृली जाृाृ. कदािचृ ृी कारणे ृुला मािहृही 

असृील. वदेांया राजधानीृ साखंय वदेानृांया �ासादामधये िनरपणांया नौबृींया आवाजाने ृी सािंगृली 
जाृाृ. शासे हाृ वर करन उघडपणाने ही कारणे सागंृाृ आिण बजावृाृ की सवर कम�ंया िस�ीला हीच 
पाच कारणे आहेृ. आतमराजास अयोगय रीृीने तया कारणाृ घालप  नये. अजुरना, वणरनांया दवडंीने ृी कारणे 
�िस�ीस आली आहेृ. आृा ृी ृुझयाही कानावर असप देृ महणपन सागंृो. मी जानरतन ृुझया हाृाृ 
सापडलयावर ृे जान पृ आणखी कोणा दुसऱयाकडपन ऐकाव े हे संकट कशासाठी? आरसा पुढे माडंलयावर, 
“बघा हो माझे रप कसे िदसृे?” असे लोकानंा िवचारन तयांं या दि�ला मान कशाला �ावा उगीच? आपले 
आपलयाला िदसृेच आहे.” 

 
“पास�, अरे भकृ जया भावनेने मला पाहील ृे ृे रप घेमन मी तयाची हौस पुरिवृो. ृोच मी आज 

ृुझया हाृाृले खेळणे झालो आहे.” 
 
भकृांया भावा�माणे देव रप धारण कसे करृाृ या संबधंीची एक फार मा�मक गो� आहे. एका 

�ा�णाने सावकराकडपन पाचश े रपये कजर घेृले. �ा�ण, वकदंावनाृील िबहारीजीचा पुजारी, जमृील 
ृसृसे पैसे फेडीृ ृो जवळजवळ दहा-पाच रपये बाकीवर आला असृा सावकाराने पैसे तयांया खातयावर 
जमा न करृा दुसऱयाच पानावर जमा केले आिण िफय�द ठेवली. पुजारी िबहारींया देवळाृ पपजा करीृ होृा. 
िृसे कोट�चा माणपस िफय�दीची नोटीस घेमन आला. नोटीस पाहपन पुजाऱयाला फार आ�यर व भय वाटले. 
डोळयाृ पाणी आणपन ृो सागंप लागला, “अहो मी सगळे पैसे भागवले आहेृ. दहा-पाच रािहले असृील ृे 
देृो पण िफय�द कशासाठी माझयावर?” चपराशी महणाला, “सगळे खरे, पण ृुझया बाजपने कुणी साकीदार 
आहे का? पैसे सावकाराला कधी िदले, िकृी िदले, याला ृुझया बाजपने कोण साकीदार आहेृ?” 
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�ा�ण महणाला, “माझे कोण आहे िबहारीजीिशवाय? घाला साकीदार महणपन िबहारजीचे नाव.” 
चपराशाने ृसे केले. िबहारीजींया नावाने नोटीस आणली आिण पुजाऱयाला िवचारले, “िबहारीजीचा प�ा �ा 
कुठे राहृाृ ृे? तयाचंी साक आहे ना?” पुजारी महणाला, “देवळांया िभृीवर लावा िबहारीजींया नावची 
नोटीस.” 

 
चपराशीने आपले काम केले. िफय�द सुर झाली. साकीदार महणपन िबहारीजीचे नाव पुकारले. ृीनदा 

पुकारलयावर उ�र आले. “हजर” 
 
एक अिृशय सुंदर युवक साकीदारांया िपजऱयाृ येमन उभा रािहला आिण ज�साहेबाकंडे पाहप 

लागला. साहेबानंी युवकाकडे पािहले मा�! तयांं या हाृा पृन लेखणी गळपन पडली. पधंरा िमिनटे ृे ृटसस 
बसपन रािहले. तयाचें शरीर हालले नाही की ृे काही बोलपही शकले नाहीृ. नंृर ृे भानावर आले. िबहारीनी 
साकीस सुरवाृ केली. ृे महणाले, “मी नेहमी पुजाऱयाबरोबर असृो. माझया समक तयानंी सावकाराचे सगळे 
देणे िदले आहे. काही अगदी सोडे पैसे रािहले असृील. शटेजीनी जमा करृाना पुजाऱयांया नावावर पैसे जमा 
न करृा वहींया अमुक पानावर, अमुक नावावर जमा केले आहेृ.” 

 
मग ज� िबहारीला घेमनच सावकारांया दुकानाृ गेले. िबहारी जे जे महणेल ृे ृे खरे िनघृ गेले. 

जया पानावर दुसऱयाच नावावर र�म जमा केली होृी ृे पान व र�म बरोबर िनघाली. िबहारींया 
सागंणया�माणे र�म जमा झालयाचे ज�ाने पािहले व वही बाजपस ठेवपन पहाृाृ ृर िृसे कुणी नाही. ज�ानंी 
कचेरीृ जामन कडक िनकाल िलिहला आिण तयाचबरोबर आपलया नोकरीचा राजीनामा िलहपन संनयास 
घेृला देव भकृासाठी असे वाटेल ृे रप घेमन वाटेल ृे काम करन तयाचे रकण करृाृ. आृा ृर आपण 
्ा अजुरनांया हाृाृले खेळणे झालो आहे या िवचाराने देव गिहवरन गेले. �ेमाचा असा �चडं ओघ आला की 
देव भानावर रािहले नाहीृ, इकडे तयावळेी अजुरनाचीही ृीच �ससृी झाली होृी. आनंदाने अजुरनाचेही देहभान 
नाहीसे होम लागले. चं् कांृ  मणयांं या डोगरावर चादंणयाचा वष�व झालयाने ृे मणी पाझर लागपन सरोवर 
िनम�ण वहाव े तया�माणे सुख आिण सुखाचा अनुभव याृील �ैृभावाची िभृ मोडपन सुखच अजुरनाकक ृी होम 
लागले. मला सुख होृे आहे असे अनुभवणारे अजुरनपणच िवरघळपन जाम लागले. दोघापैंकी देव समसर 
महणपनच �सम भानावर आले आिण सुखाृ बुडणाऱया अजुरनाला वर काढणयासाठी तयानंी धाव घेृली. 
अजुरनाएवढे मोठे धचड पण आपलया िवस कृृ �जेसह ृोिह आृ बुडपन जावा एवढे आनंदाचे भरृे आले होृे. ृे 
काढपन लावपन देव महणाले, “पास�, ऐकृोस ना? चागंला भानावर ये.” 

 
देवांं या हाकेने अजुरन भानावर आला िननास सोडपन तयाने मान डोलावली. सवृःला कसेबसे सावरन 

ृो महणाला, “देवा, दाृारा मी ृुमंया शजेारी रहायला मी आृा कंटाळलो आहे, ृुमंयाशी एकरपच वहावे 
महणृो ृर आपण मला असे दपर का लोटृा? आृा ऐकय घडेल असे वाटृा वाटृा जीवदशा आड कशाला 
घालृा? माझे सगळे ह� पुरवृा आिण हाच का पुरवृ नाही?” 

 
�ीकक षण महणाले, “अरे व�ेा, ृुझया-माझयाृ �ैृ आहेच कुठे? चं्  आिण चिं्का ही का वगेळी 

आहेृ? तयानंा �ैृ मोडणयासाठी काहंी धडपड करावी लागृे काय? िजसे मुळाृ अ�ैृच आहे िृसे काय 
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बोलायचे? मा� हे मी ृुला बोलपन दाखवायला िभृो. आपलया आवडीचे कोणी असावे, मग तयाची समजपृ 
घालावी, याृ �ेम अिधकािधक दढ होृ जाृे. आृा आपण दोघे आहोृ महणपनच हे सुख भोगप शकृो रे. आृा 
ृुझे माझे हे वरवरचे �ैृ िकृी आनंदाचे आहे. हे �ैृ िनिमषाध�ृ संपेल आिण तयाबरोबर संवाद सुखाला मी 
मुकेन. ृेवहा ्ा ऐकयािवषयीचे बोलणे जरा बाजपला ठेवप या. 

 
पडुंसुृा, आपण काय बोलृ होृो ृे आठवृे ना ृुला? आतमयाहपन कमर सवरृः िभ� आहे असे मी ृुला 

सागंृ होृो.” 
 
अजुरन महणाला, “हो हो देवा खरच आपण ृर अगदी माझया मनाृलेच बोलला. महाराज, आतमा जर 

कम�ला कारणीभपृ  नाही ृर मग कम�चे कारण आहे ृरी कोण असे मला सारखे वाटृ होृे. आपण आठवया 
अधयायाृ कम�ची वयाखया करृाना महटले होृे की, कतय�िशवाय अवयकृांया िठकाणी हा भासमान होणारा 
आकार उतप� होृो. जयांयामुळे असा हा वयापार होृो तयाला महणावयाचे कमर. ृेवहाच आपण असेही महटले 
की कृ� िदसृ नाही, कारण कळृ नाही पण मधेच कायर मा� वाढलेले िदसृे. आृा याब�ल माझया मनाृ 
शकंा होृी ृी आपलया ्ा िववचेनाने जाईल. कायर महटले की कृ� आिण कारण असृेच असा सामानय िनयम 
असृाना हे असे कृ� आिण कारण यािशवाय कायर घडृे कसे हे कळणयाची मला फार उतकंठा लागली आहे. 
सगळया कम�चे एक कारण पचंक आहे आिण मी ृे ृुला समजावपन देईन अशी आपण पैज घेृली आहे ृेवहा 
माझे देणे �ा बर लवकर. िशवाय आपण महटले आहे की कम�ंया कारणाशी आतमयाचा काही संबधं नाही. 
आपलया िववचेनाची मी अगदी आृुरृेने वाट पहाृो आहे देवा.” 

 
अजुरनाचे हे बोलणे ऐकप न देवानंा फार संृोष झाला. ृे महणाले, “बाबा, असे धरणे धरणारा ृरी कोण 

भेटृो आहे? अजुरना, मी ृुला सगळे िनरपण करृो अगदी सोपया भाषेृ करृो. पण या �ेमाने ृुला ऋणी 
वहाव ेलागेल. 

 
ृेवहा अजुरन हसपन महणाला, “वाहवा देवा, आृाच काय महणालाृ हे िवसरलाृ वाटृे. या गो�ीृ 

मी पृपणा ठेवलाृच होय?” 
 
देव महणाले, “खरंच की पास�, आृा मा� खरोखरच िनरपणास सुरवाृ करृो. अवधान चागंले 

पघळ करन ऐक बरं का? अजुरना, खरोखरच आतमसवरपांया बाहेरंया बाहेर सवर कम�ची उभारणी होृे. जया 
पाच कारणांं या समुदायाकडपन हा कम�चा पसारा माडंला जाृो ृीच कारणे कम�चा हे पृ असलयाने ृे हे पृही 
उघडउघड पाच आहेृ. पास�, हे धयानाृ ठेव. ृे आतमृ�व ्ा कम�ंया उभारणीृ कुठेही, कधीही सोडेसु�ा 
अडकलेले नाही. ृे तया कम�चा हे पृ नाही िकवा उपादान कारणही नाही. उपादान कारण महणजे जया 
कारणाचा काय�ृ �वशे असृो ृे. आृा घटाचे उदाहरण घेृले ृर माृीने घटरपाृ �वशे केला असलयाने 
माृी हे घटाचे उपादान कारण आहे. आतमा मा� कम�पासपन पपणर अिलपृ असलयाने कुठलयाही कम�चे उपादान 
कारण होम शकृ नाही. तयाच�माणे आतमा सवृः कमर पार पाडणयाचे कामी सहाययही करृ नाही. 

 
आकाशाृ रा�, िदवस येृाृ जाृाृ. आकाशाचा तयाचा काही संबधं नसृो, ृे ्ापासपन अिलपृच 
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असृे. तया�माणे वगेळयाच कारणानंी कमर उतप� होृे आिण ृी शुभाशुभ कम� आतमयांया िठकाणी उतप� झाली 
असे वाटृे. पाणी, उषणृा आिण वाफ याचंा संगम झाला आिण तयानंा वायपचे सहायय िमळाले की आकाशाृ ढग 
येृाृ. आकाशाला ढगाचंी वाृ�ही नसृे. अनेक लाकडानंी नाव ृयार होृे, नावाडी ृी ढकलृो आिण वारा 
ृी चालवृो, पाणी केवळ साकी असृे. पकथवीवरची माृी खचर पडपन िचखलाचा गोळा ृयार होृो. ृो चाकावर 
टाकला जाृो, चाक िफरृ राहृे आिण तया िचखलाचे भाडें ृयार होृे. िचखलांया गोळयाचें मडके 
बनिवणयाचे काम कंुभार करृो. पकथवी तया चाकाला आधार देृे एवहढेच. बाकी आधारावाचपन पकथवीचे काय खचर 
हाृे? सपय�ंया उदयाने लोकाचें सवर वयवहार होृ असृाृ. पण सपय�कडे कोणतया कम�चे क कृरतव येृे? 
तयाच�माणे पाच हे पृ एक� झालयावर ्ा कारणाकंडपन कमरलृाची लावणी होृे. आतमा अगदी िभ� असृो. 
मोतये वजन करन घयावी तया�माणे ही पाच कारणे वगेवगेळी खुलासेवार बारकाईने सागंृो. 

 
कम�ंया कारणापैंकी देह हे पिहले कारण आहे. या देहाला अिध�ान असे नाव आहे कारण भोकृा जो 

जीव ृो आपलया सुख दुःखािद भोगासह या देहाृ राहृो. इंि्यांं या दहा हाृानंी रा�ंिदवस िशणृ 
�कक ृीकडपन सुखदुःखे िमळिवली जाृाृ. ृी भोगणयासाठी देहािशवाय जीवाला दुसरी जागाच नाही महणपन 
देहाला अिध�ान हे नाव िदले जाृे. चौवीस ृ�वरपी कुटंुबाचे रहाणयाचे देह हे घर आहे. बधंमोकाची गुंृागुंृ 
इसेच उलगडली जाृे. फार काय सागंप अजुरना, जागकिृ, सवपन, सुषु�पृ या ृीनही अवससानंा देहच आधारभपृ  
आहे. ृेवहा तयामुळेही देहाला अिध�ान हे नाव िमळाले आहे. जीव येसे सुखदुःखाचा भोग भोगृो महणपन देह हे 
अिध�ान ्ा नावाने कम�चे पिहले कारण मानले जाृे. 

 
कम�चे दुसरे कारण महणजे कृ�. हे चैृनयाचे �िृिबब आहे. आकाशा पृन वकि� होृे तया पाणयाने डबके 

ृयार होृे आिण तया डबकयाृच पुनहा आकाश �िृिबिबृ होृे, तया�माणे हे घडृे. एखा�ा राजाला गाढ झोप 
लागृे, ृो झोपेमुळे राजेपण िवसरृो. सवपनाृ दीन, रंक होृो. ृे दैनयदुःख पाघंरन वावरृो, तया दैनयाशी 
एकरप होृो. तया�माणे चैृनयाला आपला िवसर पडृो. देहांया आकाराने ृे भासप लागृे आिण चैृनय 
�माने मी देह आहे असे महणप लागृे. चैृनयाने अशी िवपरीृ समजपृ करन घेृली की तयाला जीव 
महणावयाचे. ्ा जीवरपी आभासाने देहाबरोबर करारमदार केला आहे की पृ आिण मी एक. आृा �मा पृन का 
होईना अशी शपस झाली असलयाने �कक ृी जी जी कम� करृे ृी ृी मी केली असे चैृनय महणप लागृे आिण मग 
्ा चैृनयाला जीव हे नाव येृे. हे कम�चे दुसरे कारण आहे. राजनंदना पास�, कम�चे िृसरे कारण ही 
जानचि्य आहेृ. दि� पापणयापासपन बाहेर पडणयापपव� अखंड असृे पण पापणयांं या केसामुळे िचरलेली 
वाटृे, चवरीसारखी होृे. घरामधये लावलेलया एकाच िदवयाचा �काश िनरिनराळया गवाकांृ पन बाहेर 
पडलयामुळे वगेळा वगेळा िदसृो. बुि�चे एकच जान िनरिनराळया इंि्यांृ पन बाहेर फाकृे व वगेळे होृे. ृीच 
बुि�शकृी नाकामधये वास घेणारी, डोळयामधये पहाणारी, कानामधये ऐकणारी, िजभेमधये चव घेणारी आिण 
तवचेमधये सपशर घेणारी होृे. या पाच जानचि्यांृ पन जीवाला येणारे अनुभव सवृं� असले ृरी अनुभव 
येणयासाठी लागणारी बुि� एकच असृे. इंि्यानुरप ृी वगेळे रप धारण करृे इृकेच. 

 
शिरराृ संचार करन िनरिनराळया, कम�ि्याकंडपन िनरिनराळी िभ� सवरपाची कामे करन घेणारी 

वायुश�कृ हे कम�चे चौसे कारण आहे. बुि�श�कृ जशी जानचि्यांं या मागे उभी असृे तया�माणे वायुश�कृ 
कम�ि्यांं या मागे उभी असृे आिण कम�ि्याकंडपन कमर करिवृे. एकच पाणी पपवर आिण पि�म ओघा पृन वाहप 
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लागले की तयाला नद आिण नदी अशी वगेवगेळी नाव े येृाृ. जया�माणे एकच पुरष नव रसानंा अनुसर 
लागला की, नम �कारचा झालयासारखा वाटृो. वायपमधये असलेली अखंड ि�याश�कृ नाना ससानापाशी 
आली की नाना �कारची होृे वाचेमधये आली की बोलणे होृे. हाृामधये आली की, देणे घेणे होृे. अजुरना, ृी 
वायुश�कृ पायाजवळ आली की चालणे होृे. दोनही अधो�ाराजवळ गळणे होृे. आृा ही वायुश�कृ 
नािभकमळापासपन हदयापय�ृ ॐकाराचा धवनी करृ जाृे, तयावळेी शरीराृ िृला �ाण असे नाव असृे. तयाच 
श�कृंया हदयावरंया येणयाजाणयांया ि�येमुळे उदान असे नाव आहे. खालंया �ारांया गृीमुळे अपान हे 
नाव ्ा ि�याश�कृस िमळाले आहे. वयापकपणे ृी श�कृ वयान झालेली आहे. भकण केलेलया अ�ाचा रस सवर 
शिरराृ सारखा भरन कुठलाही साधंा न सोडृा सवर साधंयामधये ृी भरलेली असृे महणपन िृला समान असे 
नाव िमळृे. वायुश�कृ एकच पण िृंया िविश� ि�येमुळे िृला ही नावे िमळृाृ. जाभंई, िशक, ढेकर ्ा 
शिररांया कम�नुसार वायपस नाग, कप मर, कुकुर अशी नाव ेआहेृ. 
 

सुभटा अजुरना, एकच वायुश�कृ पण �ाण, अपान, वयान, उदान, समान अशा पाच �कारानी शिरराृ 
वगेवगेळया ि�या घडिवृे. ही वायुश�कृ हे कम�चे चौसे कारण आहे. 

 
अजुरना, चकरुािद दहा इंि्यांं या मागे आपलया अनुयायासंह सपय�िदक देवृाचंा जो समुदाय उभा 

असृो ृो कम�चे पाचव ेकारण आहे. या दहा इंि्यांं या देवृा अशा आहेृ. 
 

 

रंि जानेि� ा् 

 इंि�् दाा्ा िाे् 

 कान दशिदशा व आकाश शबद 

 तवचा वायु सपशर 

 डोळे सपयर रप 

 रसना वरण रस 

 नाक अिननीकुमार गंध 

रंि कम�ि� ा् 

 इंि�् दाा्ा िाे् 

 वाणी अ�गन बोलणे 

 हाृ इं् देणे, घेणे 

 पाय िवषणप जाणे, येणे 
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 उपसस �जापिृ रिृभोग 

 गुद यम मलतयाग 

 
या�माणे ्ा दहा इंि्यांं या मागे हे दहा देवृावकदं उभे असृे. तया तया देवृेची कक पा असली पािहजे. 
 
ऋ पृंमधये उ�म ऋ पृ शरद. तयाृ चं्  उगवावा आिण ृोही पौ�णमेचा असावा, वसंृ ऋ पृमधये आधीच 

बाग आलहादकारक तयाृ तया बागेृ ि�यजनाचंा सहवास आिण या संुदर संगमामधये आिण संुदर उपचारही 
िमळाव,े पाडंवा, कमलांया िठकाणी िवकासाची शोभा असावी आिण तयाृही तयाृले पराग उठावदार िदसाव,े 
वाचेमधये उ�म किवतव असावे तयाृ ृे किवतव सुरस असपन पुनहा तयाृ परमातमवणरन असावे महणजे जशी शोभा 
येृे तया�माणे मनािद सवर वकि�ंया ऐनय�ृ बुि� उ�म. तया बुि�ला इंि्यांं या सामथय�ची जोड आिण तया 
सुदढ इंि्यांं या समुदायाला देववकदंाची चागंली शोभा आहे. ्ा देवृाचंा समुदाय हे कम�चे पाचव ेकारण आहे. 
अजुरना, या�माणे कमर घडणयास जी पाच कारणे आहेृ ृी मी ृुला चागंली समजृील अशी सािंगृली आहेृ. 
पाच कारणरपी ्ा खाणीची वाढ पाच हे पृंनी होृ असृे. ृे पाच हे पृपण मी ृुला सागंृा. 
 

एखादे कमर मग ृे शासिविहृ असो की िनिष� असो, मनुषय करृो ृे कमर शरीर, वाणी आिण मन 
यांं या योगे करृ असृो. हे पहा, अकसमाृ वसंृ ऋ पृ आला की झाडानंा पालवी फुटृे. पालवी पृन फुलाचें 
गुंच येृाृ आिण तया गुंचापासपन फळे लागृाृ. वष� ऋृु आला की ढग येृाृ, ढगा पृन वकि� होृे, वकि�मुळे 
धानय िपकृे व सुकाळ होृो. पपवर िदशा अरणाला जनम देृे, अरणानंृर सपय�दय होृो आिण सपय�ंया योगाने 
जगाला उजेडाची �ापृी होृे. तया�माणे अजुरना, मन कम�संबधंी संकलप करृे. ृो संकलप वाचेचा िदवा 
लाबृो. वाचेचा िदवा सवर कम�ची वाट दाखवृो आिण मग कृ� क कृरतवांया वयापाराृ सापडृो. येसे 
शिररािदक समुदाय शिररािदकास हे पृच आहे. लोखंडाची वस पृ लोखंडांया मदृीनेच करावी िकवा चृुर 
अजुरना, ृं पृंया ृाणयामधये आडवा ृं पृ भरीला घालावा की ृो ृं पृच वस होृो, रतनाचा आकार, पैलप  जसा 
रतनानेच ृयार होृो तया�माणे शिररािदक कारणे हे पृ कशी होृाृ हे कळावयास हव ेअसले ृर सागंृो ऐक. 
सपय�ंया �काशाला कारण व हे पृ सपयरच, मसाचे काडेंच दुसऱया काडंींया वाढीस कारण व हे पृ! हे बघ 
वागदेवृेचे सृो� गाव ेअसे वाटले ृर वाचेचाच उपयोग करावा लागृो. वदेाचंा मोठेपणा वदेानंीच सागंावा. 
तया�माणे शरीर, वाचा, मन ही ृीन कम�ची कारणे आहेृ. हे सव�ना ठामकच आहे पण ृी हे पृही आहेृ. पपव� 
सािंगृलेलया देहािद पाच कारणानंा शरीर, वाणी, मन या हे पृंची जोड िमळाली आिण मग ृे कमर शासाने 
मानलेलया माग�ला अनुसरन असेल ृर ृो नयायय मागर नयायय कम�ना हे पृ होृो. पावसाचे पाणी जिमनीवर 
पडृे, तयाचा �वाह ृयार होृो, ृे पाणी वाहृा वाहृा अकसमाृ भाृांया शेृ ांया पाटाृ िशरले ृर शेृ  
ृुडंुब भरन शेृ ाृ िजरन जाृे पाणी नाहीसे झालेले िदसले ृरी तया पाणयामुळे भाृाची रोपे ृरारन येमन 
अचाट पीक येृे. एखादा मनुषय रागावपन घराबाहेर पडृो आिण नकळृ �ारकेंया वाटेने चालप  लागृो. तयाला 
चालणयाचा शीण होृो खरा पण चालणे फुकट जाृ नाही. हेृु आिण कारण यांं या मेळाने शास न जाणृा 
केलेले कमर जर यसाशास झाले असेल ृर तया कम�ला नयायय कमरच महणावे. शास कम�आधी जाणपन घेृले 
नाही महणपन तया कम�स दोष ठेवप नये. पण कारण आिण हे पृ याचंा मेळ आहे पण शासाधार मा� नाही असे कमर 
उतप� झाले असेल ृर तयाला नयायय कमर महणृा येृ नाही. दपध वाढिवणयांयावळेी चुलीवर उ पृ जामनच 
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संपले ृर ृो खचर योगय कारणाला झाला असे महणृा येणार नाही. चोरानंी लुटपन नेलेले धन दानाृ जमा होृ 
नाही. तया�माणे शासांया सहाययािशवाय केलेले कमर सफल होृ नाही. अरे, बाव� वण�पलीकडे कुठला ृरी 
मं� आहे का? बाव� वण�चा उ�ार केलयािशवाय कोण मनुषय रािहला आहे? पण कोदंडपाणी अजुरना, मं�ो�ार 
कसा करावयाचा हे जर कळले नाही ृर मं�ो�ार केलयाचे फळ वाणीला िमळृ नाही. तयाच�माणे कारण 
आिण हे पृ आहे पण शासास धरन मा� नाही असे कमर िनम�ण झाले ृर कमर घडृे खरे पण कमर करणयाचा ृो 
मागर अनयायय आहे आिण तयामुळे घडणारे कमरही अनयाययच ठरृे. 

 
आृा कम�ची पाच कारणे व चार हे पृ ृुला सािंगृले. याृ कुठे आतमा सापडलेला िदसृो का ृुला 

अजुरना? महणपन की�ृमाना, मी ृुला महटले होृे की आतमा कम�चे कारणही नाही आिण हे पृही नाही. ृो 
उदासीन वकि�ने नुसृा साकी आहे. आिण चाललेला हा खेळ नुसृा पहाृो रे. तयांयावर ‘कमरकृ�’ हा आळ 
केवळ संगदोषामुळे आला आहे. 

 
सपयर सवृः कुठलाही दशय पदासर होृ नाही. फकृ �काशृो आिण दि�ला पदासर िदसृाृ. आतमा कम� 

होृ नाही, कम�चे कारण होृ नाही पण तयांया स�ेमुळे कम� घडृाृ. हे वीर�े�ा अजुरना, आरशाृ सवृःचे 
रप पहाणारा �िृिबब होृ नाही. आरसा पण होृ नाही. पण आरसा आिण �िृिबब दोनही �गट करृो. 
पाडुंसुृा, रा� आिण िदवस ही दोनही काही सपयर होृ नाही. सपयर आपलया माग�ने जाृ असृो िदवस आिण रा� 
तयांया उप�ससृीमुळे, अनुप�ससृीमुळे होृ रहाृाृ. तया�माणे आतमा कृ�ही होृ नाही कमरही होृ नाही. 
फकृ कृ� आिण कमर याचें �काशन करृो. 

 
पण काहीजण मी देहच आहे अशा �माने देहाृच बुि� बुडिवृाृ. तयानंा मा� आतमयािवषयी 

मधयरा�ीसारखा अंधार असृो. तयानंी चैृनय, ��, ईनर या सव�चीच परम सीमा महणजे देह हा िवचार प�ा 
केलेला असृो, आिण आतमा हा कमरकृ� आहे असे ृे धरन चालृाृ. काहीजण ्ांयाही पुढे जामन 
महणृाृ की ‘आतमा वगैरे काही देहच खरोखर कमरकृ� आहे. कधी न पािहलेला, न ऐकलेला, न खा�ेला ृो 
आतमा मानणयाचे कारणच काय? देह कमर करृाना िदसृो ृेवढाच फकृ आमही मानणार.’ 

 
आपण कम�ृीृ आतमा आहो. कम�चे केवळ साकी आहोृ ही आपलया खऱया सवरपाची कसा तयांं या 

कानावरच नसृे. अशा ्ा अजानी माणसानंी अपिरिमृ अशा आतमयाला देहांया मापाने मोजाव ेयाृ िविच� ृे 
काय आहे? िदवस उगवला की िदवाभीृ डोळे िमटपन घेमन िदवसाची रा� करीृ नाही का? पण असे 
काहीृरी घडृेच. आकाशाृला खरा सपयर जयाने पािहला नाही ृो डबकयाृ िदसणारे सपय�चे �िृिबब महणजेच 
सपयर असे मानणार नाही का? एकदा डबकयाृला सपयर खरा आहे, हे मानले की डबकयामुळे सपयर असृो, 
डबकयाृले पाणी वाऱयाने हालले की सपयर कापृो, डबके आटले की सपयर नाहीसा होृो हे सगळे खरेच ठरणार. 
जोवर झोप लागली आहे ृोवर सवपन खरेच आहे. दोरी आहे हे न कळलयाने साप महणपन तया आकाराची भीिृ 
वाटृे याृ आ�यर काय आहे? कावीळ आहे ृोवर चं्  िपवळा िदसणारच. मकगजळ पािहले की ृानहेलेले मकग 
तया पाणयांया आशनेे िृकडे धावणारच आपलया मनांया िशववेर शास आिण गुर यांं या नावाचा वारासु�ा जो 
माणपस टेकप  देृ नाही ृो केवळ मपखरपणांया जीिवतवावर जगृो. चं् ावरन ढग धावप लागले की कोलहा 
मपखरपणाने चं् च धावृो आहे असे मानृो. ढगांया वगेाचा आळ चं् ावर घालृो. तया�माणे हा मनुषय मी देह 
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आहे ्ा बुि�ने आतमयाला देहांया जाळयाृ घालृो. एकदा तयाने ही चपक केली की तया चुकीमुळे देहांया 
बदंीशाळेृ कम�ंया पककया शकखंलेृ ृो अडकृो. पहा ृो िबचारा पोपट नळीवर मोकळया पायानंी बसलेला 
असृो. तयांया मानाची समजपृ होृे की आपले पजें ्ा नळीला बाधंपन टाकलेले आहेृ. आपण बधंनाृ आहो 
अशी �ामक कलपना झाली की �कक िृचे कमर ृो िनमरळ आतमरपावर आरोिपृ करृो आिण असे झाले की मग 
को�विध कालपय�ृ कम� करीृ, कम� मोजीृ राहृो. तया कमरबधंना पृन ृो सुटपच शकृ नाही. या उलट 
आतमयाला जो �कक िृपासपन वगेळा पाहृो ृोही कम� करृो पण कमरबधंनाृ सापडृ नाही. समु्ांया पोटाृ 
असणाऱया वडवानळ अ�गनला समु्ाचे पाणी सपशर कर शकृ नाही, तया�माणे अशा पुरषाला कमर बाधक होम 
शकृ नाही. कम�ृ राहपन कम�पासपन सवृःला वगेळे कसे पहाव ेहे ृो संृांं याकडे पाहपन तयांं या सहवासामधये 
िशकृो. मुकृ पुरष कसे वागृाृ, कसे बोलृाृ याचे िचृन करृा करृा तयाला आपलीही मुकृृा िदसप 
लागृे. आरसा उजळला की आपले रप आपलयाला भेटृे. मीठ पाणयास भेटले की पाणीच होृे. �िृिबबाने 
िबब पािहले की तयाचे �िृिबबतव जामन अनायासे िबबच होृे. तया�माणे आपली आतमवस पृ आपलयाला 
हरवली आहे ृी संृाना पािहले, ऐकले, तयाचें वणरन केले की आपलया हाृी येृे, आिण मग कम�मधये असपनही 
तया बऱयावाईट कम�मुळे आपण बाधंले जाृ नाही, असा तयाला अनुभव येृो. संृाचें गुणवणरन करावे, 
तयांं याजवळ रहावे हे ृर खरेच पण अजुरना, अजानांया िन्ेमधये िवनसवपनाचा वयवहार भोगणारा जीव गुरंनी 
महावाकयाचा बोध केला आिण मसृकावर हाृ ठेवपन जणप काय सापटपन झोपे पृन जागा केला असे घडृे. 
धनंजया, मग ृो गुरकक पािंकृ जीव िवनसवपनासिहृ माया िन्ा टाकप न अ�यानंद रपावर येृो. तयाचे आृाचे 
रप बाहप उभारन ृुला सागंृो. 

 
ऐक. अरे, ृो आृा जागा झाला. आृा मायेंया िवळखयाृ सापडृ नाही िकवा िवनाभासाृही गुंृृ 

नाही. टक लावपन ृो आपले मु�ल रप पहाृो. 
 
चं् ाचे िकरण फाकले की दुपारंया उनहाने भासणारे मकगजळाचे पपर नाहीरो होृाृ. बालपण संपले की 

बागुलबोवाचे भयही पळृे. लाकप ड संपले की सवयंपाक साबंृो. जाग आली की सवपन नाहीसे होृे. तया�माणे 
िकरीटी, तया माणसाला मी आिण माझे उरृ नाही. सपय�ला एकदा वाटले की, ‘एकदा अंधार काय असृो हे 
पाहप या ृरी’ आिण मग ृो कडेकपारी गुहा सगळीकडे अंधार शोधपन आला, पण तयाला अंधार कुठे सापडलाच 
नाही, ृसे तया माणसाचे होृे. जो आतमतवाने वढेला गेला आहे ृो िजकडे िृकडे पहाृो ृे ृे दशय सवृःच 
होमन जाृो. ्�ेपणासह दशय सवृःचेच रप आहे असा तयास अनुभव येृो. जया लाकडाला अ�गन लागृो ृे 
लाकप ड सवृः अ�गनच होमन रहाृे. जाळणारा आिण जळणारा असा भेद िश�कच रहाृ नाही. 

 
आतमयाहपन िभ� भासणारे कमर आृा आतमयावर क �ृपणाचा आरोप आणप शकृ नाही. हा आळ िनघपन 

गेलयावर शबदानंी न सागंणयाजोगे जे काही-बाही उरृे तया आतम�ससृीचा ृो आृा राजा होृो आिण मग 
देहाला आपले िठकाण समजणयाची चपक तयांया हा पृन होईल कशी? �लयकाळचा समु् सवृःला ओघ 
मानृो काय? िबबाला सपयर आपलया सवरपाएवढा करृा येईल काय? ृाका पृन घुसळपन वर काढलेले लोणी 
ृाकाृ ठेवले ृरी ृाकाृ िमसळृ नाही, अिलपृ रहाृे. तया�माणे सवर िठकाणी मीच भरलो आहे ही पपणर 
अहंृा देहापुरृी मय�िदृ राहप शकृ नाही. 
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का�ाचा अ�गन झालयावर ृो का�ांया पेटीृ दडपपन ठेवृा येईल का? रा�ींया पोटा पृन बाहेर 
पडलेला भासकर रा� पाहप शकृो काय? तया�माणे जातयासह संपपणर जेय जो िगळपन बसला तयाला देह महणजे 
मी ही अहंृा कोठपन असणार?” 

 
शयाम पुकुराृील बगींयाृ रहाृ असृा एक िदवस एकाने तयानंा साकार व िनराकार धयानाला 

उपयोगी अशी आसने िवचारली असृा ृी तयाला �ीरामकक षण समजावपन देृ होृे. पदमासन घालपन डावया 
हाृांया पजंाचा पक�भाग उजवया हाृांया पजंावर ठेवपन ृे दोनही हाृ आपलया वकससळावर धारण करन 
डोळे िमटपन ृे महणाले, “सवर �कारंया साकार धयानाला हे आसन �शसृ आहे.” नंृर याच आसनावर बसपन 
डावया गुडघयावर डावा, उजवया गुडघयावर उजवा पजंा उृाणा ठेवपन अंगठा व ृजरनी याचंी टोके एकमेकानंा 
िमळवपन बाकीची बोटे सरळ ठेवपन दि� भवुयामंधये �ससर करन ृे महणाले, “िनराकार धयानाला हेच आसन 
�शसृ आहे” आिण असे महणृा महणृा तयानंा समाधी लागली. समाधी पृन उृरलयावर ृे महणाले, “आृा 
आणखी काही सागंृ नाही कारण अशा रीृीने या आसनावर असृाकणीच उ�ीपन होृे, मन ृनमय होृे व 
समाधीलीन होमन जाृे.” 

 
सदैव ईनराचेच िचृन व सदैव भाव व समाधी यामधये िनमगन रहाृ गेलयाने तयाचें िठकाणी 

अ�ैृभावाची पराका�ा होमन गेली होृी आिण ृे यसासर िदवय भावारढ झाले होृे. ईनराहपन आपले पकसन 
अ�सृतव ृे िवसरनच गेले होृे. ‘अहं’चा लवलेशही तयांं या मनाृ रािहला नवहृा. तयाचंी व ईनराची इंचा 
एकच अशी तयाचंी अवससा होृी. तयांं या सवर वयवहाराृ बोलणयाचालणयाृ मानवी दुबरलृा अगर असंपपणरृ ा 
य�तकंिचृही रािहली नवहृी. तयाचें शरीर चैृनयमय होमन गेले असपन िदवय ईनरी श�कृ �कट होणयाचे ृे 
एक �चडं यं� बनपन गेले होृे. 

 
�ा� समाजाचे दोन भाग झालयावर नरच् साधारण �ा� समाजाचा अनुयायी झाला. दर रिववारी ृो 

समाजांया उपासनेस हजर राहपन भजनािदकाृ भाग घेई. तयामुळे तयाला एकदोन आठवडे दिकणेनरी जाृा 
आले नाही. �ीरामकक षणानंा चैन पडेना ृे सवृःच उठपन रिववारी कलक�यास गेले. संधयाकाळंया सुमारास 
उपासना गकहाृ जामन दाखल झाले. िवजयकक षण वगैरे मंडळीनी समाज सोडणयास �ीरामकक षण कारण झाले 
असे वाटृ असलयाने तयानंा कुणी ‘या बसा’ असेसु�ा महटले नाही. पण रामकक षणानंा तयाचे भानही नवहृे. 
सभागकहाृ येृाच तयानंा भावावससा �ापृ झाली होृी व वदेीपय�ृ जाृाच ृे समािधमगन झाले. �ीरामकक षणानंा 
पहाृाच नरच् तयांं याजवळ येमन उभा रािहला व सव�नी िमळपन बऱयाच वळेाने वाढणाऱया गद� पृन िदव े
घालवपन मो�ा �यासाने ठाकुरानंा धरन बाहेर आणले. पण तयाचेदेखील तयानंा भान नवहृे. इृकी 
देहाब�लची पपणर अनासकृी व आतमभावाशी पपणर ऐकय! 

 
देव सागंृ आहेृ, “आकाश सवर� ग� भरले असलयाने ृे िजसे जाईल ृेसे ृे असृेच तया�माणे जे 

कमर करावे ृे कमर ृो सवभावाने होमन जाृो. कमर तयांयाहपन वगेळे उरृ नाही आिण महणपन क �ृपणा कुणी 
घयावयाचा? आकाशािशवाय िरकामी जागा नाही, समु्ाला वगेळा �वाह नाही, �ुवाला आपली जागा सोडपन 
कुठे जाणे नाही, ृशी तयाची �ससृी होृे. देहाब�लचा अहंकार न� होमन जाृो. 
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पण असे झाले ृरी जोवर देह आहे ृोवर कम� करणे रहाृेच.” 
 
या देवांं या सागंणयावरन पुनहा �ीरामकक षण परमहंसांं या चिर�ाचा मागोवा घयावासा वाटृो. 

िववकेानंद महणृ, ‘मनांया बाहेर असणाऱया श�कृंना काही उपायानंी वश करन घेमन तयांं या जोरावर काही 
चमतकार घडवपन आणणे ही काही िवशषेशी गो� नाही पण हा दिकणेनरांं या देवळाृील अिशिकृ पुजारी 
एखा�ा िचखलांया गोळयाला जसे वाटेल ृसे आकार �ाव ेृसे लोकांं या मनाला वाटेल ृसे आकार देई. 
तयाचंी वाटेल ृशी घडामोड करी. सपश�ने िकवा नुसतया इंचेने तयांं या मनाृील िवचार�वाह वाटेल ृसे 
बदलपन टाकी. यापेका अिधक आ�यरकारक चमतकार मी कुठेही पािहलेला नाही. 

 
तयांं या सवृःंया बाबृीृ देह आिण देहाचे कमर याृ वाटेल ृी उलसापालस होृ असे. वैषणवांं या 

पवरिदवशी वैषणवभाव, शाकृांं या पवरिदवशी शाकृभाव, तयांं या िठकाणी िवशषे �माणाृ िदसपन येई. 
दुग�पपजेंया वा कालीपपजेंया िदवशी ृे �ीजगदंबेंया भावाृ इृके ृनमय होृ की तयांं या शिरराची ठेवणसु�ा 
�ीजगदंबेंया वराभयकरमपृ��माणे होमन जाई.” 

 
ि�सृाचे दशरन होमन तयानंी ि�सृी धम�चा अनुभव घेृला. मुसलमान धम��माणे ृीन िदवस आचरण 

ठेवपन तया धम�ची ृ�व ेआतमसाृ केली. ि�सृाचे नाक चपटे आहे हे तयानंी ि�सृाला �तयक पाहपन सािंगृले 
होृे. 

 
मुसलमानी धम�चा अनुभव घेृ असृाना परमहंसानंी गोमासं खाणयाचा ह� घेृला होृा. इृके तयाचें 

शरीर तया तया भावाशंी पपणर ृादातम साधृ असे व कमर करीृ असे. देव पुढे महणाले, “सामानय साधकाचे शरीर 
मा� पपवर �ारबधानुसार कमर करीृ राहृे. बोधामुळे तया कम�चे बधंन मा� होृ नाही. आतमबोधांया खुणा कधी 
्ा कम�वर िदसृाृ, कधी िदसृही नाहीृ. पण देह आपला कम� करीृ रहाृो. अरे, वारा वाहृ असृाना 
झाडे डोलृ असृाृ. वारा वाहायचा साबंला ृरी पण झाडे सोडा वळे डोलृाृच. कापरांया डबीृला कापपर 
संपला ृरी डबीला सोडा वास िश�क रहाृो. गाणयाची बठैक संपृे पण तया गाणयाची मनावर आलेली धंुदी 
िश�क राहृे. पाणी िजरन नाहीसे होृे पण ओल मागे िश�क असृे. सपयर मावळृो, लखलखीृ िबब 
दि�आड होृे पण पि�मेला असलेला ृेजसवी र�कृमा राहृो. बाण धनुषयाहपन सुटृो, पण �तयंचा जया बळाने 
खेचलेली असेल ृे बळ अंगाृ भरन घेमन ृो धावृोच, ल�याचा भेदही करृो पण तयाची गृी अजपन 
संपलेली नसृे. ल�य भेदपनही ृो पुढे जाृो, बळ संपेपय�ृ साबंृ नाही. कंुभार चाक िफरवृो, िचखलाचा 
गोळा वर ठेवृो भाडें ृयार करन काढपन घेृो. भाडें ृयार होमन बाजपस ठेवले गेले ृरी चाक िफरायचे लगेच 
साबंृ नाही. �मृच राहृे तया�माणे धनंजया, देहािभमान जरी गेला ृरी कमर करीृ रहाणयाची देहाची सवय 
काही लगेच सुटृ नाही. 

 
संकलपािशवायच सवपन पडृे. लावण केलयािशवाय जंगलाृ झाडे उगवृाृ. गंधवरनगर आकाशाृ 

कोणी न बाधंृाच िनम�ण होृे. आतमयाने काहीही हालचाल केली नाही ृरी कम�ची जी देहािद पाच कारणे 
सािंगृली ृी एक झाली की कमर सुर होृे. हे कमर सवर �कारचे असृे. �ाचीन संसकाराचा शषे रािहलयामुळे 
शरीर, वाचा, मनािद हे पृ व देहािद पाच कारणे यामुळे अनेक �कारची कम� िनम�ण होृाृ. आतमयाला याचा 
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प�ा नसृो. कोणतया �कारचे कमर घडृे आहे यांयाशी आतमयाचा काहीच संबधं नसृो आिण कमर ृर �ाचीन 
संसकारा�माणे घडृे आहे. अशा �ससृीृ िनिष� कमरदेखील �िचृ घडृे.” 

 
मुकृानंदानी आपला एक अनुभव सािंगृला आहे. ृे महणृाृ, “मी गणेशपुरींया आ�माृ 

धयानावससेृ असृाना माझे गुर िनतयानंदजी आ पृन येृ, इकडे िृकडे िफरृ, कधी मला सपशर करीृ, हसृ 
नाचृ आृ िनघपन जाृ आिण कधीही अपशबद न उ�ारणारा मी भराभर अपशबद उ�ार लागे. कोण समोर 
येईल तयाला �साद िमळावयाचा. माझा अगदी गोधळ उडावयाचा. हे काय घडृे आहे हे काही मला कळायचेच 
नाही.” शवेटी िनतयानंद तयानंा महणाले, “अरे, पृ नाही रे ृो. मी आहे मी.” मग मुकृानंदानंा कळले की 
िनतयानंद आपलया देहाृ संचार करन योगांया काही �ि�या करन घेृ आहेृ आिण तयाबरोबरच 
तयांं याृील काही दोषही आपलयामधये खुणा महणपन ठेवृ आहेृ. अपशबद िनतयानंद नावाचे वय�कृम�व 
उ�ारृ आहे. मुकृानंद नावाचे नवहे! 

 
देव सागंृ आहेृ, “अरे, अजुरना, जग संहरो वा नव ेिनम�ण होवो तयाचा आतमयाशी काही संबधंच नाही. 

चं् िवकािसनी कुमुिदनी सुकली, सपयरिवकािसनी कमिलनी फुलली हे काही ृो सपयर पहाृ बसृ नाही. तयाला 
काही ्ा सुकणया फुलणयाची गंधवाृ�ही नाही. आकाशाला माहीृ नसृे की, आृा िवजा चमकृ आहेृ, तया 
कोसळपन भपमींया िठकऱया होृ आहेृ, आृा उ�म पजरनयवकि� होृे आहे, आिण भपमी िहरवीगार झाली आहे. हा 
देहाृ रहाणारा िवदेहदि� पुरष देहाकडपन घडणाऱया कम�ंया बाबृीृ उदासीन, अिलपृ, िनःसंग असृो. 
देहािदकांं या ि�यामुळे सकि� घडृे आहे की मोडृे आहे याची दखल ृो जानी पुरष घेृ नाही. जागा झालेला 
पुरष जसा सवपनाचा िवचार करीृ नाही ृसे हे घडृे. 

 
आृा वरवर पहाणारा तया मुकृाचे बा् कमर फकृ पहाृो आिण पुषकळदा फसृो. तयाला खा�ी वाटृे 

की हा आपलयासारखाच एक सामानय कमरकृ� आहे. तयाची दि� केवळ काृ�ांया डोळयाचंी असृे तयामुळे 
ही चपक होृे. शेृ ावर गवृाचे बुजगावणे असृे पण कोल्ाला राखणदार बाधंावर राखण करीृ बसला आहे 
असेच वाटृे. व�ेा माणसांया अंगावर वस आहे की नाही हे दुसऱयानेच पहायचे तयाला सवृःला काहीच भान 
नसृे. वीर�ीचा संचार झालेला यो�ा जेवहा लढाईंया धुम��ीृ असृो ृेवहा तयांया अंगावरंया जखमा 
दुसऱयानीच मोजायंया असृाृ. महासृीचे भोग खरोखर पहाणारे सगळे जग बघृे. तया सृी जाणाऱया सीला 
आग िदसृ नाही, अंग िदसृ नाही , अवृीभवृीचे लोक िदसृ नाहीृ केवळ पृींया िचृनाृ ृी खुशाल 
िच�ेवर चढृे. तया�माणे आतमसवरपांया बोधाने जो जागा झाला, दशय आिण ्�ा या दोनही भावना जयांया 
गेलया ृो आपली इंि्ये काय करीृ आहेृ हे जाणृही नाही. तयाला कशाचेच वगेळेपण जाणवृच नाही. 

 
अजुरना, िजंयावर लाटा उसळृ आहेृ अशा नदींया काठी कुणीएक उभा रािहला ृर मो�ा लाटाृ 

लहान लहान लाटा नाहीशा होृाना तयाला िदसृाृ. आृा एका लाटेने दुसरी लाट िगळली असे महटले ृर 
कुणी कुणाला िगळले महणावयाचे? सगळे ृर एक पाणीच आहे. तया�माणे पपणर पुरषाला दुसरा पदासरच जगाृ 
�ृीृ होृ नाही. मग ृो मारणार ृरी कुणाला? सोनयाची चिंडका, सोनयाचा मिहषासुर आिण सोनयाचा ि�शपळ 
हे भेद पुजाऱयांया दि�ने ठीक आहेृ, पण िवचार केला ृर तया िृनहीृ भेद कुठे आहे? सगळे ृर सोनेच 
आहे. िच�ामधये अ�गन, पाणी काढले आहे. िच� कापडावरच आहे पण ृो िच�ाृला अ�गन िकवा िच�ाृले 
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पाणी काही ृे कापड जाळृ नाही का िभजवृही नाही. मुकृाचा देह ृसा संसकारामुळे हालृ असृो, ृी 
देहाची हालचाल पाहपन वडेे लोक तयाला कृ� महणृाृ. पण खरे महणजे ृसे कर नये. तया मुकृांया कक ृीने 
ि�भवुनाचा जरी नाश झाला ृरी ृो तयांया हा पृन झाला असे महणप नये. सपय�ला अंधार िदसृच नाही मग 
तयाने अंधाराचा नाश केला असे कसे महणृा येईल? ्ा जानी पुरषाला दुजेपण उरलेलेच नाही ृर ृो करणार 
ृरी काय? 

 
नदीला अपिव� महणृा येृे ृी गंगेला िमळाली नाही ृोवरच! ृी एकदा गंगेला िमळाली की िृचा 

अपिव�पणा संपला. आृा ृी गंगा झाली, गंगेसारखी पिव� झाली. 
 
आगीला आग िबलगली ृर काय आगीला पोळृे? शस काय आपले आपलयाला रृृे? 

आपलयािशवाय सवर कमर वगेळे न समजणाऱया तया मुकृाची बुि� तया कम�नेच कशी िलपृ होईल? 
 
महणपन कायर, कृ�, क कृरतव हे तयाचे सवरपच झाले आहे. शिरराकडपन भले िकृी कमर होवो ृे तयाला 

बाधक होृ नाही. जीव कमर करणयाृ कुशल आहे. ृो शिररािदक पाच खाणी काढपन इंि्यरपी दहा औृांं या 
सहाययाने कमर करीृ रहाृो. नयायय आिण अनयायय दोनही �कारचे आकार साधपन वळे न लावृा कम�ंया 
इमारृी उभया करृो. या एवह�ा मो�ा कामाला आतमा मा� य�तकंिचृ सहाययकारी होृ नाही. कमर �वकि� 
िदसली ृरी तयाचे �म आतमयाला पडृ नाहीृ. ृो केवळ जानसवरप साकी असृो. ृो कमर�वक�ींया 
संकलपाला आपणच कसे आमं�ण देईल? ृो जानी केवळ आतमयाचे शु� रप होमन रहाृो. आृा तयाला 
कम�ची बदंीशाळा नाही. ृो कृ�, कमर, ि�या, जाृा, जान, जेय या ि�पुटींया पलीकडे नादंृो. 

 
जगाचे िच� जे उमटृे ृे ्ा ि�पुटींया मेळाने! अजानरपी वसावर ससपल व सप�म �चचंाचे िच� 

उमटृे. ृे िच� काढले जाृे; जाृा, जेय, जान या ि�पुटीमुळे! ही ि�पुटीच जगाचे कारण आहे. कम�चा आरंभ 
ही ि�पुटीच करृे. या ि�पुटीृील एकेक वगेळे घेमन धनंजया ृुला सागंृो ऐक. 

 
अजुरना, जाृा महणजे काय हे आधी सागंृो. जीवाला कृ� महणावयाचे. ्ा जीवरपी सपय�चे िकरण 

महणजे �ो�ािद जानचि्यच! िबबापासपन िनघणारे हे िकरण कधी पाची, कधी कधी दोन, कधी चार, कधी एकच 
अशा �ाराने बाहेर फाकप न िवषयरपी कमलांया कळया �फुि�ृ करृाृ. अजुरना, धयानाृ आले ना? जीवच 
्ा िवषयानंा �फुि�ृ करृो आिण िवषयाचे जान करन घेृो. ृुला पिरचयाचा द�ांृ  देृो. जीवरपी राजाचे 
घोडे िवषयांया देशाृ जाृाृ. तया मनांया संकलपरपी िबन खोिगरांया पाठीवर इंि्याचें बाजारबुणगे 
असृे. मग हे लषकर िवषयांया �ांृ ा पृन लपटमार करन परृ येृे आिण आणलेली लपटमार जीवराजापुढे 
ठेवृे. इंि्यांया �ाराने ्ा येरझारा चालप  असृाृ आिण जोपय�ृ ्ा चालृाृ ृोपय�ृ िवषयजान जीवाला 
सुखदुःख भेटवृे. अजुरना, िवषयांया देशा पृन आणलेलया लुटीला जान असे इसे महटले आहे. हे जान 
जाणणयाची जी ि�या िृला जा कृतव महणावयाचे आिण हे जाणणाऱया जीवाला जाृा महणावयाचे. हे जान फकृ 
सुषु�पृकाली लीन होमन रहाृे. हे सामानयजान आहे. आृा सामानयजान महणजे काय ृे सागंृो. ृे जान 
केवळ िवषय जाणृे. तयापलीकडे तयाची धाव जाृ नाही. सवर पदास�ना नावे देणयाचे काम हे जान करृे. ्ा 
जानांया पुढंया बाजपला िवषयांं या धो�ाचा बोध असृो. मागंया बाजपला िवषयाचें जान जीवाला झालयाने 
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ृो जीव जाृा होृो. ्ा सामानयजानाचा जनम अिव�ेंया पोटी होृो आिण जनमास आलयाबरोबरच ृे जाृा, 
जा कृतव, जेय असे ृीन िवभाग करृे आिण आपला �वास सुर करृे. अिव�े पृन बाहेर पडलयावर िवषयापाशी 
तयाची धाव संपृे आिण तयाच कणी मागंया बाजपस जीव जाृा होृो. जाृा आिण जेय या दोघांं यामधये हे 
असृे. सामानयजान महणजे काय हे कळले काय अजुरना? अधयातमजानाहपन हे कसे पपणरृ या वगेळे आहे हेही 
धयानाृ ठेव. अधयातमजानाृ जीवदशा संपृे ृर इसे आणखी एक पदवी िमळपन संप� होृे. अधयातमजानाृ 
ि�पुटीचा लय आहे. ृर सामानयजानाृ ि�पुटीचा सप� उदय आहे. अधयातमजानाृ लयावससा आहे ृर 
सामानयजानाृ भेदावससा आहे. अधयातमजानाने जीव मुकृ होृो ृर सामानयजानाने जीव �पचंाशी जासृ 
जासृ जखडला जाृो. अधयातमजानाने कमर संपृे ृर सामानय जानाने कम�चा पसारा वाढृो. ृेवहा हा �कार 
धयानाृ ठेवपन आृा जेयाकडे पाहप या. अधयातमजानाृ जेय �� आहे की जयांयाशी एकरप होमन अभेद 
साधायचा आहे, इसे जेय आहे रंगी बेरंगी �पचं! की जो िनरिनराळया जानचि्यांं या सहाययाने भेदवकि� पृन 
भोगावयाचा आहे. 

 
शबद, सपशर, रप, रस, गंध हा ्ा सामानयजानाचा आभास आहे. आंबा रसाने, रंगाने, सुवासाने, जीभ, 

डोळे, नाक ्ानंा वगेवगेळया �काराने भेटृो एकाच वळेी वगेळे वगेळे सुखानुभव देृो. महणजेच जेय आंबा हा 
एकच पण जान तया तया इंि्यानुंसार ृीन �कारचे होृे. समु्जवळ ओघाचे वाहाणे साबंृे, कणीस आले की 
धानयांया गवृाची वाढ संपृे. तया�माणे इंि्यांया �वाहाृ वहाणाऱया जानाची धाव िवषयापय�ृ पोचली की 
साबंृे. हे मु�ामाचे िठकाण जेय महणपन ओळखले जाृे. जाृा, जेय, जान ही ि�पुटीच कम�ची �ेरणा आहे. 

 
आृा हे जे शबदािदक िवषय आहेृ हे ि�य वा अि�य होम शकृाृ आिण केवळ जाृा असलेला जीव 

ि�य िकवा अि�य ठरिवणयाचे काम कर लागृो. ्ा जातयाला सोडेसे जान झाले की ृो लगेच “हे मला ि�य, 
हे मला अि�य आहे.” अशी वाटणी कर लागृो. जेयाची सोडीशी चाहपल लागली की धावृ सुटाव ेहा तयाचा 
सवभावच असृो. मासा िदसला की बगळा, पैसा िदसला की िनधरन, सी पािहली की कामुक ही जशी गडबडपन 
जाृाृ आिण ृी वस पृ पािहजेच महणपन धावृाृ. उृाराचे पाणी जसे खळाळृ उृरृे िकवा फुलाचा वास 
आलयाबरोबर भुगंा िकवा धारेंयावळेी वासर गाईकडे धावृ सुटृे ृसा ृो जाृा जेयासाठी कासावीस होृो, 
जेयाकडे पळृ सुटृो. सवग�ृील उवरशींया सौदय�चे वणरन ऐकप न माणसे यजयाग करन िृंयासाठी िश�ा 
लावृाृ. पारवा आकाशाृ उंच उडृ असृो पण पारवी पािहलयाबरोबर आकाशा पृन आंग जिमनीकडे लोटपन 
देृो. ढग गडगडप  लागले की मोर नाचप लागृो. आकाशाृ कौृुकाने उडप  पहाृो तया�माणे जाृा जेय समोर 
आलयाबरोबर धाव घेृो. आिण जेयांया भेटीसरशी जाृा ि�य आिण अि�य ठरवृो. ि�य असेल ृर ृे 
भोगणयासाठी एका कणाचाही िवलंब तयाला सहन होृ नाही. जेय अि�य वाटले की, ृे टाकणयासाठी ृो इृका 
आृुर होृो की तया अि�य िवषयांया तयागास लागणारा वळे तयाला युगांृ ासारखा वाटप  लागृो. एखादा मनुषय 
सप�जवळ आला आिण तयाला वाटले की हा नीलमणयाचा हार आहे की लगेच मनाृ हार सापडलयांया 
आनंदांया लहरी उठप  लागृाृ. हाृ पुढे करन ृो हार उचलावा महणपन पुढे वहाव ेृर ृो सापच आहे असे 
कळपन भय आिण खेद िनम�ण वहावा ृसे होृे. ि�य िकवा अि�य जेय पािहलयाबरोबर जाृा तयाचा लगेच 
सवीकार आिण तयाग कर लागृो. बरोबरींया म�ाबरोबर यु� करणयाची हौस असलेला रसाृ बसपन 
िफरणारा म� समोरन म� येृाना पाहपन कुसृींया खुमखुमीने रस सोडपन जिमनीवर उृरन दंड ठोकप न 
आवशेाृ उभा राहृो ृसा हा जाृा जेयांया दशरनाबरोबर आपली योगय भपिमका सोडृो आिण कृ� ्ा दशलेा 



 
अनु�मिणका 

येृो. अजुरना, ि�य आिण अि�य अशी वाटणी करन ि�याचा हवयास व अि�याचा तयाग करणयांया जातयांया 
धादंलीमुळे ही अवदशा तयाला येृे हे लकाृ घे. �सम जाृा काही कृ� नवहृा पण जेयांया भेटीने ि�याि�य 
हा सवीकार, तयाग आिण ्ा भपिमकेमुळे जीवाची ि�य िमळिवणयाची व अि�य टाकणयाची धडपड �तयक 
जातयाची योगयृा िबघडवपन तयाला ्ा खालंया पायरीवर आणृे. 

 
भगवान बु�ाचंी की�ृ बाहक नावांया एका साधकांया कानी गेली आिण आपण बु�ाचंा उपदेश घयावा 

असे तयाला वाटप  लागले. ृो राजगकहाृ जामन पोचला. आ�माृ पोचलयावर मो�ा उतसुकृेने ृो िवचार 
लागला, “मला भगवान ृसागृाना भेटायचे आहे. कुठे आहेृ ृे मला लवकर सागंा.” 

 
िशषय महणाले, “ृसागृ िभकेसाठी गावाृ गेले आहेृ. आृा कुठली भेट? साबंा जरा.” बाहक 

महणाला, “नाही, नाही, कोणतया बाजपला भगवान गेले आहेृ ृेवढे सागंा मी जाृो.” िशषयाने सािंगृलया�माणे 
बाहक धावृच शोधप लागला. भगवान हाृाृ िभकापा� घेमन एका दाराशी उभे होृे. तयानंा पाहृाच बाहकाने 
पायाशी लोळण घेमन महटले, “भगवान, माझयावर कक पा करा. मला उपदेश �ा.” 

 
दया र् दि�ने तयांयाकडे पहाृ भगवान महणाले, “ही िभकेची वळे आहे. लोक िभका घालणयासाठी 

हाृाृ िभका घेमन दाराृ िृ�ृ उभे आहेृ. ृेवहा आृा कसा उपदेश करणार? संधयाकाळी बघप.” 
 

बाहक महणाला, “भगवान मला ृातकाळ उपदेश हवा. माझे आयुषय िकृी आहे कुणास ठामक? 
संधयाकाळपय�ृ मी असेन याची काय खा�ी आहे?” 

 
तयाचे हे िनव�णीचे बोलणे ऐकप न भगवानानंी िभकापा� खाली ठेवले ृे िृसेच एका ओ�ावर बसले 

आिण महणाले, “ठीक आहे. हे बघ, पृ पहाशील ृेवहा नुसृा पहा, खाशील ृेवहा नुसृा खा, ऐकशील ृेवहा 
नुसृा ऐक, कुठलीही ि�या करृाना ृी नुसृी ि�या कर. तयावर आस�कृ ठेवप नको. ि�या बधंनाृ घालृ 
नाही, आस�कृ बधंनाृ घालृे.” 

 
बाहकाने उपदेश �हण केला. भगवानांं या पायावर मसृक ठेवले आिण ृो उठला. भगवानानंी 

िभकापा� उचलले आिण ृेही िभकेला गेले. सो�ाच वळेाृ घाबऱया घाबऱया िशषय धावृ आले आिण महणाले, 
“भगवान काय करावे? ृो बाहक आला होृा उपदेशासाठी पण तयाला बलैाने िशगावर घेमन ठार केले आहे.” 
भगवान महणाले, “बाहकाचे अंतयसंसकार करन तया िवभपिृवर स पृप बाधंा. तयाला झालेलया उपदेशानुसार ृो 
अहरृपदांया वाटेने चालप  लागला आहे.” जेवणारा मनुषय सवयंपाकी वहावा, �मराने फुलाचंा मळा लावावा, 
सराफच कसोटीचा दगड वहावा िकवा देवच देवळांया कामास लागावा ृशी �ससृी ्ा जातयाची होृे आिण 
मग ृी आसकृी भवबधंनास कारण होृे असा भगवानांं या बाहकाला झालेलया उपदेशाचा साराशं आहे आिण 
ृेवढा उपदेश बाहकांया उ�ारास पुरेसा झाला. 

 
माउली सागंृ आहेृ, अजुरना जेयांया हावनेे आृा हा जाृा कृ� होृो आिण इंि्यािद आपली करणे 

महणजे साधने तया जेयांया �ापृीसाठी राबवप लागृो. आृा हा जाृा कृ� झालयाबरोबर जेयच कायर ्ा 
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रपास येृे, ि�येचे फळ होृे. जाृा, जान, जेय ्ा ि�पुटींया जागी  आृा कृ�, करण, कमर ही ि�पुटी येृे. 
रा� पडलयाबरोबर डोळयाची शोभा पालटृे. अद� उदास झालयाबरोबर �ीमंृाचे िवलास संपृाृ, पौ�णमा 
उलटली की चं् ाचे रप बदलृे, तया�माणे जाृा  इंि्याचंा उपयोग करन आस�कृपोटी कम� कर लागला 
की जाृा, कृ� ्ा रपास आलयावरंया खुणा आृा ृुला सागंृो. 

 
अंृःकरण चृु�वध आहे. बुि�, मन, िच�, अहंकार ही चार अंृःकरण चृुष� महटले जाृे. तवचा, 

कान, डोळे, जीभ, नाक ही पाच �कारची इंि्ये आहेृ. कृ� जीव अंृःकरण चृुष�ांया सहायाने ‘हे कमर 
मला सुखकारक होईल’ असे ठरिवृो. आिण बाहेरची चकरुािद इंि्ये कामास जंुपृो आिण मनाृ योजलेलया 
फलाची �ापृी होईपय�ृ सवृःही सवसस रहाृ नाही आिण तया इंि्यानंाही बसप देृ नाही. आृा तया कम�चे 
फल दुःख या सवरपाचे व महणपन अि�य िमळणार असे वाटलयाबरोबर तया दुःखांया िनवारणासर दाही इंि्याचंा 
समुदाय लावृो. धानयाचा कणही जयांयाजवळ नाही अशा दीनवाणया माणसास राजा जसा अहोरा� राबवपन 
घेृो ृसा ृो कृ� ृी इंि्ये रा�ंिदवस राबवपन घेृो. 

 
असर इृकाच की ि�याि�यांं या सवीकार तयागांया ्ा राबणुकीमधये हा कृ� झालेला जाृा इंि्याचंा 

भार खा�ंावर घेमन वाटचाल करृो. बलैांया औृा�माणे इंि्याचंा उपयोग करावा लागृ असृो महणपन 
इंि्यानंा आमही करणे असे महणृो. ्ा करणांं या सहाययाने कृ� जया ि�या उभारृो तया ि�याकंडपन जे 
वयापले जाृे ृे कमर महणावयाचे. चृुरांं या �े�ा अजुरना, सोनाराची बुि� लेणे वयापृे, चं् ांया िकरणानंी 
चादंणे वयापले जाृे, िवस कृृपणाने वले वयापला जाृो, �भा आकाश वयापपन टाकृे आिण गोडी सवर मस 
वयापपन टाकृे, पोकळी आकाश भरन टाकृे तया�माणे कतय�ंया ि�यानंा जे वयापपन टाकले जाृे तयाला कमर 
महणावयाचे. कृ�, करण, कमर ्ा िृनहीचे सवरप समजले ना अजुरना? जाृा, जेय, जान हे ृीन कम�ची 
�ेरणा करृाृ आिण कृ�, करण, कायर हा कम�चा साठा आहे. 

 
अ�गनंया िठकाणी धपर ठेवलेला असृो, बीजामधये वकक साठवलेला असृो, मनामधये काम भरन 

रािहलेला असृो तया�माणे कृ�, ि�या व इंि्ये महणजेच करणे ही सवर कम�चे जीवन आहेृ. सोनयांया 
खाणीला सोने जसे जीवन आहे तया�माणेच हे आहे. 

 
मा� अजुरना हे कायर, हा मी कृ� असा भाव आहे अशावळेी देखील आतमा या समसृ ि�यापंासपन दपर 

असृो. सुमिृ अजुरना, आतमा ्ा कम�पासपन अगदी वगेळा आहे. ृुला हा िवषय पुनहा पुनहा िकृी सागंणार? पृ 
ृर आृा ृे जाणृोच आहेस पण जान, कमर आिण कृ� यासंबधंी सगळे सागंपन झाले असे मा� समजप नकोस. 
कारण ्ा िृघामंधये पुनहा साि�वक, राजस व ृामस हे ृीन भेद आहेृ आिण तयापैकी साि�वक जान, साि�वक 
कमर आिण साि�वक कृ� हे काय ृे आपलया िहृाचे आहेृ बाकी राजस व ृामस हे दोनही �कार बधंनासच 
कारण होृाृ. 

 
अजुरना, जान, कमर, कृ� यावर तयाचंी चानणी न करृा कधीही िवसंबपन राहप नये. जीवाला हा बोध 

असावा महणपन साखंयशासाने पपणर िवचार करन गुणाचें �कार सप� करन माडंले आहेृ. साखंयशास महणजे 
िवचाराचंा कीरसागर आहे. आतमजानरपी चं् िवकािसनी कमलाचा चं्  आहे. सवर शासाचंा जान डोळस राजा 
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आहे. �कक िृ पुरष ही दोघे िदवस-रा�ीसारखी एकमेकाृ िमसळली आहेृ. तया दोनहीकडे जानदि�ने पाहपन 
तयाचंी िवभागणी करणारा ि�भवुनाृला ृेजसवी सपयर आहे. अपार मोहराशीरप हा संसार ्ाचे ्ा शासाने 
मोजमाप करन चोवीस मपलृ�वे शोधपन काढली. संसाराचा िहशोबच माडंला. ही मपलृ�वे धयानाृ ठेवपन तया 
ृ�वाचंा िनरास करन परमातमृ�वामधये सुखाृ रहाृा येृे इृके ्ा साखंयशासाचे माहातमय आहे. 

 
ृर या साखंयशासाने जया गुणभेदाचें चिर� वणरन केले आहे ृे गुणभेद चिर� असे आहे. तयाचें महणणे 

सोडकयाृ असे की जेवढे काही दशय जगृ आहे तयावर ि�िवधपणाचा िश�ा आहेच. या स�व, रज, ृमाचा 
मिहमा एवढा मोठा आहे की ��देवापासपन िकडामंुगीपय�ृ ्ाचंी स�ा चालृे. 

 
परंृु जे जान भेदले गेलयामुळे जगाृील सवर पदास�चे समुदाय गुणभेदाृ पडले ृे जान अगोदर 

सागंृो. दि� शु� असली की वाटेल ृो पदासर शु�च िदसृो. तया�माणे जान शु� असले की तयामुळे सवरच 
शु� �ापृ होृे. मोकरपी गुणाचंा ठेवा �ीकक षण महणाले, “अजुरना, जयांया उदयामधये जेय बुडपन जाृे आिण 
जाृा हारपृो तयाला चोख असे साि�वक जान महणावयाचे.” 

 
सवृः िववकेानंद हकीकृ सागंृ असृ. ृे महणृ, “दिकणेनराला जाणयास तया िदवशी मी पायीच 

िनघालो. मागे एकदा गेलो होृो पण ृो गाडी पृन. तयामुळे दिकणेनर इृके दपर असेल अशी माझी मुळीच 
कलपना नवहृी. िकृी चालपन गेलो ृरी वाटच संपेना. शवेटी ृेसे एकदाचा जामन पोहोचलो व ृडक 
�ीरामकक षणांं या खोलीृ गेलो. ृे आपलया पलंगडीवर एकटेच िवचारमगन होमन बसलेले होृे. जवळपास 
कोणीही नवहृे. मला पहाृाच मो�ा आनंदाने तयानंी मला जवळ बोलावले व आपलया पलंगडीवरच एका 
बाजपला बसिवले. सो�ाच वळेाृ मला िदसपन आले की तयानंा भावावशे �ापृ झाला असपन ृोडाने असप� 
सवराने काहीृरी पुटपुटृ माझयाकडे टक लावपन पहाृ हळपहळप माझयाच बाजपला सरकृ येृ आहेृ. 
तयाबरोबर मला वाटले की आृा पुनहा तया िदवशीसारखा काहीृरी �कार होणार. हे मनाृ येृे न येृे 
इृकयाृ मजजवळ येमन तयानंी आपला उजवा पाय माझया अंगावर ठेवला. तयाबरोबर काय चमतकार 
सागंावा? असे िदसप लागले ृी खोली िृंयाृील सवर वस पृ मो�ा वगेाने िफरावयास लागपन कोठे ृरी अंृध�न 
पावृ आहेृ व सारे िवन व तयाबरोबर माझा अहंकारही एका सवर�ासी महाशपनयामधये िवलीन होणयासाठी 
मो�ा झपा�ाने चालला आहे. हा �कार पाहपन माझी पाचावर धारण बसली. असे वाटले की ‘मी पणाचा नाश 
महणजेच ृर मरण! मग मरणाला आृा काय बाकी रािहली आहे?’ तयासरशी धीर सुटपन मी एकदम ओरडलो, 
“अहो ृुमही मला काय करीृ अहा? मला आईवडील आहेृ अजपन!” 

 
हे एकप न ृे खदखदा हसप लागले व हाृानंी माझे वकससळ चोळीृ चोळीृ महणप लागले, “ृर मग 

आृा राहप दे. एकदमच वहायला नको. हळपहळप होईल.” आिण आ�य�ची गो� ही की, तया तयांं या सपश�ने ृो 
सारा अ�ुृ  देखावा नाहीसा झाला व मी पिहलयासारखा देहभानावर आलो.” 

 
आणखी एका अशाच भेटीची हकीकृ सवृः िववकेानंदानंा समरृ नसली ृरी �ीरामकक षणाकंडपन 

चिर�लेखकास कळली. “बरीच गद� असलयाने �ीरामकक षण िववकेानंदानंा यदुमि�कांया बागेृ घेमन गेले. 
बगींयाृ िफरन �ीरामकक षण व नरच् बगंलयांया िदवाणखाणयाृ गेले. अतयंृ सावधिगरीने राहपनही 
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रामकक षणानंी सपशर केलयाबरोबर नरच्ाची समाधी लागली. तयावळेचे अनुभव नरच्ाला समरृ नसावेृ . 
�ीरामकक षण महणृ, “बा् संजेचा लोप झालयावर तया िदवशी मी तयाला िकतयेक गो�ी िवचारलया. “ पृ कोण, 
कोठपन आलास, कशासाठी जनम घेृला आहेस, इसे पकथवीवर िकृी िदवस रहाणार आहेस” वगैरे आिण 
तयानेही अंृमुरख होमन तया �शनाचंी उ�रे िदली. तयांयासंबधंाने मी जे पािहले होृे तयाचा तयांया उ�राशी 
पडृाळा जमला. तया साऱया गो�ी सागंायला िनषेध आहे. तयांया सागंणयावरन एवढी गो� मा� मला कळपन 
आली की जया िदवशी आपण कोण याचे तयाला समरण होईल तया िदवशी ृो इहलोकी रहाणार नाही. 
योगमाग�ने ृातकाल शिरराचा तयाग करील. नरच् धयानिस� महापुरष आहे.” 

 
एखादे िदवशी �ीरामकक षण महणृ, “नरच्ासारखा पुरष ्ा युगाृ पकथवीवर आजपय�ृ कधीही झाला 

नाही. जगतपालक नारायणाने नर व नारायण या दोन ऋषींया रपाने जगृांया कलयाणासाठी ृप�य� केली. 
तयापैकी एका ऋषीचा नरच् अवृार आहे.” 

 
अशा �कारंया साि�वक जानांया गो�ी भगवंृ  सागंृ आहेृ. सपय�ला अंधार कधी िदसृच नाही. 

नदी समु्ाृ लीन झालयावरही समु्ाला तयाची खबर नसृे. िकृीही िमठी मारावयास गेले ृरी आपली चाया 
आपलयाला धरृा येृ नाही. तया�माणे ्ा जानाला िशवापासपन कृणापय�ृ ही भपृ े वगेवगेळी िदसृ नाहीृ. 
हाृाने िच� पहावे, पाणयाने मीठ धुवावे िकवा सवपना पृन जागे वहाव ेतया�माणे या जानाने िवषय पाहणे आहे. ृेसे 
जाणृा आिण जाणणे उरृच नाही. बुि�मान माणसानंा दािगनयांया सवरपाृ असृानाच दािगनयाृलया 
सोनयाचा �तयय येृो. दािगने आधी आटवावे आिण मग तयांृ ील सोनयाचा अनुभव घयावा असे करावे लागृ 
नाही. लाटा महणजेच पाणी हे ठरिवृाना फडकयावर लाटा गाळपन मग काही लाटा वगेळया नवहेृ, हे पाणीच 
आहे असे ठरवाव ेलागृ नाही. लाटा, लाटा ्ा सवरपाृही, पाणीच आहेृ हे तयानंा कळृे तया�माणे ्ा 
जानांया हाृाला दशयाची वाृ�च लागृ नाही. आरशाृ कौृुकाने पहाव ेृर पहाणाराचेच रप पुढे उभे रहावे 
तया�माणे जानांया �ारा जाृा पाहप लागला की जेय दपर करन जाृाच तया जागी असलयाचे अनुभवास येृे. 
्ा जानाला साि�वक जान असे महणृाृ. हे एकटेच काय ृे मोकाचे साधन आहे, हे सा�तवक जान मोकल�मीचे 
मंिदर आहे. 

 
पास�, आृा राजसजानाचे लकण सागंृो जे भेदाची कास धरन चालृे. अजुरना, तयाला राजस जान 

महणावयाचे. भपृ े वगेवगेळया �कारची आहेृ महणपन ृे जानही सवृःचे वगेवगेळे ृुकडे करृे आिण मग 
जातयाला �माृ घालृे. जागकृीृील सवरपाचा िवसर पाडपन झोप सवपनाचे ओझे झोपणाऱयांया डोकयावर 
ठेवृे. तया�माणे आतमजानांया आवाराबाहेर, असार संसारांया मोकळया माळावर हे जान जागकिृ सवपन, 
सुषु�पृ या अवससाचें खेळ जीवाला दाखवृे. लहान मुलाला दािगनयाृ लपलेले सोने िदसृ नाही, हा गोफ, 
ही अंगठी एवढेच वाटृे. तया�माणे नाम, रप यामुळेच हे िवन आ�सृतवाृ आहे असे ृो राजस जानी समजृो. 
तयाला ��ाची ओळख नाहीच पण िवनातमक ��ाचे अ�ैृही कळृ नाही. वरंया आकारालाच ृो भलुृो 
आिण वरचा आकार हेच वस पृचे रप असे मानप लागृो. माृी गाडगयाचे रप घेमन अवृरली की ृो फकृ 
गाडगे ओळखृो आिण माृी िवसरृो. िदवा मानृो, अ�गन जाणृ नाही. वस मानय करृो पण ृं पृला ओळखृ 
नाही. िच� पहाृो पण आधारभपृ  असलेला पट तयाला िदसृ नाही, असा मपखरपणाचा वयवहार तयांया हा पृन 
होृ असृो. िवनाृले अनेकतव पाहपन तयाृ ओृ�ोृ भरलेले एकच एक ��ृ�व िवसरन जाृो. 



 
अनु�मिणका 

 
सगळयाृ अडचण अशी की अशा ृऱहेने भेद बुि� पृन जगाकडे, आपलयाकडे पहाणयाृ आपण काही 

चपक करृो आहो असे तयाला कधीच वाटृ नाही. अभेदापय�ृ दि� पोचणयास लागणारे सामथयर हे राजस जान 
तया जातयाला देमच शकृ नाही. िवनाृ असे काही एक ऐकय असेल व ृे आपण समजपन घयाव ेअसे तयाला 
कधीही वाटृ नाही. अनेक लाकडांृ  अ�गन पेटला की अ�गनच अनेक झाले, पुषकळ फुले असली की 
सुवासाचेही फुलागंिणक ृुकडे पडले िकवा पाणयाृ पडलेले चं् ाचे �िृिबब लाटानंी िवसकिळृ झाले की 
चं् च िवसकटला असे महटलयासारखे हे राजस जान पदास�चे िविवध रंग, रप, आकार पाहपन जगच 
वगेवगेळया �कारचे आहे असे िशकिवृे. 

 
मागंाचे घर टाळाव ेमहणपन ृे मािहृ असावे महाणपनच पास�, ृुला आृा ृामस जानाचे लकण सागंृो. 

एरवी ृे जान नुसृे ऐकणयासारखेसु�ा नाही. अजुरना, ्ा जानाचा �कार असा की ृे जान िविधरपी वसाने 
रिहृ असृे महणपन �ुृी तयांयाकडे पाठ करन उभी राहृे. �ुृींया वचनाखाली शासानंी ृामंस जान िन� 
आहे असे महणपन मलच ंच धम�ंया डोगराृ ह�पार केले आहे. ृे तया जानाचा िवटाळ आपलयाला होम देृ 
नाहीृ इृका दोष शासानंी तया ृामस जानाला ठेवला आहे. 

 
अजुरना, ृे जान ृमोगुणरपी िपशा�ाने पचाडलेले असृे आिण तयामुळे वडेे होमन ृे �मण करीृ 

रहाृे. ृे ृामस जान िवषयभोगांया बाबृीृ नातयाची आडकाठी मानृ नाही, कुठलाही िनषेध खाणयांया 
बाबृीृ समजृ नाही. एखा�ा ओसाड गावाृ सोडलेलया कुंया�माणे तयांया ृोडा पृन कुठलाच पदासर सुटृ 
नाही. तयांया ृोडापय�ृ जे येृ नाही आिण जे खालयाने ृोड भाजृे ृेवढेच काय ृे वजयर. एरवी कुठलाही 
पदासर वजयर, िनिष� नाही. खाटकांया दुकानाृ टागंलेले मासं चोरृाना उंदीर बरेवाईट पहाृ नाही. 
मासंाहारी मनुषय जनावर काळे की गोरे पहाृ नाही. रानामधये भडकलेला वणवा हे झाड जाळाव,े ृे सोडाव े
असा िवचार करीृ नाही िकवा माशी कुठे बसावे, कुठे न बसावे असा िवचार करीृ नाही. कावळा िमळेल ृे अ� 
खाृ असृो तया�माणे िनिष� सोडाव े आिण िविहृाचा आदराने सतकार करावा हे िवषयाने अंध झालयाने 
ृामस जान जाणृच नाही. िजृके समोर येईल ृेवढे भोगायचे आिण सी व पोट याकडे ृे वाटायचे येवढेच ृे 
जान जाणृे. पाणयाने ृहाण भागली की झाले मग ृे पाणी पिव� आहे की अपिव� आहे याचा िवचार करणयाचे 
कारण नाही असे ृे जान मानृे. खा�, अखा�, िन�, अिन� असा काही एक िवचार न करृा ृोडाला जे 
आवडेल ृे पिव�च आहे असे हे जान सागंृे. सी-जाृीकडे सपशर सुखा पृन पहाृे एरवी दुसरा काही िवचार 
करणयाचे कारण तयाला वाटृ नाही. आपलया कामाृ जो उपयोगी पडेल, मदृ करील ृो नाृलग. बाकी 
इृर नातयाशंी ृामस जानाचा संबधं नसृो. िवन महणजे सगळे भोगय िवषय आिण देहभरण हे फळ असे ृे जान 
मानृे. आकाशा पृन पडलेलया पाणयाला सारा एक समु्च तया�माणे कमरमा� केवळ पोटासाठीच आहे, असा 
तया ृामसी जातयाचा िन�य असृो. सवगर, नरक आहेृ, िविहृ कमर केले की सवगर�ा�पृ होृे, िनिष� कमर 
केले की नरक िमळृो याब�ल ृामस जान अंधाराृ असृे. साडेृीन हाृाचा देह हा आतमा आिण पाषाणाची 
मपृ� हा देव ्ा पलीकडे तया ृामस जानाची मजल जाृ नाही. 

 
“शरीर पडले की कम�सह आतमयाचा ठाविठकाणा नाहीसा होृो मग कोणतया वषेाने कम�चे फळ 

भोगायचे? आतमा नाही, कमर नाही, शरीर नाही मग भोगायला उरृेच कोण” असे तयाचे महणणे असृे. कुणी 



 
अनु�मिणका 

महटलेच की, “ईनर आहे ृो आपलया कम�ची फळे भोगायला लावृो,” ृर ृो धा पृचे देव िवकप नच टाकृो 
आिण ृे पैसे �पचंाृ खचर करृो. गावाृील दगडाचे देव जर सकि�चे िनयामक आहेृ ृर तयांं यापेका लकपटीने 
मोठे असलेले डोगर का गपप बसले आहेृ असा तयाचा �शन असृो. 

 
बरे, कधी नाइलाजाने देव मानलाच ृर ृो दगडाचा देव मानृो आिण देहाला आतमा महणृो. 

पापपुणय हे सगळे खोटेच आहे, ्ा सगळया नुसतया �ामक कलपना आहेृ असे तयाचे मृ असृे. अ�गन जसा 
सवरभकक आहे तया�माणे सवर िवषयाचें सुख भोगृ जाव ेअसे ृो मानृो. ससपल दि�ला िदसेल ृे व ृेवढेच 
आिण इंि्यानंा जे गोड वाटेल ृे व ृेवढेच खरे अशी तयाची प�ी खा�ी असृे. आकाशाृ धुराची वले उगीचच 
वाढृे ृसा तयाचा अनुभव फुकट वाढृ जाृो. भचडाचे झाड वाळलेले असले िकवा ओले असले ृरी 
िनरपयोगीच ृसा ृो ृामस जानी वाढृो आिण फुकट मोडृो. हे जान अजुरना, िनरसरक आिण सवैर असृे. 
उसाची कणसे, नपुसंक माणसे, काटे िनवडंुगाचे वन, बाळाचे मन, चोराघरचे धन िकवा शळेीचे गलसृन ृसे हे 
जान आहे. अशा ्ा िनरसरक जानाला मी ृामस जान महणृो. जातयंध माणसाचे डोळे मोठाले असाव ेतया�माणे 
्ा ृामस जानाला जान महणावयाचे. बिधराचे बाहेरचे कान सुबक असाव ेिकवा अपेयाला पान महणावे ृसे ्ा 
ृामस जानाला जान हे आडनाव आहे एवढेच. ृे राहप दे. तयाब�ल जासृ काय सागंाव.े असे जान ृुला िदसले 
ृर ृे जान नवहे ृर सवंच ृमोगुण आहे असे समज. 
 

मनाृ येृे की, देव सवगृ महणाले असृील की, “पास�, ृमोगुणाचा िच�पट ृर ृुझयापुढे 
बाळपणापासपनच उलगडृो आहे. ृामस जानाची जी जी लकणे मी ृुला सािंगृली ृी एकवटपन मप रृ सवरपाृ 
जरा समोर नजर टाकलीस की, ृुला तया सुवणररसाृ बसलेली िदसृील.कुर वशंाृ जये� पु� महणपन जनमास 
आलेला हा दुय�धन बघ महणजे ृामस जानाचा मप�ृमंृ पुृळा ृुला पहायला िमळेल. ृुला ठामक आहे ना की 
तयांया जनमांया वळेी इृकी अशुभ िचनहे झाली की गाधंारीसिहृ सव�नी कुलकय टाळणयासाठी ्ा एका 
पु�ाचा तयाग करणयाचा धकृराष्ास स�ा िदला? पु��ेमाने पुनहा एकदा अंध झालेलया तया राजाने ृो उपदेश 
मानला नाही आिण हा अनसर ओढवपन घेृला. दुय�धनाची बुि� कमी होृी, शौयर कमी होृे िकवा योजक बुि� 
कमी होृी असे नाही उलट ्ा सवर गुणामुंळे तयांया ृामस जानाला वगेळीच धार आली आिण भीमास 
िवष�योग करणयापासपन तयाने आपलया कपट मंिदराचा पाया घाृला. लाकागकह दाहािद दुषकक तये कमी पडली 
महणपनच की काय शवेटी कपट�पृ ाने धम�स हरवपन �तयक पाचंालीस भर सभेृ आणपन तयाने तया मंिदरावर 
कळस चढिवला. देव नाही, धमर नाही, वयोवक� नाहीृ, शास नाही, गुर नाही कशाचाही अिधकार तयाने 
मानला नाही. काय यांयाब�ल बोलावे?” 

 
देवानंी �कट एक सुसकारा सोडला आिण महणाले, “अजुरना पृ �ोतयाचंा िशरोमिण आहेस. ृुला मी 

आृाच जानाचे ृीन �कार तयांं या लकणासिहृ सािंगृले आहेृ. 
 
आृा पुढचा �कार ऐक. तया जानांया �काशाृच कतय�ंया ि�या होृ असृाृ. जसे जान ृशा 

�कारंया ि�या होृाृ. कमर जेवहा ्ा जानाला अनुसरृे ृेवहा एकच पाणी िनरिनराळया ओघांृ  पडले की 
िनरिनराळे घडृे तया�माणे कमरच, पण ृीन �कारानंी घडृे. 
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तयापैकी साि�वक कम�चा �कार �सम ृुला सागंृो. अजुरना, ्ा साि�वकाब�ल बोलृाना इृका 
आनंद वाटृो रे, नुसृे तयाचे वणरन करणे देखील सुखाचे आहे. आृा एकच आहे की, कम�चे वणरन करृाना 
तया कतय�चेच वणरन करावे लागृे. कोणतया वकि� पृन ्ा कम�चे आचरण होृे ृे सागंृो. पिृ�ृेंया 
आिलगनाने जसे पृीस सुख होृे तया�माणे वण��मांया धम�ने वा�ास आलेले कमर आनंदाने घडृ असले 
की ृे साि�वक कमर महणाव.े सावळया अंगाला चदंन भपषणासारखे शोभाव,े ृरण सींया संुदर डोळयामधये 
काजळ उठपन िदसाव े तया�माणे ृे कमर कतय�ला भपषणासपद होृे. िनतय कमर अशा �कारे आदराने आिण 
िबनचपक चालृे आिण सोनयाला सुगंधाची जोड िमळावी तया�माणे कधी कधी नैिमि�क कम�ची वळे येृे. शरीर 
आिण �ाण याचंी सवर श�कृ पणाला लावपन आई अशी बाळाची जोपासना करृे तया�माणे ृो पुरष तया िनषकाम 
माृे�माणे ृे नैिमि�क कमरही संृोषाने पुरे करृो. या�माणे िनतय आिण नैिमि�क कम�चे अनु�ान करीृ 
असृाना ृो मनाने तया कमरफळावर पाणी सोडृ ‘ॐ ृतसत ��ापरणमसृु’ असे महणृ असृो. ्ा सगळया 
कम�चे अनु�ान साकेपाने करणयाचा हे पृ ��वस पृची �ापृी वहावी हा असृो. केवहा केवहा तयांया आयुषयाृ 
असाही �संग येृो की सतपुरषाशी आतमचच� करणयांया आनंदाृ तयाचे िनतयनैिमि�क कमर करावयाचे राहपन 
जाृे. आपलया आवडतया पाहुणयासाठी घराृली अ�सामु�ी संपली महणपन जसे गकहससा�मी पुरषास दुःख होृ 
नाही, तया�माणे तयाला आतमचच�मधये िनतयकमर अंृरले ृरी खेद वाटृ नाही. अस�ृ इृर वाटेल तया 
कारणासाठी ृो िनतयकमर करावयाचे टाकृो असे मा� नाही. ृो फकृ सारासार िवचार करन कम�चे मह�व 
ठरिवृो एवढेच धयानाृ घे. 

 
मुळाृच ृो साि�वक कृ� आतमजानावर नजर ठेवपनच जगृ असलयाने धनंजया, कमर घडले ृरी 

तयाचा आनंद नाही व न घडले ृरी खेद नाही अशा हाृोटीने कमर करीृ असृो. अशा ्ा वक�ी पृन जे कमर 
ृयार होृे तयाला मी साि�वक कमर महणृो. 

 
एक मजेची गो� आहे. एक साधप सकाळी नदीिकनाऱयावर गेला आिण धोबयांया दगडावर उभा राहपन 

धयान कर लागला. इृकयाृ धोबी गाढवावर कपडे लादपन धुणयासाठी नदी िकनाऱयावर आला. गाढवावरन 
कप�ाचा ग�ा खाली उृरन ठेवपन धोबी साधपचे धयान संपणयाची वाट पाहप लागला. पुषकळ वळे झाला साधपचे 
धयान संपेना. धोबी कंटाळपन महणाला, “साधपमहाराज, आपण जरा तया दगडावरन खाली उृरन नदींया 
िकनाऱयावर उभे राहपन धयान केलेृ ृर बरे होईल. मी आपलया कामाला लागीन मला उशीर होृो आहे.” 
साधपने धोबयांया महणणयाकडे लक न देृा धयान चालपच ठेवले. धोबयाने पुनहा िवनंृी केली ृरी साधप ऐकेना. 
मग मा� धोबी िचडला. तयाने साधपचा हाृ पकडला आिण तयाला खाली उृरन घेणयाचा �यतन केला. मग 
साधपने रागाने बोलायला सुरवाृ केली. साधपचा �ोध पाहपन धोबयाची उरलीसुरली ��ा संपली. तयाने साधपला 
उचलले आिण िकनाऱयावर आणपन ठेवले आिण आपलया कामाला सुरवाृ केली. धोबी चागंलाच बलदंड होृा. 
साधपचे काही चालेना ृेवहा तयाने देवाची �ासरना सुर केली, “आराधय देवृे, मी इृके िदवस ृुझी मनापासपन 
पपजाअच� केली, धयान केले आृा ्ा धोबयांया ृावडी पृन पृ माझी सुटका का करृ नाहीस?” 

 
साधपला आकाशवाणी ऐकप  आली, “ृुझे महणणे बरोबर आहे. मला सुटका करणयाची इंचा पण आहे. 

पण मला समजेनासे झाले आहे की ृुमंयामधला साधप कोण आिण धोबी कोण आहे? ृे नीट कळले की सुटका 
कर या”. 
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अशी ही कम�ची �ससृी आहे. देव महणृ आहेृ की साि�वक कम�ंया खुणा पृ नीट धयानाृ ठेव. तया 

गो�ीृलया साधपलाही मनाृला अहंकार काढपन टाकप न धोबयाची कमा मागावी लागली आिण धयानाबरोबरच 
आपले सवरच कमर, दया, कमा, शांृ ी यानंी भरन टाकाव ेलागले. 

 
देव पुढे महणाले, “साि�वक कम�नंृर आृा राजस कमर वणरन करणे भाग आहे. ्ा राजस कम�मधये 

कम�चा �मच �समृः िवपरीृ असृो. मघाशी सािंगृले तया�माणेच आृाही कम�चे वणरन करृाना कतय�चेच 
वणरन करणे भाग आहे. हा राजस कृ� िनतय नैिमि�क कम� करृो. साि�वक कृ� जसा आतमचच�साठी ही 
िनतय नैिमि�क कम� सहज बाजपला ठेवृो ृसे मा� हा राजस कृ� कर शकृ नाही. एकदा िनतयकम�स 
बसला की बसला. तयाृ सारासार िवचार करृ नाही. मपखर मनुषय घरी माृािपृराशंी धड चार गोड शबद 
बोलृ नाही पण सगळया जगाचा आदरसतकार मा� करीृ असृो. ृुळशींया झाडावर दुरनदेखील पाणयाचा 
िशृोडा उडवायचा नाही पण ्ाकांया वलेांया बुडाशी दपध ओृावयाचे अशी तयाची फळावर दि� िखळलेली 
असृे. तया�माणे हा राजस कृ� कामयकम�साठी शिरराचा होम करायलासु�ा मागे पुढे पहाृ नाही. इृके 
मोठे फळ हव ेृर देहतयागसु�ा कमीच आहे असे मनाृ घ� धरृो. दीडपटीने वयाज िमळृे ृर सावकार 
वाटेल ृेवढे कजर देृो, उ�ा हाृी अपरंपार पीक येईल महणपन शेृ करी वाटेल ृेवढा पेरा करृो, एकदा पिरस 
हाृी आला की िकमयेंया मागे लागलेला साधक आपली सगळी संप�ी लोखंड खरेदी करणयाृ खुशाल खचर 
करृो तया�माणे पुढे अमुक फळ िमळणार असे कळले की ृो राजस कृ� दीडपट कामय कम� करृो आिण 
इृकी कम� करनही तयाचे समाधान होृ नाही. मी अमुक इृकी �ृे, दाने, यज केले याची ृो दवडंी 
िपटणयास सुरवाृ करृो. आृा अहंकाराने अशी ही दवडंी िपटली की केलेलया कम�चे मह�व संपपन जाृे. 
जयाला काळजवर भरलेला आहे असा रोगी औषधाला मान देृ नाही. तया�माणे ्ा कम�मुळे अहंकार मा� उ पृ 
जाृो आिण ृो कृ� मग िपृा, गुरजन यानंा िृळमा� मान देृ नाही. फळ िमळिवणयांया इंचेने तयाला 
इृके भारन टाकले जाृे की एव�ाशा लाभासाठी ृो वाटेल ृेवढे क� उपसृो. कोलहाटी जसा िजवावर 
उदार होमन कसरृ करीृ पोट भरृो िकवा एका कणासाठी उंदीर डोगर उपसृो. िकवा शवेाळासाठी बेडपक 
समु् ढवळपन काढृो िकवा भीक िमळिवणयासाठी अजगराची टोपली गारडी डोकयावर वाहृो ृशी ्ा 
राजसकतय�ची अवससा असृे. काय करावे? एखा�ाला क�च गोड वाटृाृ. परमाणपंया लाभासाठी पाृाळ 
ओलाडंपन जाणयाची वाळवीची ृयारी असृे तया�माणे ृो सवगरसुखांया लोभाने वाटेल ृेवढे शरीरक� सोसृो, 
पैसा खचर करृो, सकलेश अशा ृऱहेचे हे कमर राजसकमर महणपन ओळखले जाृे.  

 
फळावर दि� ठेवलयामुळे हा सगळा फरक पडृो. बाकी साि�वक व राजसकृ�, कमर उ�मच करृाृ 

एका फलाशचेा तयाग करनच कम�रंभ करीृ असलयाने कमरबधंना पृन सुटृो आिण दुसरा सृृ फलाशासमोर 
ठेवपनच कमर करीृ असलयामुळे कमर फळांया आसवादासाठी जनममरणांया फेऱया घालृ राहृो. 

 
पण हा अनसर पतकरला इृका अनसर ृामस व रृनामुळे घडृ असृो. मुळाृ ृामस जान हेच िनदेचे 

दोषासपद घर आहे. या ृमास कम�मुळे िनिष� कम�चा जनम सफल होृो. पाणयावर रेघ काढली ृर ृी जशी 
िदसृच नाही तया�माणे हे कमर िकृीही घडले ृरी तयाचे चागंले फल िदसृच नाही. काजंी िकृीही घुसळली 
ृरी लोणी कुठपन िनघणार? कोळसे फंुकले ृरी िवसृव कसा पेटणार? वाळप गाळपन ृेल कसे पडणार? समजा 
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भपस वाऱयावर धरले, आकाशाला बाण मारला, वाऱयाला पाश माडंला ृर हाृाृ काय पडणार? ्ा सवर ि�या 
वाझं महणपन फुकट जाृाृ. करन तयाचा उपयोग नाही. नरहेदाएवढे धन नासपन जाृे आिण तयाबरोबरच 
जगाचे सुखही नाहीसे होृे. कमळवनावरन फास ओढला ृर कमळाचा नाश होृोच पण फासही फुकट 
िझजृो. िदवयावर झडप घालणारा पृंग सवृःंया िजवाला मुकृोच पण जगाचे डोळेही दुखवृो. तया�माणे 
सवरसव वाया जावो, देहावर घाव पडोृ पण समोरंया माणसाला अपाय करावा हीच तया ृामस कतय�ची 
धडपड असृे. अपाय िकृी �खर असावा हे तयाने मनाशी ठरिवलेले असृे परंृु ृो अपाय करणयाचे सामथयर 
आपलयाजवळ आहे की नाही हे ृो पहाृ नाही. आपलया श�कृबाहेर अिववकेाने ृो चालृ असृो. आपण 
इृका मोठा खटाटोप केलयावर काय �ापृी होईल याचाही ृो िववके करीृ नाही. सवृःची हानी झाली ृरी 
चालेल पण दुसऱयाची झालीच पािहजे असे तयाचे धोरण असृे. ‘मी हे कमर करणारच’ असा अिभमान तयांया 
िठकाणी असृो आिण अिवचाराने कमर करणे चालप  असृे. आ�य जाळपन अ�गन फैलावृो, मय�दा सोडपन समु् 
उचबंळृो आिण मग अ�गन आिण समु् कमी-जासृ, मागे-पुढे, मागर-अमागर ्ाचा िवचार न करृा चालृ 
रहाृाृ. कक तयाकक तय सरकटृ, आपपर भेद न ठेवृ योगय आिण अयोगय याचा िववके न करृ जे कमर 
चाललेले असृे तयाला ृामस कमर महटले जाृे. 

 
अजुरना साि�वक, राजस आिण ृामस ्ा कम�ृील भेद तयांया उपप�ीसह ृुला सािंगृला.” 
 
मालपृाई, कम�ब�ल िवचार केला ृर धयानाृ येृे की एकदा अमुक �कारचे कमर करावे असा मनाचा 

िन�य झाला की ृे कमर सरावाने उ�म घडप  लागृे. आपलयाला मािहृ असेल की १९६०-६२ मधये इसे हाृमाग 
घाृले होृे. िवणकर कसबी होृे आिण लुगडी उ�मच िनघावी असा आमचा आ�ह असलयामुळे मागंया 
इमारृीृ माझा बराच वळे जावयाचा. तयावळेी एका िवणकराने गो� सािंगृली. ृो महणाला. “बाप मागावर 
िवणायला बसला की मुलगी का�ंा भरायला बसायची.” लुग�ाला नकीचे काठ होृे. मुलगी रंगीृ का�ंा 
भरृ होृी. िृकडे सहज बापाचे लक गेले. ृो महणाला, “अग ृुझ लक आहे कुठं? सुृाला बािरक गाठ आहे 
बघ.” मुलगी महणाली, “बाबा मी ृी पािहली आहे. पण ृुमही खुशाल धोटा मारा ृी गाठ राघपंया डोळयाृ 
जाईल बरोबर” आिण खरेच काठाृलया पोपटांया डोळयाृ ृी गाठ बरोबर जामन बसली. नुसतया का�ंा 
भरृाना, ृाणा बाणा पहाृ पहाृ, तया मुलीने धागयाचा इृका अचपक अंदाज बाधंला होृा. कमर करृा करृा 
ृे असे सुलभ व उ�म होृ जाृे. पुनहा एकदा �ीरामकक षणांं या चिर�ाृ डोकावले ृर तयाचें चिर� लेखक 
सागंृ आहेृ, “एक िदवस ृे शभंचुं् ाकडे गेले असृा तयाचें पोट दुखप लागले. शभंचुं्  तयानंा महणाले, 
“आपलयाला मी एक दोन अफप ंया गोळया देईन. परृ गेलयावर तया खा महणजे पोट दुखणे राहील.” 
�ीरामकक षणानंी ृी गो� मानय केली. पुढे बराच वळेपय�ृ दोघांं या गपपागो�ी झालया व बोलणयांया नादाृ 
दोघेही ही गो� िवसरन गेले. 

 
�ीरामकक षण परृ जावयास िनघाले व दहा-वीस पावले गेलयावर तयानंा गोळयाचंी आठवण झाली. 

तयाबरोबर ृे परृ िफरले. पण परृ येमन पहाृाृ ृर शभंचुं्  ृेसपन गेले होृे. ृेवहा एव�ासाठी तयानंा 
कशाला हाक मारावी असा िवचार करन कंमपाउंडरजवळपन अफप ंया दोन गोळया घेमन ृे परृ िफरले. पण 
वाटेला लागलयाबरोबर काय झाले कुणास ठामक तयानंा नीट चालवनेा. पाय रसतयाने सरळ न जाृा 
नालयांया बाजपला ओढ घेम लागले. असे का होृे, वाट ृर चुकली नाही ना, असा संशय घेमन मागे वळपन 
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पहाृाृ ृो मागील रसृा नीट िदसृ होृा. न जाणो खरोखरच रसृा चुकला असेल असे वाटपन ृे शभंचुं् ांया 
फाटकापय�ृ परृ गेले व ृेसपन आपला रसृा पुनहा एकवार नीट पाहपन घेमन परृ जाम लागले ृरीही ृेच. 
असे दोन ृीन वळेा झालयावर ृे िनराश होमन रसतयाृ बसले ृो एकाएकी तयांं या मनाृ आले, “अरे हो, शभंप 
ृर महणाला की, माझयाजवळपन गोळया घेमन जा.” ृसे न करृा, तयाला न कळवृा मी तयांं या 
कंमपाउंडरकडपन गोळया घेमन चाललो आहे! महणपनच आई मला येसपन जाम देृ नसावी. शभंपला 
िवचारलयािशवाय गोळया देणे कंमपाउंडरला योगय नाही व माझयाजवळपन घेमन जा महणपन तयाने सािंगृले 
असृा दुसऱयाजवळपन घेमन जाणे मलाही योगय नाही. ृर अशारीृीने गोळया नेणयाृ असतय भाषण आिण 
चोरी हे दोनही दोष आहेृ. महणपन आई मला येसपन जाम न देृा इसेच अडकवपन ठेवीृ असावी” असे मनाृ 
येृाच ृे ृातकाळ दवाखानयाृ गेले ृो कंमपाउंडरही ृेसे नवहृा. ृेवहा तयानंी दारा पृनच ृी गोळयाची पुडी 
आृ टाकप न “्ा ृुमंया गोळया टाकलया हो.” असे महणपन मो�ाने ओरडपन आपला रसृा धरला. आृा या 
वळेेस पाय ठीक चालृ होृे व रसृाही नीट िदसृ होृा. लवकरच ृे आपलया खोलीृ जामन पोहोचले. ृे 
नेहमी महणृ असृ जयाने आपला भार सवरसवी आईवर टाकला तयाचा पाय ृी इृकासु�ा बेृाल पडप  देृ 
नाही.” 

 
ृेवहा साधकाने �सम साि�वक कमरच हा पृन वहाव े अशी देवाचंी िवनवणी करावी आिण दकृेने 

आपलयाच कम�कडे �यसस महणपन पहाृ आपणच ृयार करन ठेवलेलया कसोटीप�ीकडे पहाृ मपलयमापन 
करावे. गुरदेवानंी बदली होमन परगावी चाललेलया एका साधकाला असेच महटले होृे की, “परमासर 
संभाळा, माझा परमासर संभाळा अशी देवालाच �ासरना करावी.” राजस, ृामस कम�चा ृर िवटाळ होम देमच 
नको, असे देव सागंृच आहेृ. ृेवहा आपण कम�ब�ल िकृी जागरक हव ेृे इसे कळृे आहे. 

 
देव पुढे महणाले, “चारी आ�मांृ  एकच पुरष वगेवगेळा भासृो. तया�माणे कमरभेदा�माणे 

कतय�मधयेही ि�िवधृा आहे. आृा तया िृनहीपैकी साि�वक कृ� कसा असृो ृे ृुला सागंृो. पृ लक देमन 
ऐक. बावन ्ा उ�म चदंनाचे झाड आिण शाखा दोनही सरळसोट वाढृाृ. ्ा वाढीमधये फळाची आशा ृर 
नसृेच. नागवलेीला फळे येृच नाहीृ. ृेवहा िनतय ि�या अशा�कारे फळाची आशा टाकप न जो करृो ृो 
साि�वक कृ� समजावा. िनतयकमर हे कतय�ंया मनाृील रजोिवकार आिण ृमोिवकार नाहीसे करन ृे 
जासृीृ जासृ साि�वक करीृ जाृे व तयामुळे ृे सवृःच फलरप होृे. तयामुळे ृे िनषकळ आहे, फलशपनय 
आहे असे महणपन नये ृे सवभावृः फलच आहे. फळाला वगेळे फळ काय येणार? 

 
सवभावृःच फल प्प होणारी िनतयकम� अतयंृ आदराने आिण िबनचपक केली ृरी कृ� वष�कालीन 

मेघा�माणे मुका�ाने ृी करृो. गजरना वा गडबड करन मी ही िनतयकम� उ�म करृो असे ृो �िस� करीृ 
िफरृ नाही. आपले कमर तया परमातमयांं या �िृमेला अपरण करणयाइृके संुदर कसे होईल याची ृो काळजी 
वाहृो. मग �सम तया कम�ला जे शु� ससळ शासाने सािंगृले असेल ृे ृो शोधृो. ृे कमर करणयाची जी वळे 
शासाने सािंगृली असेल ृी ृो चुकप  देृ नाही. कमर कसे करावे याब�ल शासाचा िनणरय िवचारृो आिण मग 
कम�ंया पलीकडे मनाला जाम देृ नाही. िनयमांं या साखळीृ मनाला वागवृो. हा िन�ह करणयासाठी 
चागंलया सव�तकक � धैय�ची जागृी िचृा ृो वहाृो आिण आतमसुखांया आवडीने कम� करृा करृा देह 
सुखाची पव� करीृ नाही. झोप जसजशी कमी होईल, भकेुची जसजशी आठवण होईनाशी होईल ृसृशी 
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िनतयािदक कम� करीृ ृो अिधकािधक उतसाह धरृो. 
 
एका बगींयाृ काम करणारा एक मजपर होृा. ृो जाृीचा काची व वयाने वक� महणपन लोक तयाला 

काचीबाबा महणृ. िदवसभर बागेृ काम करावे आिण संधयाकाळी नदीकाठी मालृीकंुजामधये भाकरी करन 
खावी व िृसेच झोपाचे असा तयाचा िनतय�म होृा. रा�ी कुणीृरी नदीवर आलयावळेी तयाने मालृीकंुजा पृन 
“राम राम” असा सप� धवनी ऐकला. तयाने डोकावपन पािहले ृर काचीबाबा झोपले होृे आिण नासाबरोबर 
राम राम धविन येृ होृा. 

 
एक िदवस काचीबाबा गावाृ गेले असृा बगींयांया मालकाने रपयाचंी सैली भरन मजुरीचे पैसे 

बाबाला िदले. दुसरे िदवशी काचीबाबा सैली घेमन दुकानाृ परृ आले. सैली मालकासमोर ठेवली आिण 
नमसकार करन महणाले, “मालक. हे आपलयाजवळच राहप दे. काल ्ा सैलींया काळजीने मला झोपही नाही 
आिण देवाचे नावही येईना ृेवहा मला हे नको”.  

 
साि�वक कृ� इृकया अनासकृीने कमर करीृ असृो. 
 
माउली महणृाृ, “सोने आगीृ ृापवले की तयाृील हीण जळपन जाृे वजन कमी होृे पण कस 

वाढृो. तया�माणे िनतयकम�ने तयाला शीण होृ असला ृरी शुि� होृ जाृे. आगीृ उडी टाकृाना भीृीने 
सृींया अंगावर रोमाचं आले आहेृ असे कधी िदसृे काय? आतमयावर तयाचे इृके �ेम बसलेले असृे की 
देह सोडृाना तयाला काही खेद होृ नाही. िवषयाचा उलहास जसजसा कमी होईल ृसृसा देहाहंकार कमी 
होृो आिण कमर करणयामधला आनंद दुपपट होृो. या�माणे ृो कमर करृो पण एखादे वळेी जर कमर करणे 
काही कारणाने साबंले ृर ृो संकोिचृही होृ नाही. एखादा गाडा क�ावरन धडाधड कोसळपन खाली 
आला ृर तया गा�ाला जसे काही संकट वाटृ नाही तया�माणे कमर साबंलयाचे तयाला दुःख वाटृ नाही. बरे, 
आदराने आरंिभलेले कमर, समजा, अवयंगपणाने िस�ीला गेले ृरीही आपण िवजय िमळिवला असे ृो समजृ 
नाही. या �कारे ममर जाणपन जो कमर करीृ असृो ृो साि�वक कृ� आहे असे समज. 

 
आृा राजस कृ� आहे ृो जगाृील सवर अिभलाषाचें आ�यससान आहे. गावाृील सवर केरकचरा 

उिकर�ावर येृो तया�माणे जगाृलया सवर अिभलाषाचें हे पाय धुणयाचे िठकाण आहे. जया कम�मधये क� कमी 
पण फल जासृ असेल अशी कम� करणयाृ ृी बुडलेला असृो. आपण िमळवलेलया पैशा पृन कवडीसु�ा खचर 
करायला ृो ृयार नसृो. तया पैशावरन कणाकणाला ृो िजवाची कुरवडंी करृो. एखादा बगळा माशावर 
िटपण धरन बसृो तया�माणे िकवा कक पण आपलया ठेवयाला जपृ असृो तया�माणे दुसऱयांया मौलयवान 
वस पृवर ृो लक ठेवपन असृो. बोरींया झाडाजवळ गेले ृर ृे गुंृिवृे आणखी जवळ गेले ृर का�ानंी अंग 
फाडृे आिण तयाचे फळ काढपन ृोडाृ घाृले ृर ृे िजभेला चटका देृे. तया�माणे शिरराने, मनाने, वाणीने 
ृो वाटेल तयाला दुखिवृो. आपलया सवास�साठी आपण दुसऱयाचे अनिहृ करृो आहो, हे ृो धयानाृ घेृ 
नाही. कम�चे आचरण करणयाचे बळ तयांया अंगी असृेच असे नवहे पण कम�ब�ल अरिच मा� कधीच तयांया 
मनाृ िनम�ण होृ नाही. धोृऱयांया फळांया िबया िवषारी आिण फळावर काटे असृाृ ृसा 
शुिचतवांयाबाबृीृ ृो दिर्ी असृो. तयाचे कमर नेहमीच सकाम असलयाने कम�चे फल हाृाृ पडलयाबरोबर 
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ृो आनंदाने वाकुलया दाखवृो. आरंभलेले कमर जर फलहीन झाले ृर तया िनराशनेे ृो िजकला जाृो. 
कम�चा लगेच िध�ार कर लागृो. अशा �काराने जो कमर करृो तयाला राजस कृ� महणपन पृ ओळख. 

 
आृा कुकम�चे आगर असलेलया ृामस कतय�चेही वणरन केले पािहजे. अ�गन जयाला सपशर करील 

तयाला ृो जाळपन काढृो पण आपण जाळृो आहो हे तयाला कळृ नाही. दाहकृा तयाचा सवभावधमरच आहे. 
शस आपलया धारेने दुसऱयाचा जीव घेृे पण तया शसाला आपण मारक आहो याची खबर नसृे. काळकप ट �ाण 
घेृे पण आपलया कक तयाचा पिरणाम तयाला ठामक नसृो. तया�माणे आपण जया वाईट ि�या करृो तयामुळे 
आपला आिण दुसऱयाचा घाृ होृो आहे याची खबर तया कतय�ला नसृे. ि�येंया पिरणामाची ृर ृो काळजी 
करृच नाही पण ि�या करृ असृानाही ृी ि�या िकृी अपायकारक आहे याचा ृो िवचार करीृ नाही. 
वावटळीचा वारा जसा सैरावैरा धावृ वाटेल ृो अनसर करीृ जाृो ृशी तयाची ि�या असृे. ृो ृामस कृ� 
पािहला की पुरे, मग वडेा मनुषय पहाणयाची जररी नाही. तया कतय�चा आिण तयांया ि�याचंा काही मेळच 
असृ नाही. बलैाला लागलेलया गोिचडा�माणे इंि्यानंा �ापृ झालेलया िवषयाचें सेवन करन ृो आपलया 
आयुषयाची वाटचाल करृो. लहान मपल जसे कणाृ हसृे, कणाृ रसृे, रडृे ृसा तयांया वकि�चा 
उंचक ंखलपणा असृो. ृो ृामस कृ� �कक िृंया आधीन राहपन कक तय आिण अकक तय याचा िववकेही न करृा 
वाटेल ृशी कक तये करन उिकरडा माजावा ृसा माजृो. मानय पुरषालाही मान �ावा पण हा ृामस कृ� 
ईनरालादेखील मान देृ नाही. मपढपणामधये डोगर बरा असे महणणयाची वळे येृे. तयाचे मन कपटी, वागणपक 
प�ी चोरटी आिण दि� वारागंने�माणे ओली असृे. िकबहुना तयाचा देहच कपटाने घडिवलेला असृो आिण 
तयाचे जीवन महणजे चवहा�ावरचे �पृ गकहच असृे. तयाचा ृो अवृार महणजे लोभी िभ�ाचंाच गाव आहे. 
महणपन सागंृो धनंजया, पृ या वाटेने जाम येम नकोस. अरे, तयाचे मन इृके मतसरी असृे की दुसऱयाचे भले 
झालेले तयाला पहावृही नाही. दुधाृ जर म� िमसळले ृर ृे जसे दुधालाच अपेय करृे तया�माणे दुसऱयाचे 
कलयाण तयांया मनाृ मतसराचा अ�गन पेटवृे. पास�, मयसभा पाहपन दुय�धनाला राग येणयाचे काय कारण 
होृे सागं. राजसपय यज ृुमही पाडंवानंी इं्�ससाला केला. कोषागार ृर ृुमही तयांयाच सवाधीन ठेवले होृेृ. 
हे पृ तयाला मोठेपणा देणयाचा होृा पण पिरणाम असा झाला की दुय�धनाची ईष� वाढृ गेली, �ेष वाढृ गेला, 
मतसर भडकला. ृुमचे वैभव पाहपन तयाला ृुमचा नायनाट कसा करावा ्ा एका िवचारानेच �ासपन टाकले. 
हाृाृ ृरवार घेमनच दुय�धनाने संृापाने मयसभेमधये �वशे केला होृा आठवृे ना? जमीन समजपनच तयाने 
पाणयाने भरलेलया कारंजयाृ पामल टाकले आिण ृो पाय घसरन पडला. दैवानेच पुढंया अनस�ची ृेवहा 
ृयारी केली. भीमाला आिण ्ौपदीला हसप आवरेना आिण दोघानंी हसृ हसृ ‘आंधळयाचा पु�ही आधळाचं’ 
असे उदगार काढले. पास�, मतसर, �ेष संृापाने पेटलेलया दुय�धनांया मनाृ ्ा उपहासानंी िकृी भर 
घाृली असेल? पुढचे �पृ ाचे भीषण ना� या पृनच िनम�ण झाले ना? या यजाृ आृा िकृी आहुृी पडृाृ 
काय सागंाव?े असा हा ृामस कम�चा �कार आहे. 

 
संड पदासर अ�गनमधये घाृला की, ृो कणाृ धडाडपन अ�गनरपच होृो. तयांया संडपणाचा 

लवलेशसु�ा उरृ नाही. शिरराृ िकृीही उ�मो�म पदासर घाृले ृरी तयाचा मलच होृो तया�माणे दुसऱयाच 
जे जे चागंले होईल ृे ृे माझे वाईट झाले असाच भाव तयांया मनाृ उतप� होृो. दुसऱयाचे गुण पाहपन ृो 
तयाची िनदा करृो सापाला दपध पाजले की िवष ृयार होृे ृसा दुसऱयाचा गुण तयांया मनाृ आला की ृो 
दोषाचेच रप घेृो आिण िनदारपाने बाहेर पडृो. अमकृाचे िवष करणारी ृामस वक�ी तयांया रोमारोमाृ 
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भरलेली असृे आिण चुकप न कधी सतकक तय करणयाची वळे तया ृामस कतय�पुढे आलीच ृर ृी तयांया हा पृन 
िनसटपन जाृे. दुव�साचंी इृकी उ�म सेवा तया दुय�धनाने केली आिण जेवहा ृे �स� झाले ृेवहा आपले 
कलयाण करन घेणयाची संधी तयाला नवहृी काय? पण पास�, “पाडंव वनाृ आहेृ असृमानानंृर आपण 
आपलया साठ हजार िशषयासंह जामन तयांं याकडे भोजन मागा आिण जर धमर ृे देम शकला नाही ृर तयाला 
शाप �ा.” हेच मागणे तयाने मािगृले नाही काय? ृसे घडृे. 

 
इहलोकी सुखाने जगृा येईल, परलोकी सुखाची �ापृी होईल असे उिचृ कमर करणयाची वळे आली 

की मग मा� ृो अगदी झोपेचे �ासपन टाकला जाृो. दुवयरवहार करणयाची वळे आली की झोप चार हाृ लाबं 
उभी रहाृे आिण दुषकक तयाची वाट मोकळी करृे. ्ाकरस, आमरस खावे अशी वळे आली की कावळयाचे ृोड 
याव ेृसा हा �कार होृो. िदवस उगवला की घुबडाचे डोळे जाृाृ, तया�माणे कलयाणकाळ आला की तयाला 
आळस भरलाच. �मादांया वळेी मा� वाटेल िृृका उतसाह तयांया अंगी संचरलेला असृो. 

 
समु्ांया पोटाृ जसा वडवानल कायमचा पेटलेला असृो तया�माणे जनमभर खेदाची आग ृो 

पोटाृ वहाृ असृो. हे वीरा अजुरना, कलपानृांया पलीकडे का होईना पण फल�ापृी झाली पािहजे असे 
तयांया वयापाराचे धोरण असृे. जगांया पलीकडंया गो�ीची ृो िचृा वाहृो, पण गवृाची काडीदेखील 
तयांया हाृी लागृ नाही. हा ृामस कृ� मप�ृमंृ पापच आहे. पृ असा एखादा कृ� जेवहा पहाशील ृेवहा ृो 
ृामस कृ� आहे हे िन�ववाद ओळख. सुजनाचंा पृ च�वृ� राजा आहेस. ृुला जान, कमर, कृ� या िृघाचंी 
वगेवगेळी लकणे सािंगृली आहेृ. पृ ृी धयानाृ घे. 

 
आृा अजानांया गावी बुि�, मोहाची पैठणी नेसपन, संशयाचे सवर दािगने घालपन, जीवांया सवरपांया 

िन�याची शोभा पहाणयाचा वयापार करीृ असृे. ही बुि�सु�ा अजुरना, ृीन �कारची आहे. 
 
अजुरना, अरे जगाृ अशी एकही वस पृ नसेल की जी ि�गुणानंी वयापलेली नाही. वसृु महटली की िृचे 

ृीन �कार झालेच. असे कोणृे लाकप ड आहे की जयांया पोटाृ अ�गन नाही? अशी कोणृी वस पृ जगाृ आहे 
की जी गुणांं यामुळे ृी ृीन िठकाणी िवभागली गेली नाही? बुि�चे महणपन गुणानंी ृीन �कार केले आहेृ 
आिण तयाच�माणे धैय�चेही! बुि� आिण धकिृ ्ा दोनही मुळाृ एक पण कोणतया ृरी एका गुणाशी तयाचंा मेळ 
झाला की तया तया गुणाचें रप तया घेृाृ. पाणयाला मुळाृ रंग नाही खरा पण ृे जयांया बरोबर राहील तयाचा 
रंग घेृे. 

 
एक राजा रोज रा�ी दपध पीृ असे. सोनयांया पेलया पृन दपध िपमन राजा कंटाळला मग तयाने 

खिजनया पृन एक मोठा अनगड पाचप आणवला ृो खोदपन तयाचा संुदर पेला ृयार करन तया पेलया पृन ृो दपध 
िपम लागला. लहानपणापासपन तयाला वळण लावलेले होृे की दपध, पाणी िकवा खाणयाचा पदासर समोर आला 
ृर तयाकडे िनरखपन पाहपन मग ृो �हण करावयाचा. तया�माणे ृो पाचपंया पेलयाृील दपध पहायचा आिण मग 
पयायचा. पाचपंया पेलयाृील दपध िपणयास सुरवाृ केलयापासपन राजाची �कक िृ नीट राहीना. राजा रोड िदसप 
लागला. राजवै� आले, �कक िृ ृपासली पण दोष कुठे सापडेना. मग तयानंी सव िदवस राजाबरोबर घालवला. 
रा�ी िनतय�मा�माणे पाचपंया पेलया पृन दपध सेवकाने आणपन िदले. राजाने पेला हाृाृ घेृला, दुधाकडे 
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पािहले आिण दपध िपमन पेला ृबकाृ ठेवला. राजांया चेहऱयावर होणारे फेरबदल राजवै� िनरखपन पहाृच 
होृे. तयानंी हाृ जोडपन महटले, “महाराज, आपलया �कक िृृ िबघाड करणारा हा पाचपचा पेला आहे. तया 
पाचपचा रंग दुधाला येृो आहे आिण आपलया मनाृ “याृ िवष ृर िमसळले नसेल ना” अशी शकंा येृे आिण 
मग िदवसभर ृोच िवचार मनाृ राहपन आपली �कक िृ िबघडृे.” 

 
राजाने हे िनदान मानय केले. राजवै�ानंा बकीस िदले आिण पाचपंया पेलयाची जामदारखानयाृ 

रवानगी केली. दोष दुधाचा नवहृा. ृे दपध जया पेलयाृ ठेवले जाृ होृे तया पेलयाचा होृा. तया�माणे देव 
सागंृ आहेृ की अजुरना, बुि� आिण धकिृ यानंा मुळाृ रंग नाहीृ पण गुणाशी मेळ झाला की तयानंा रंग चढृो. 
्ा गुणाचंी लकणे सागंृो आिण भेदही सागंृो. बुि� आिण धकिृ यापैकी आधी बुि�चे ृीन �कार सागंृो. 

 
अजुरना, �सम साि�वक बुि� महणजे काय हे सागंृो. ‘अमुक कमर कर या’ असा जे िन�य करृे तया 

ृ�वास बुि� महणावयाचे. �ाणी जया वाटानंी संसाराृ येृाृ तया ृीन वाटा महणजे— 
 

(१) िािह् कम�िा आिेण न केणा. 
(२) काम् कम�िा आिेण केणा. 
(३) िनिेि कम�िा आिेण केणा. 

 
अशा आहेृ. आृा तया ृीनही वाटा तयाजय, िन�, दोषासपद आहेृ. िविहृ काम�चे आचरण करावयाचेच. 
आिण कामय व िनिष� कमर कधीही करावयाचे नाही असा िन�य करणारी बुि� साि�वक बुि� आहे असे समज. 
अनेक जनमांं या शुभसंसकारामुळे ृी बुि� उपजृाच िन�य करृे की आपलया अिधकारानुरप जे आले, 
शासांया ओघाने जे सािंगृले ृे िनतय कमर करणयाृच आपले कलयाण आहे. ृानहेला मनुषय ृहान 
भागिवणयासाठी पाणी िपृो तयाृ दुसरा काही हे पृ नसृो. तया�माणे सा�तवक बुि�युकृ कृ� मोक हे एकच 
धयेय डोळयापुढे ठेवपन अतयंृ िन�ेने िनतयकमर करीृ रहाृो. अशा �कारे बुि�चा एकदा िन�य झाला की कमर 
वयव�ससृ घडृ रहाृे, संसारभयापासपन सुटका होृे आिण तया कतय�स मोक सुलभ होृो. बुि�चा िन�य 
झाला की, मोक ठेवलेलाच आहे असेसु�ा मी महणृो. 

 
अजुरना, वर वर पािहले ृर हा कृ� िनतयकमर इृके संुदर करृो तयाअस� तयाची कम�कडे �वकि�च 

आहे असे वाटृे पण आ पृन तया कम�ंया फळावर तयाने पाणी सोडले आहे तयामुळे तयाची �वकिृही िनवकि�ंया 
पीठावर माडंलेली आहे असे महणावे लागृे. िन�य करन बुि�ने हा िनतयकम�चा कलश झळझळीृ करन 
माडंला की ृातकाळ ृो कृ� मोकाचा अिधकारी होृो. इृके या कमरफलांया तयागाचे माहातमय आहे आिण हे 
माहातमय जाणपनच तया साि�वक बुि�ने फलतयागपपवरक िनतयकमर करणयाचे कंकण बाधंलेले असृे. ृानहेलया 
माणसाला पाणी िमळाले की ृो जगृो, पुराृ वहाणारा मनुषय नाव िमळाली की सुखरप बाहेर येृो, अंधाऱया 
िविहरीृ सपयरिकरण पडले की आृ पडलेलया माणसाला बाहेर िनघणयाची वाट िदसप लागृे, रोगयाला पथय 
आिण औषध दोनहीचा लाभ झाला की ृो जगृो, ृडफडणारा मासा पाणयाृ सोडला की िनवांृ  होृा 
तया�माणे जीवाने िविहृ कम�ची कास धरली की तयाला मोक िमळृोच. 
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या बुि�ला करणीय कमर कोणृे हे उ�म �कारे कळृे तयाच�माणे िृला अकरणीय कोणृे हेही 
अवगृ असृे. ृी महणृे की “ही कामयकम� संसाराचे भय देणारी आहेृ. शासवचन व गुरवचन यानंी 
तयांं यावर ृी कधीही कर नयेृ असा कायम िश�ा मारलेला असृो. मी ृी कधीही करणार नाही.” पास�, 
अकरणीयाचे िृचे जान असे प�े असृे. कामय व िनिष� ही दोनही कम� जनममरणांया च�ाृ पुनहा पुनहा 
गुंृवणारी आहेृ हे जाणपन तया कम�कडे सोडीसु�ा �वकि� उठृे आहे असे पािहले की बुि� ह�यार घेमनच तया 
�वकि�ला मागंयामागे पळवृे. 

 
अ�गनृ �वशे करवृ नाही, असागं समु्ाृ उडी घालवृ नाही, धगधगीृ शपळ हाृाृ धरवृ नाही, 

फप  फप  करणारा काळसपर पािहला की तयाला धरावे अशी इंचा होृ नाही िकवा वाघांया गुहेृ �वशे करणयाचे 
धाडस होृ नाही तया�माणे अकरणीय कमर पहाृाच ्ा बुि�चा सरकाप होृो. िनःसंिदगधपणे ृी मागे िफरृे. 
िवचार करृे की “अहो ्ा अ�ामधये िवष कालवलले आहे हे कोण खाईल? हे जर कुणी खा�े ृर मकतयप 
आलयािशवाय कसा राहील महणपन मी तयाकडे पाहणारसु�ा नाही, नुसृे पाहपनदेखील मला एखादे वळेी बधंन 
िनम�ण वहावयाचे.” 

 
मी एकदा आमंया आजोबानंा-इचलकरंजी सरकारानंा-िवचारले, “िम� कलबामधये वगैरे बायकानंी 

का जायचे नाही? बायकांं यावर हे बधंन का आहे?” सरकार महणाले, “िृसे सगळया गो�ी बायकानंी 
पहाणयासारखया, ऐकणयासारखया नसृाृ. पाहपन पाहपन डोळे मरृाृ, ऐकप न ऐकप न कान मरृाृ आिण मग 
हळपहळप तया �काराचे तयानंा काही वाटेनासे होृे महणन जपायचे.” 

 
हे तयाचें शबद काय मोलाचे आहेृ हे ृेवहा पपणरृ या कळले नाही पण आृा कळृे आहे की आपलया 

इंि्याृील साि�वकृा ही एक फार मोलाची आिण नाजपक वस पृ आहे. जपावी ृेवढी सोडी. ृरवारीचे पाृे जसे 
धारदार ठेवाव ेलागृे, आपोआप रहाृ नाही ृसे हे नाजुकपण अलगद जपावे लागृे. ृरवारीचे पोलाद एकदा 
खपप ृापवपन लगेच अगदी संडगार पाणयाृ बुडवपन ठेवाव ेलागृे ृेवहा ृे ृयार होृे महणे. महणजे पोलादाची 
ृी �ि�या आिण हतयार ृयार झालयावरची तयाची ही जपणपक! नाही ृर गंज चढपन ृे पाृे िनकामी होृे. ृेवहा 
हा भाव लकाृ ठेवपन ृी बुि� िनिष� कम�पासपन सवृःला पपणर दपर ठेवृे. 

 
बधंभयाने भरलेले िनिष� कमर जर समोर आलेच ृर तया कम�पासपन कसे िनवक� वहावयाचे हेही ृी 

बुि� जाणृे आिण तया कम�पासपन आपली सुटका करन घेृे. रतनपारखी जया�माणे िहरे, पाचप इतयादी रतने 
पारखपन घेृी तया�माणे ही बुि� कायर आिण अकायर याब�ल अतयंृ जागरक राहपन पारख करृे आिण खऱयाचा 
सवीकार आिण खो�ाचा तयाग तया जवािहऱया�माणे करृे. अशा ृऱहेने ृी पारख करीृ जाईल ृसृशी 
िनवडींया कामाृ ृी ृ�ख होृ जाृे, ृयार होृ जाृे. िृला फारसा िवचारच करावा लागृ नाही. 

 
एका नयायाधीशाचंी सतयभाषणाब�ल फार खयाृी होृी. ृे कधीही असतय भाषण करीृ नाहीृ हे 

सव�ना ठामक होृे. ृेवहा एके िदवशी तयानंा तयांं या िम�ाने िवचारले, “काय हो, ृुमही अगदी जनमभर हे �ृ 
पाळले. ृुमची काही वयावहािरक फायदा झालेला ृर िदसृ नाही? मग ृुमही ृुमंया वयवसायाृ िनतय खरे 
बोलपन िमळवलेृ ृरी काय?” 
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नयायाधीश हसपन महणाले, “भाई, �शन अगदी बरोबर आहे. माझयावर िवनास ठेव असे मी महणृच 

नाही कारण मी खोटे कधी बोलृ नाही, हे ृुला माहीृच आहे. पण वयवसायाृ काय िमळवले हे सागंृो. 
माझयासमोर जेवहा एखादा साकीदार उभा असृो ृेवहा तयाने, तयांया विकलाने वा िवर� पकांया विकलाने 
िकृीही चलाखी केली ृरी सतय �कार काय आहे हे मला ृातकाळ कळृे. नयाय देृाना यापेका आणखी काय 
हव ेआहे?” 

 
देव महणृाृ “ृेवहा धयानाृ ठेव की साि�वक बुि� मुळाृ शु� असृेच पण काय�कायर िववके करृा 

करृा जासृ जासृ उजळृ जाृे आिण मग िृंयामधये आतमयाचे सवंच �िृिबब पडृे. अखंड अभयास तया 
बुि�ला या पदावर नेमन पोचवृो. पास�, अशा ्ा बुि�ला साि�वक बुि� महणावयाचे. 

 
अजुरना, सवर जीवामधये जर ही एकटीच असृी ृर िकृी कलयाण झाले असृे पण ृसे होृ नाही. 

रजोगुणाशी संसगर झाला की बुि� रजोगुणी होृे. िृला कायर आिण अकायर ्ाचंी िनवड करृा येृ नाही. 
राजहंस पकी दपध आिण पाणी वगेवगेळे कर शकृो पण बगळयांया गावाृ दपध आिण पाणी एक� करनच 
घेृले जाृे. तया बगळयानंा तयाृील दपध घयाव,े पाणी टाकाव ेहे कळृ नाही. आंधळया माणसाला रा�ी आिण 
िदवसा अंधारच असृो. जयाने फुलांृ ील मकरंद सुखाने घयावा ृो �मर वाळलेले लाकप ड कोरृ बसृो आिण 
हे तयांया सवभावानुरपच घडृ असृे. ृो एकीकडे मकरंद खाृो, एकीकडे लाकप डही कोरृो तया�माणे ही 
राजसी बुि� कायर आिण अकायर न पहाृा, िनवड न करृा, सरसकट िम� कम� करीृ सुटृे. अधमर आिण धमर 
याृील भेदच िृला कळृ नाही. नीट पािहलयािशवाय जर मोतयाचंी खरेदी केली ृर चुकप न सौदा बरोबर वहावा 
पण फसगृ वहावी हे न�ीच घडृ रहाृे. जेवणाचे आमं�ण िनवड न करृा सगळया माडंवासच �ावे 
तया�माणे ृी बुि� सगळयाच कम�ना आवाहन करीृ असृे. 

 
आृा ृामस बुि�चे वणरन करायला हव.े ृे �माने येृे आहे महणपनच करावयाचे. आृापय�ृ ृुझया 

धयानाृ आलेच असेल की ्ा ृामस गुणाचे साि�वकांया बरोबर उलट व रृन असृे. राजसामधये सोडा 
साि�वक व सोडा ृामस भाग असृो. आपापलया गुणांया अंशा�माणे मग राजस ृामसाकडे आिण 
साि�वकाकडे झुकृ असृो. संगीृाृ जसा ृी� कोमल ऋषभ गाधंार मधयम आिण मग �ससर पचंम आिण 
धैवृ िनषाद पुनहा ृी� कोमल असृो आिण ृोडीसारखया रागाृ पुनहा अिृ कोमल ऋषभ आिण अिृ ृी� 
मधयम असे सपर येृाृ ृसेच हे आहे. ृामसाृलया ृामसाचे रंग असे की राजरसृा चोरानंा आडवाट वाटृो 
आिण राकसानंा िदवसच रा�ीसारखा नकोसा होृो ृशी ृी ृामस बुि� असृे. ृी बुि� खऱयाला खोटे 
मानणयाृ आनंद मानृे. एखादा भागयहीन मनुषय असृो तयांया पुरलेलया ठेवयाचे जसे कोळसे होृाृ 
तया�माणे शासानुसार जे व रृन योगय असेल नेमके ृेच तया ृामसी बुि�ला नकोसे होृे. सगळयाच अस�चा ृी 
बुि� अनसर समजृे आिण िजृके महणपन गुण आहेृ ृे सगळे दोष मानृे. �ुृीनी जयाचा अंगीकार केला ृे 
सगळे तया बुि�ला तयाजय वाटृे.” 

 
्ा िववचेनांयावळेी शकेसिपयरंया मकॅबेस नाटकाची आठवण होृे. सुरवाृच आहे ृीन 

चेटिकणींया गाणयाने. तया गाृ आहेृ– 
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 1st Woman- Where Shall We three meet again? 

 2nd Woman- When the hurly-burly is done. 

  When the battle is lost and won. 

 3rd Woman- That Will be ere the set of Sun. 

 1st Woman- Where the place? 

 2nd Woman- upon the heath. 

 3rd Woman- I come Grymalkin 

  All paddock calls-anon 

  Fair is foul and foul is fair 

  Hover through the fog and filthy air. 

 
आृा याृील fair is foul and foul is fair हे वाकयच सवर नाटकाृले सप� आहे. सतकक तय महणजे 

दुषकक तय महणजे दुषकक तय महणजे सतकक तय असे मानपन आिण ्ा चेटिकणींया वाकयाने भारन जामन मकॅबेसने 
काय काय गुनहे केले हे िविहृच आहे. जया वक� राजाने आपला सनमान केला, पदवी िदली तया अ�दातयाचा 
झोपेृ खपन करणे हे तया मािलकेृील पिहले दुषकक तय. माउली ृामसी वकि�चे वणरन करीृ असृाृ आिण 
आपलयाला मकॅबेसंया सवरपाृ ही मप�ृमंृ ृामसी बुि� भेटृ असृे. 

 
देव महणृ आहेृ, “अजुरना, िजसे चागंले ृे वाईट आिण वाईट ृे चागंले असे सािंगृले जाृे ृी बुि� 

ृामसी आहे हे पृ कोणालाही न िवचारृा ठरव. धम�सर पाहपन का ही रा� आहे असे आपण ठरिवृो? आपलया 
डोळयानंा रा� िदसृेच की. 

 
आतमबोधरपी कमलाचा िवकास करणाऱया चं् ा अजुरना, ृुला बुि�चे ृीन �कार सप� करन दाखवले 

आहेृ. या बुि�ंया योगे ृीन �कारंया कम�चा िन�य केला जाृो आिण ृीन �कारंया धैय�ने हा िन�य 
ृडीला नेला जाृो. साि�वक बुि�ला साि�वक धैयर, राजस बुि�ला राजस धैयर व ृामस बुि�ला ृामस धैय�ची 
जोड िदली जाृे. साहिजकच ृेवहा धैय�चेही ृीन �कार होृाृ. तयांं या लकणासह हे ृीन �कार सािंगृले 
जाृील. पृ चागंले लक दे. 

 
�सम साि�वक धकिृचा �कार सागंृो. ही साि�वक धकिृ मनाृ उतप� झालयाबरोबर मनािदक इंि्ये 

आपआपले वयापार उभया उभया टाकप न देृाृ. सपयर उगवलयाबरोबर अंधार आिण चोरी दोनही बरोबरच नाहीसे 
होृाृ. राजाजा सुटली की, गैरवयवहार साबंृाृ. वाऱयाचा जोर वाढला की ढग आपलया गजरनेसिहृ नाहीसे 
होृाृ. अग�सृ ऋिष दि�स पडलयाबरोबर भयाने समु् मौन धारण करृो, चं् ोदय झालयाबरोबर सपयरिवकासी 
कमळाचें वन पाकळया िमटपन घेृे, एखा�ा म� ह�ीपुढे गजरना करीृ िसह येमन उभा रािहला ृर ृो मदोनम� 
ह�ी उचललेले पामतन खाली ठेवृो तया�माणे या धकिृंया दशरनाने मनािदक इंि्याचंी अवससा होृे. 
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इंि्यांं या आिण िवषयांं या गाठी आपोआप सुटृाृ. दाही इंि्ये आपली आई जे मन तया आईंया पोटाृ 
िशरन सवसस बसृाृ. या धैय�ंया जोरावर �ाण, अपान, वयान, उदान, समान, नाग, कप मर, कक कल, देवद� या 
नम वायपंची पचढी सुषुमनेमधये एकवटपन उडी घालृे. दहाही इंि्यानंा सामावपन घेमन मन संकलपिवकललपाचे 
लुगडे सोडपन बुि�ंयाही मागंया बाजपला िनमपट बसपन राहृे. हा धैयररप राजा मन, �ाण आिण इंि्ये याचंी 
आपआपलया कम�ची संभाषणे टाकायला लावृो आिण धयानांया आृलया कोठडीृ अ�ागंयोगांया यु�कृने 
बदंीवान करन ठेवृो. च�व�ृ परमातमयाची भेट होृ नाही ृोवर ृो धैयरराज मन, �ाण इतयािदकानंी िकृीही 
लाच देम केली ृरी तयानंा दाद देृ नाही. �ीकांृ  भगवान महणाले. “अजुरना, हे जे धैयर दाखवले जाृे तयाला 
साि�वक धैयर असे महटले जाृे. 

 
राजस धैयर पण जीवाना अचाट कमर करावयास लावृे. आपण देहच आहो असे समजपन जीवातमा ्ा 

राजस धैय�ंया जोरावर धमर, असर, काम या ृीनांं या �ापृीसाठी अहोरा� क� करृो आिण सवगर व संसार या 
दोनही िठकाणी पोटभर नादंृो. मनोरसांया समु्ावर धमर, असर, काम ्ा ृीन जहाजावंरन ि�यारपी वयापार 
ृो या धैय�मुळेच करृो. या वयापाराृ जे कमररपी भाडंवल ृो घालृो तयांया चौपट ृरी �ापृी होईल असे 
धोरण बाधंृो आिण ृी ृशी वहावी महणपन अपार क� करृो. पास�, ्ाला राजस धैयर महणावयाचे. 

 
आृा ृामस धैयर कसे असृे ृे सागंृो. कोळसा जसा मुळाृ काळा, काळया रंगानेच बनलेला असृो 

तया�माणे सव�ृ नीच असा जो ृमोगुण तया ृमोगुणाचेच हे धेयर बनलेले असृे. ्ा गुणाला ‘गुण’ महणावयाचे 
ृे केवळ उपचार महणपन. राकस हे दु�, पापी असपन तयानंा पुणयजन महटले जाृे ना ृसेच या हीन अशा 
ृमोगुणाला गुण असे महणावयाचे. �हामधये िवसृवासारखा जो �खर आहे तयाला मंगळ असे नाव आहे ना? 
तया�माणे ्ा ृमोगुणाला गण महणणे महणजे अिवचारीपणाच आहे. सुभटा अजुरना, खरे महणजे हा ृमोगुण 
सगळया दोषाचें वसिृससान आहे. ्ा ृामस, धकिृवान पुरषाचे शरीर महणजे या सवर दोषाचंी मपृ�च असृे. 
पापी माणसाला दुःख कधी सोडृ नाही. तया�माणे झोप तयांया काखेृच असृे. आळस तयाला सोडपन कुठे 
दुसरीकडे जाृ नाही. देहावर अतयंृ आसकृी असलयाने तया देह धनाची चोरी ृर होणार नाही ना या भीृीने 
ृो जनमभर �ासलेलाच असृो. दगडाला कठीणपण सोडपन जाृच नाही ृसे भय तयाला सोडृ नाही. 
पदासरमा�ाचे �ेम तयांया मनाृ ठाण माडंपन असृे आिण पदास�चा संयोगिवयोग ृर सारखा चालपच असृो. 
कक ृघन माणसाला पाप सोडृ नाही आिण पदास�ला लंपट असलेलया माणसाला शोक सोडृ नाही. तयांया 
जीवाला असंृोषाने धरन ठेवलेले असृे आिण महणपन िवषादाने तयांयाशी घिन� म�ैी केलेली असृे. 
लसणाला वास सोडृ नाही, अपथयशीलास रोग सोडृ नाही, तया�माणे िवषाद तयाला आमरण सोडृ नाही. 
ृारणय, पैसा आिण काम या िृघानंी तयाचा �म वाढिवला असलयाने मदही िृसेच रहायला येृो. अ�गनला 
उषणृा, अससल नागाला वैर आिण जगाला भय जसे कायम धरन ठेवृे तया�माणे ृामसाला मद कायमचा 
धरन ठेवृो. शिररांया मागे जसा काळ अखंड लागलेला आहे ृसा मद ्ा ृामसाला अखंड धरनच रहाृो. 
िन्ा, आळस, असंृोष, मद इतयािद दोष जया धैय�ंया जोरावर ृो ृामसकृ� िटकवपन धरृी तया धैय�ला 
ृामस धैयर असे महणावयाचे. 

 
ृीन �कारची बुि� जया जया �कारंया कम�चा िन�य करृे ृे ृे कमर या ृीन �कारंया धैय�ंया 

बळाने केले जाृे. सपय�मुळे मागर िदसृो हे खरे आहे पण मागर पायानीच चालावयाचा असृो आिण ृो 
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चालणयास धैयर हव.े तया�माणे बुि� कमर काय करावयाचे हे सागंृे, इंि्य समुदाय ृे कमर घडवपन आणृो पण 
कमर िस�ीस जाणयासाठी धैय�ची जररी आहे. तया धैय�िशवाय बुि� वा इंि्ये कमर शवेटास नेम शकृ नाहीृ. 
अजुरना, आृा कमर झाले की फळ येणारच आिण तयाला ‘सुख’ असे महटले जाृे. कम�ंया �कारा�माणे तया पृन 
िनम�ण होणाऱया सुखाचेही ृीन �कार आहेृ. तया सुखाचे िववचेन सप�, सवंच शबदाृ करृो. पण अजुरना, 
तया शबदाची शु�ृा अशी असेल की ऐकणे ्ा ि�येनेसु�ा तयाला मािलनय येईल. पृ जीवांया जीवाने, 
आपलया अंृःकरणाने हे शबद ऐक. बाहेरंया अवधानाचा तयाग कर आिण आृ अंृराृ ऐक. 

 
�ाजा, ृीन �कारचे सुख कसे असृे ृे सागंृो असे मी ृुला सािंगृले आहेच. ृर अजुरना, आतमयांया 

दशरनाने जीवाला जे सुख होृे ृे दि�ने पहाणयासारखे ृुला सागंृो. अजुरना काय सागंप! अरे, जगाृ खरे सुख 
ृेवढेच आहे. उ�म औषध घयावयाचे झाले ृर मा�ेंया �माणाने सोडे सोडे घेृ गेले की, हळपहळप रोग हटपन 
आरोगय संचरृे. कसलाचे रपे करावयाचे झाले ृर रसाची पुटे �ावी लागृाृ, िमठाचे पाणी करावयाचे झाले 
ृर चार-दोन वळेा िमठावर पाणी िशपाव े लागृे तया�माणे आतमयांया भेटीृ िमळणाऱया सुखाचा अनुभव 
अभयासाने वरचेवर घेृला की, जीवपणांया दुःखांया दुःखाचा नाश होृो. जीवपणांया दुःखाचा नाश करणारे 
जे आतमभेटीचे सुख ृेच खरे सुख हे धयानाृ घे. पण ृे सुख तया भेटीृ िमळाले ृरी जीव पुनहा जीवपणांया 
अवससेृ येृोच आिण ि�गुणांया सापळयाृ ृे िनमरल सुखही अडकृे आिण तयावर तया गणाचंा रंग चढप  
लागृो. सुखही मग ृीन �कारचे होृे. 

 
अजुरना, �सम साि�वक सुखाचा िवचार करया. ्ा सुखाला वैरागय हे मपळ आहे आिण आतमानुभवाची 

िव�ािंृ हे तयाचे फल आहे. जे सुख अशा �कारंया पिरणामामधये फिलृ होृे ृे साि�वक सुख समजाव.े पण 
धयानाृ ठेवावयाचे की. ्ा सुखासाठी सुरवाृीस फार क� आहेृ. चदंन उ�म खरा पण तयांया बुडखयाजवळ 
सप�चे िवळखे असृाृ, खिजना मौलयवान खरा पण तयांया रकणासाठी िपशा� ठेवलेले असृे. सवग�चे सुख 
गोमटे खरे पण यजयागाचे क� सहन केलयावर मग ृे िमळृे. बाळंृपणाृ �ासाचे �संग आले की, ृे नकोसे 
होृे पण ृे भोगले पािहजेृ. िदवा लावायचा महणजे आधी धपर सोसला पािहजे. रोग बरा होणयासाठी औषध 
घयावायचे पण तयाचा िजभेला बसणारा चटका सोसला पािहजे. तया�माणे हे साि�वक सुख िमळाव ेअशी अपेका 
असली ृर क�दायक यमदमाचें समुदाय सोसले पािहजेृ. सगळया सनेहाला िमठी देणारे असे धगधगीृ 
वैरागय अंगी बाणावयास हव ेकी जे सवगर आिण संसार या दोहोंयाही कंुपणाचे काटे काढपन टाकृे. सृृ िववके 
�वण चालले असलयाने कठोर �ृाचरण केले जाृे आिण बुदधयािदकाचें लचके काढले जाृाृ. सुषुमनेंया 
ृोडाने �ाणापानाचे लोढे िगळाव लागृाृ. साि�वक सुख िमळिवणयासाठी सुरवाृीसच हे असे �म क� भोगाव े
लागृाृ. िवषयाचे घर सोडृाना इंि्यानंा होणार दुःख पचवावे लागृे. अजुरना, ृे दुःख सामानय समजप नको. 
च�वाक प�याचंा िवयोग वहावा. कासेपासपन वासर ओढपन काढावे, दिर्ी उपाशी माणसाला भरलया 
ृाटावरन उठवाव ेिकवा एकुलतया एक मुलावर आईसमोर काळाने झडप घालावी, माशाला पाणया पृन बाहेर 
काढावे आिण मग तया जीवाचंा जो आकांृ  होृो. ृसा युगांृ  इंि्ये आिण िवषय याचंा िवयोग झाला की होृो. 
पण ृे सवर कलेश वैरागयशील पुरष सहन करृाृ. ्ा साि�वक सुख�ापृींया माग�ृ सुरवाृीस इृके खडृर 
कलेश असले ृरी समु् मंसनाचे क� सोसलयावर जया�माणे कीराबधी पृन अमकृाचा लाभ देवानंा झाला 
तया�माणे अपपवर सुखाचा लाभ ्ा कलेशानंृर होृो. अभयासांया कठीणपणाचे िवष धैयरशभंपने कंठाृ धारण 
केले की जानामकृाचा सोहळा जीवाला भोगावयास िमळृो. ्ाके �सम इृकी आंबट असृाृ की िजभेला 
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िठणगी लागलयासारखा चटका बसृो पण ृीच ्ाके िपकली की अमकृालाही मागे सारृाृ. तया�माणे 
आतमजानाने वैरागयािदक पिरप� झालयावर वैरागयासह सवर अिव�ा नाहीशी होृे, गंगा समु्ाला िमळाली की 
समु् होृे. तया�माणे बुि� आतमयाला िमळाली की आतमरप होृे आिण अ�यानंदाची आपोआप खाण उघडृे. 
अजुरना, महणपन मी सुरवाृीस ृुला महटले की ्ा सुखाचे मपळ वैरागयाृ आहे आिण शवेट आतमसुखाृ आहे. 
अशा �कारचे जे सुख तयाला साि�वक सुख महणावयाचे. खरा धैयरवान साधक साि�वक धैय�ंया सामथय�ने ृे 
सुख साधय करन घेृो. 

 
आृा राजस सुखाचा भाग असा आहे की ृे �सम गोड पण पिरणामी कडप  असृे. िवषय आिण इंि्ये 

याचंा मेळ झाला की सुख िमळृेच. दोनही स�ा सोडपन नदीचा �वाह बाहेर वहावा ृसे ृे सुख ओसंडपन येृे. 
गावाृ ृोरणे, पृाका लावपन अिधकाऱयाचे सवागृ करावे िकवा कजर काढपन साटामाटाने लगनसमारंभ करावा 
ृशी ्ा राजस सुखाची अवससा असृे. रोगयाने साखरेबरोबर केळे खा�ी ृर िजभेला गोडच लागृे पण 
कुपथय झालयामुळे रोग उलटृो. बचनाग खाृाना गोड लागृो पण पिरणामी �ाण जाृो. संभािवृ चोराची 
म�ैी �सम सुखकारक वाटृे, वशेयेचे �ेम गोड वाटृे, बहुरपयाचे िवनोद मनोरंजन करृाृ पण इंि्यसुख 
भोगपन पुणयाचा कय झाला की पुणय ृर संपृेच पण सुखही संपृे. इंि्यसुखाने पु� झालेला ृो राजस भोकृा 
हंस खडकावर आपटपन �ाणास मुकावा तया�माणे हृबल होृो. जे भोगले ृे जसे काही सवपनाृच भोगले 
आिण आज ही हानी झाली ृी खरी आहे आिण तयाृच आृा लोळावे लागणार हे तयाला कळपन चुकृे. 
इहलोकी हे फसवे सुख आप�ीृ घालृे आिण परलोकी िवष होमन उलटृे, पपणरच घाृ करृे. जया 
सुकक ृांया जोरावर िवषयसुख ृरी भोगृा आले ृे सुकक ृही या भोगामुळे संपपन गेलेले आहे अशी पिर�ससिृ 
होृे. धम�चा मळा जाळपन इंि्यानंा िवषयाचा लळा लावलयामुळे िवषय भोगृा येृाृ पण तयामुळे पाृकाचे 
ठाणे बळकट होृे व ृी जीवाला नरकाृ जागा देृाृ. या राजस सुखाचा हवयास परलोकास असा 
अपायकारक होृो. बचनाग चवीला गोड लागृो पण जो मनुषय बचनाग खाृी ृो तया नागापासपन जीव बचाचप 
शकृ नाही. सुरवाृीस गोड आिण पिरणामी कडप  असे हे राजस सुख अतयंृ घाृक आहे. ृे रजोगुणाचे 
बनलेले आहे. तयांया वरवरंया मोहक सवरपाला भलुपन पृ तयांया वाटेला जाशील आिण फसशील ृेवहा 
पास�, पृ चुकप नही िृकडे जाम नकोस. दक रहा. 
 

आृा तया ृामस सुखाचे वणरन करणे ओघाने आलेच! ृामस सुखाला सुख असे नुसृे महणृाही येृ 
नाही. ृेवहा तयाचे फार वणरन करृच नाही. अपेय पान आिण अखा�ाचे भोजन ृसेच सवैर सीचा सहवास 
यामुळे जे सुख झालयासारखे वाटृे ृे ृामस सुख महणावयाचे. दुसऱयानंा ठार मारन, दुसऱयांया धनाची चोरी 
करन िकवा भाटानंी केलेली सृुृी ऐकप नही ृे िनम�ण होृ असृे. तयाचे पोषण आळसाकडपन केले जाृे. 
झोपेमधये तयाचा अनुभव घेृा येृो आिण आतमसुखािवषयी आरंभापासपन शवेटपय�ृ जे भपल घालृे आिण 
आतमसुख खोटे आहे असे सागंृे ृे ृामस सुख समजाव.े सुखाला कारण असलेले कमर ृीन �कारचे असलयाने 
तयाचे फळही या�माणे ृीन �कारचे होृे. मी ृुला हे सगळे शासाला धरन सािंगृले आहे. 

 
अजुरना, ि�गुणाचा �भाव पािहलास ना? कम�कमर, कमरफळ ही केवळ एक ि�पुटी आहे. िकरीटी ही 

ृीन गुणानंी युकृ असृे आिण या ि�पुटीिशवाय जगाृ एकही वस पृ नाही हे धयानाृ ठेव. 
 



 
अनु�मिणका 

ृं पृचा पट होृो तया�माणे ही ि�पुटी ृीन गुणानंी केलेली आहे. आृा हे ि�गुण महणजेच �कक िृ. 
य�यावत पदासर हे �कक िृने ृयार झालेले असलयाने ि�गुणाने बाधंलेले असृाृ. सवगरलोकाृ, मकतयपलोकाृ 
या ि�गुणािंशवाय वसृु नाही. लोकरीिशवाय काबंळे नाही. माृीिशवाय िचखलाचा गोळा नाही आिण 
पाणयािशवाय लाटा नाहीृ तया�माणे धयानाृ घे की जगाृ वसृु नाही. सकि�ंया रचनेृ जो ृयार झाला ृो 
गुणाचा बनलेला नाही असे होृच नाही. याकिरृा हे सगळे जग ृीन गुणाचें बनलेले आहे असे मी ृुला महटले, 
अरे, या गुणाचंा एवढा �ृाप आहे की देवाचें तयानंी ��ा, िवषणप, महेश असे ृीन �कार केले आिण वगेवगेळी 
कामे तयांं यावर सोपिवली. एका देवाने सकि� रचावी, दुसऱयाने िृचा साभंाळ करावा आिण िृसऱयाने संहार 
करावा अशी वयवससा लावली. या गुणानंीच सवगर, मकतयप, पाृाळ असे ृीन लोक िनम�ण केले आिण या गुणानंीच 
चार वण�ना वगेवगेळे वयवसाय लावपन िदले. 

 
आृा हे जे चार वणर आहेृ तयामुळे चार वण�ृ �मुख �ा�ण आहेृ. यािशवाय हे जे दुसरे दोन महणजे 

कि�य आिण वैशय हे �ा�णांया बरोबरीचे मानाव.े वैिदक कम�चा तयानंा अिधकार असलयाने ृे ृीन वणर सारखे 
मानाव.े शप् वण�चा वदेाशंी काही खरोखर संबधं नाही ृेवहा तयाची वकि� या ृीन वण�ंया आधीन आहे. या 
वकि�ंया िनकट संबधंामुळे �ा�णािदक ृीन वण�बरोबर शप् हा चौसा वणर झाला आिण फुलांं या हाराृील 
दोराही फुलाबरोबर सवीकारावा तया�माणे या ृीन वण�बरोबर शप्ाचंाही वदेानंी सवीकार केला आहे. अजुरना, 
याृील सव�नाच जनम-मकतयपं या का�ी पृन सुटपन ईनरांया िठकाणी �िृि�ृ होणयाचा सारखाच अिधकार 
आहे. 

 
तयांं या तयांं या �कक िृधम��माणे कमर करणे सुलभ वहाव ेयासाठी ही चाृुवरणयर वयवससा आहे आिण 

आपआपले कमर ृुला सािंगृलेलया फलतयागांया यु�कृने करील ृर ृो खासच ईनरापय�ृ पोचेल. मग ृो 
जीव कोणतयाही वण�चा असो. एखा�ा वतसल िपतयाने आपलया मुलाचें सवभाव पारखपन तया सवभावाला योगय 
असे कमर तयांयावर सोपवावे तया�माणे �कक िृंया गुणानंीच ही वाटणी केली आहे. 

 
एक गो� आहे की राजाला चार राणया होतया. राजाने चौघीना वगेवगेळी कामे वाटपन िदली होृी. 

पिहलीला दपधदुभृे, दुसरीला सवयंपाकघर. िृसरीला मुलाचंा साभंाळ व चौसीला राजाने सवृःची सेवा नेमपन 
िदली. काही िदवस ही कामाची िवभागणी नीट चालली, पण पुढे चौघींया मनाृ िवकलप आला की “मी हेच 
काम काय महणपन करावे? तयाचंी आपसाृ भाडंणे सुर झाली आिण तयाचा पिरणाम असा झाला की घरची 
सगळी कामे साबंली. राजा उदास झाला. तयाला काय करावे हे काही केलया कळेना. कुणाचीच समजपृ पटेना. 

 
एक िदवस एक महातमा राजवा�ाृ आले. राजांया उदासीनृेचे कारण तयानंी िवचारले. राजाने 

सगळी हकीकृ सािंगृली. महातमा महणाले, “मी उपाय शोधपन पहाृो.” आिण तयानंी धयान लावले व 
चौघींया पपवरजनमाची हकीकृ जाणपन घेृली. ृे पिहलया राणीकडे गेले आिण महणाले, “राणी, ृुझयाकडे 
दपधदुभृे पहाणयाचे काम आहे ना?” 

 
राणी महणाली. “होय महाराज.” महातमा महणाले, “राणी पृ मागंया जनमी गाय होृीस. िदवसभर 

जंगलाृ चरन परृ येृाना िशवालयाृ जामन िशविलगावर दुधांया धारानंी अिभषेक करन मग घरी येृ 
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होृीस. ृुझी आराधना पुरी होणयापपव�च ृुला मकतयप आला. पुणयाईने ृुला राणीपद िमळाले. पृ दपधदुभृे 
सगळयानंा घालपन िशवभावाने राजाला दपध दे महणजे ृुझी आराधना पुरी होमन ृुझे कलयाण होईल. “राणीने 
आजा �माण महणपन समाधानाने नमसकार केला. 

 
दुसऱया राणीकडे जामन महातमा महणाले. “राणी, सवयंपाकांया कामापासपन पळृेस की काय? अग, 

गेलया जनमी ृु गरीब �ा�ण सी होृीस. कोरी िभका मागपन सवयंपाक करन देवाला नैव� दाखवृ होृीस. 
तया पुणयाईने पृ राणी झालीस. आृा सवयंपाक करन सगळयाचें आतमे कृपृ कर ृुझे कर ृुझे कलयाण 
होईल.” तयाही राणीने आनंदाने काम करणयाचे कबपल केले. 

 
महातमा िृसऱया राणीकडे गेले, “राणी, पृ ृर मागंया जनमी माकडीण होृीस. उ�म उ�म फळे 

गोळा करन पृ शकंराला अपरण करीृ होृीस. तया पुणयाईने पृ राणी झालीस, मुलेबाळे झाली. आनंदाने तयाचंा 
साभंाळ कर आिण भगवान िशवानंा �स� करन घे.” 

 
महातमा चौथया राणीकडे गेले. िृला महणाले, “राणी पृ मागंया जनमी घार होृीस. ऐन दुपारी 

जंगलाृलया िशविलगावर चाया करीृ होृीस. िशविलगास मन लागप नये महणपन पृ ही जी आराधना केलीस 
तयाने भगवान �स� झाले आिण तयानंी ृुला राणीपद िदले आिण चपर पलंगावर बसिवले. राजाची उ�म सेवा 
कर आिण आपले कलयाण साधपन घे.” 
 

पपवरजनमानुसार आपलयाला या जनमाृ हे काम िमळाले आहे हे समजपन आलयामुळे चौघी मो�ा 
आनंदाने व �ेमाने आपआपले काम कर लागलया. आपले काम दुसऱयांया कामापेका �े�-किन� हा भावच 
गेला आिण राजांया आनंदाला आकाश ठचगणे झाले. 

 
या गो�ीवरन देवानंा काय सागंायचे आहे हे सप� होृे आहे. आणखी एक गो� फारच बोध�द आहे. 
 
भकगुकुलोतप� ऋिचक ऋषी एकदा िवनािम�ी नदींया काठी गेले असृा कानयकुबज राज गाधी याचंी 

कनया सतयवृी सनानास आलेली तयानंी पािहली. ृे मोिहृ झाले. गाधीने वान�सस सवीकारला होृा व वनाृ 
वास करीृ असृानाच तयानंा ही अपसरेसारखी कनया झाली होृी. 

 
ऋिचकानंी गाधीजवळ कनयेसाठी मागणी घाृली. राजाला मागणीचा अवहेर करृा येईना. ृो 

महणाला, “ि�जवयर, आमंया घराणयाृ आमंया पपवरजानंी एक �घाृ पाडपन ठेवला आहे. जयाचें कणर एका 
बाजपने कक षणवणर आहेृ असे एक सहस अन वराने �ावयास हवेृ . आपणासारखया महातमयाला मला कनया 
�ावयाची आहे. फकृ आपण हे कनयाधन �ाव.े” 

 
ऋिचक लगेच गंगेंया काठी गेले. तयानंी वरणाला आवाहन केले. वरणही भागरवाचें पपवरजच. तयानंी ही 

अट पुरी केली. वरणामुळे गंगे पृन जया िठकाणी शयामवणर घोडे वर आले ृे अनृीसर महणपन �खयाृ झाले. 
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अट पुरी झालयाने िववाह सोहळा ठरला. िववाह�संगी वरपकाचे वऱहाडी महणपन देवगण आले होृे. 
गाधीने आपली कनया ऋिचकानंा अपरण केली व ृे भकगु�े� पतनीसह आ�मी जीवनाृ रंगपन गेले. लगनसोहळा 
पहाणयासाठी कुलपुरष भकगुमुनी ृेसे आले व आपलया मुलाला व सनुषेला पाहपन आनंिदृ झाले. ृे आपलया 
सपनेला महणाले, “हे सौभागयवृी, मी �स� आहे पृ वर माग. जे इ� असेल ृे मी देईन.” 

 
सतयवृीने सवृःसाठी व आपलया माृेसाठी पु�कामना वयकृ केली. माृेने िपपळाला व सुनेने 

औदंुबराला आिलगन �ाव ेव तयानंृर िवराटसवरपी परमातमयाचे िचृन करन जे दोन चर केले आहेृ तयाचे 
भकण करावे असे भकगुमहष�नी दोघीना सािंगृले. दोघीनी आिलगन देणयांया वककामधये व चरमधये अदलाबदल 
केली. 

 
अजानवशाृ महणा वा दैववशाृ महणा माृेने आपला चर कनयेला िदला व िृचा आपण भकण केला. 

का�ृेजानेयुकृ असे ��ृेज सतयवृींया चरमधये होृे ृर िृंया आईंया चरमधये �ा�ृेजयुकृ 
का�ृेजाचा आिवषकार िनकेिपृ केला होृा. तयामुळे ��ृेजाकडे �वकि� असलेला िवनािम�ासारखा पु� 
गाधीराजानंा झाला. अतयंृ �कोपी व दु�ाचें िनद�लन कर शकणारा का�ृेजाने युकृ असा पु� सतयवृीला 
होणार असे ऋिचक महणाले ृेवहा सतयवृीने �ासरना केली की, “भगवन आपणा�माणे मप�ृमंृ शांृ ीच 
जयांयाृ आहे असाच पु� मला वहावा. आपलया चरंया �भावाने वाटलयास पौ� का� ृेजयुकृ होम दे. 

 
आिण ृसेच घडले. सतयवृीस ृपोिन�, शािंृसंप�, िज चृि्य असा जमद�गनसारखा पु� झाला 

आिण तयांं या पोटी परशुरामाचंा पपणर का�ृेजयुकृ असा अवृार झाला. 
 
पपवरकम�नुसार जनम आिण या जनमीचे कमर व वणर ठरृो हे यावरन कळृे. कि�य कुलाृ जनम घेमन 

िवनािम� ���षपदापय�ृ पोचले आिण बा�कुलाृ जनमलेले भगवान परशुराम का�धम�ने ृळपले. ही 
उदाहरणे पाहपन चाृुवरणय�चा खरा असर धयानाृ येृो. महणपन देव महणृ आहेृ की, “अजुरना, अरे 
�कक िृधम��माणे कमर घडृ असृे महणपन मी गुणा�माणे वण�ची योजना केली आहे. उ�नीचृेंया भावाचा 
तयाृ लवलेशही नाही. ृेवहा पृ ्ा वण�ंया वयवससेकडे गुणांं या दि�ने पहा. महणजे ृुझया धयानाृ येईल की 
बापाने िमळवलेले ्वय मुलास तयाने वाटपन �ाव,े सपय�ने वाटसरंना तयाचें मागर दाखवाव े िकवा मालकाने 
िनरिनराळया नोकरानंा िनरिनराळी कामे वाटपन �ावी तया�माणे �कक िृंया गुणानंी कम�ची वाटणी चार 
वण�मधये केली आहे. 

 
स�वगुण कमी जासृ �माणाृ असेल तया�माणे �ा�ण व कि�य केले. रजोगुण पण तयाृ स�वगुण 

सोडा आहे अशा िठकाणी वैशय झाले. रजोगुणाृ ृमोगुण िमसळला असेल ृेसे शप् ठेवले. हे बुि�मंृा अजुरना, 
एकच �ाणीवकदं पण सवभावजनय गुणानंीच तयाचें चार �कार केले आहेृ. 

 
आपण ठेवलेली वस पृ रा�ींयावळेी िदवा दाखवृो. तया�माणे गुणानंी िभ� झालेले आपले कमर शास 

दाखवृे. कोणतया वण�ला कोणृे कमर िविहृ आहे व तयाचे लकण काय हे आृा सागंृो. �वण सौभागयिनधी 
अजुरना, पृ लक देमन ऐक. 
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 १ शम (िच�ाची शांृ ी) 

 २ दम (इंि्यिन�ह) 

 ३ ृप 

 ४ शुि� (बा् व आंृर) 

 ५ कमा 

 ६ सरळपणा 

 ७ जान (शासाचाराने ईनराची �ापृी करन घयावयाची) 

 ८ अनुभवयुकृ जान 

 ९ आ�सृकय बुि� (शासानंी सािंगृलेलया माग�चा आदरयुकृ सवीकार). 

 
हे �ा�णाचे नम गुण आहेृ. हे नम गुण जया कम�मधये �गट होृाृ ृे �ा�णाचे सवभािवक कमर 

समज. 
 
�ा�णाचा पिहला गुण आहे शांृ ी. ही िच�ाची शांृ ी कधीही ढळप देृा कामा नये. सवर इंि्यांं या वकि� 

आपलया हाृाृ घेमन जया�माणे पिृ�ृा सी मो�ा �ेमाने पृीला अनुसरृे तया�माणे ृो आपली बुि� 
आतमयाला भेटिवृो. बुि� आतमयाला भेटली की अपार शांृ ीचा लाभ होृो आिण ही शांृ ी तयाने एकदा 
अभयासपपवरक िमळिवली की ृी तयाला कधी सोडपन जाृ नाही. 

 
एका साधुमहाराजांं याजवळ एक साधक गेला आिण महणाला, “महाराज, आतमसाकातकाराचा उपाय 

मला सागंा.” 
 
साधपंनी तयाला एक मं� िदला आिण सािंगृले की, “एकांृ ाृ राहपन एक वषरभर या मं�ाचा जप कर. 

जया िदवशी वषर पुरे होईल तया िदवशी सनान करन माझयाकडे ये.” 
 
तया�माणे साधकाचे वषर पुरे होृ आले. झाडपवालीस साधपंनी सािंगृले की, “ृो आंघोळ करन आला 

की झाडलेला सगळा कचरा तयांया अंगावर उडव.” 
 
झाडपवालीने आपले काम बरोबर बजावले साधक संृापपन झाडपवालीस मारायला उठला. मग 

साधपमहाराजाकंडे गेला. महाराज महणाले, “आणखी एक वषरभर एकांृ ाृ जप करन मग माझयाकडे ये.” 
साधक परृ गेला व वष�ने पुनहा साधपंया सागंणयावरन झाडपवालीने अंगावर कचरा टाकला. यावळेी 
साधकांया रागाचा पारा सोडा कमी चढला. पुनहा वषरभर जप करणयाची आजा िदली आिण मग मा� वष�ने 
झाडपवालीने अंगावर कचरा उडवलयाबरोबर तयाने हाृ जोडले आिण महटले. “बाई, पृ माझी गुर आहेस.” 
तयाबरोबर साधुमहाराज आसनावरन उठपन धावृ बाहेर आले. तयानंी साधकास आिलगन िदले आिण आ�माृ 
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नेमन अनु�ह िदला. ृर धयानाृ घयायचे की देव अशा अपार शांृ ीब�ल बोलृ आहेृ. 
 
देव पुढे महणाले, “बुि� आतमयांया िठकाणी अंृमुरख होणे याचे नाव शम आहे. 
 
आिण बा् इंि्याचे समुदाय िवधींया दंडाने िपटपन तयानंा अधम�कडे कधीच जाम न देणे याचे नाव 

दम. इंि्ये आपलया ृाबयाृ ठेवणयासाठी िनरिनराळया िनयमांं या साखळीृ ृी ठेवपन अंृमुरख झालेलया 
वकि�ंया सहाययाने तयाचंा िन�ह केला की दम िस� होृो. 

 
िस�चिर�ाृील महादेवमहाराजाचें उदाहरण धयानाृ येृे. संुदर सी तयांं यावर अनुरकृ झाली आिण 

ृे सनानासाठी नदीवर चालले असृाना िृने आ�हाने सनान, जेवण याचंी वयवससा केली आिण असृमानानंृर 
तयांं या खोलीृ �वशे केला. महाराज उ�र गीृा वाचृ सवसस बसले होृे. बाई आलेली पहाृाच िृचा हे पृ 
तयांं या लकाृ आला. पोसीचे पान बाजपस ठेवपन ृे बाईंना महणाले. “मी सागंीन ृे करशील काय?” बाई “हो” 
महणालया. तयानंी बाईंना आपलयासमोर आसन घालणयास सािंगृले आिण िृची समाधी लावली. पहाटेपय�ृ 
समाधी अवससेचा अनुभव िृला िदला. समाधी पृन बाई भानावर आलयावर तयानंी महाराजाचें पाय धरले आिण 
“ही �ससृी अखंड राहप दे” असे मागणे मािगृले. इृके महाराजाचें अपपवर इंि्य दमन, जाृा जाृा कुणाचा 
उ�ारही साधपन देणे हे तयाचें महातमय! 

 
�ा�णाचा िृसरा गुण आहे ईनरािवषयी मनाृ सृृ िवचार बाळगणे. पाचवी सहावींया िदवशी 

िदवयाची वाृ जशी रा�भर संभाळली जाृे तया�माणे मनाृ अखंड ईनराचा िवचार घोळृ असावा, कुठलीही 
ि�या करृाना देवांया पायाशी िच� जडलेले असावे आिण ृेही सृृ. 

 
चैृनयमहा�भपचंी शवेटची बारा वष� जग�ासपुरीमधये गेली. बराच वळे ृे िदवयोनमादाृ असृ. फार 

सोडा वळे जागकृीृ असृ. सहसा भकृ नेहमी बरोबर असृ. पण एकदा समु् िकनाऱयावर ृे एकटेच उभे 
होृे. समु्ांया उसळतया लाटा व रंग पाहपन तयानंा एकदम कक षणाचे समरण झाले. समु् कक षणरप िदसप 
लागला. तयानंी कक षणाला भेटायला महणपन समु्ाृ उडी मारली. शवेटी एका कोळयांया जाळयाृ तयाचंा देह 
अडकला, कोळयानंी �भपनंा ृीरावर आणपन ठेवले. भकृानंा जेवहा हे समजले तयावळेी भकृ धावृच तया 
िठकाणी गेले आिण नामसंकी रृन करन तयानंी �भपनंा सावध केले. इृकी देवाशी तयाचंी ृनमयृा झाली होृी. 
�ा�णाने ही ृनमयृा साधणयाची पराका�ा करावयाची आहे. 

 
�ा�णाचा िृसरा गुण “ृप” आहे. शरीर, वाचा, मन या सव�नी एका मेळाने हे ृप केले पािहले. �ी. 

रमण महष�नी महटले, “आपण करीृ असलेले नामसमरण कानाने ऐकणे आिण तयावर िचृन करणे याचे नाव 
ृप.” 

 
उपमनयप एक िदवस आईंया माडंीवर बसला आिण महणाला, “आई, मला सोडे गोड दपध दे.” आईचे 

डोळे आसवानी भरले. ृी महणाली, “बाळा आपण गरीब आपलयाजवळ ृर धानयसु�ा नाही. ृुला दपध रे कोठपन 
देम?” 
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पण उपमनयप ऐकेना. मग आईने सोडे पीठ पाणयाृ कालवपन ृे दपध महणपन तयाला िदले. ृो रागावपन 

महणाला, “हे काय दपध आहे? खरं दपध ृर गोड असृं” उपमनयप रडप  लागला. 
 
आई तयाला समजावप लागली. ृी महणाली. “बाळा संसाराृ िहरे, मोृी सगळे काही असृे पण ृे 

भागयवानानंा िमळृाृ. आपण अभागी आहो. आपलयाला खरे दपध िमळणेसु�ा कठीण आहे. भगवान िशव सवर 
श�कृमान आहेृ ृे ृपाने �स� होृाृ. ृे �स� झाले ृर ृुला दुधाचा समु्सु�ा देृील.” 

 
“ठीक आहे. मी िशवानंा �स� करन घेईन आिण कीरसमु् िमळवीन.” उपमनयप दढ िन�याने 

महाणाला. कणाृ तयाने घर सोडले, आिण िहमालयाची वाट धरली. िृसे जामन घोर ृपाचरण सुर केले. 
महादेव �स� वहाव ेमहणपन तयाने अ�पाणीसु�ा सोडले. या उ� ृपाने सगळया जगाला ृाप होम लागला. सवर 
देवानंी िशवाचंी �ासरना केली की, “भगवन, उपमनयपला ृपापासपन िनवक� करावयास आपलयािशवाय कोणीही 
समसर नाही.” िशवानंी मान डोलावली व इं्ाचा वषे धरन मायावी ऐरावृावर बसपन उपमनयप ृप करीृ होृा 
ृेसे �वशे केला. 

 
“बाळा इृके उ� ृप ृुझया बालवयाला योगय नाही.” इं्वषेधारी िशव महणाले. उपमनयपने वदंन केले 

आिण महटले, “आपण आला हा आ�म धनय झाला. आपण मला आशीव�द �ा की िशवचरणावर माझी भ�कृ 
दढ असावी.” 

 
इं्वषेधारी िशव महणाले, “अरे, िशवाची �ापृी होणे कठीण आहे. मी इं्, िृनही जगाचा सवामी आहे. 

पृ मला शरण ये. ृुला मी उ�मो�म भोग �दान करृो.” 
 
उपमनयप तवषेाने महणाला, “माझया दैवृाची िनदा करृा? मला ृर वाटृे की इं्वषेाृ आपण 

कुणीृरी दैतयच अहा. माझया ृपामधये िवघन आणणयासाठी आला अहा. अरे पृ िशविनदक आहेस. साबं ृुझा 
�ाणच घेृो.” असे महणपन उपमनयप अंगावर धावपन गेलयाबरोबर िशव �स� झाले. तयानंी आपले रप �कट केले. 

 
िशवाचें दशरन झालयाबरोबर उपमनयपने तयाचें पाय धरले. िशवदेव महणाले, “बाळा, ृुझी परीका पािहली 

रे. पृ ृर िन�ल भकृ झालास. ृुझया ृपाने मी �स� झालो आहे. ृुला कीरसागरच देृो आिण हे बघ यापुढे 
ही जगनमाृा पावरृी ृुझी आई आिण मी ृुझा िपृा.” 

 
जगनमाृेने तयाला जवळ घेृले आिण योग, ऐनयर आिण ��िव�ा िदली. मग ृे अपपवर माृािपृा 

अंृध�न पावले. 
 
देव “ृप” या शबदाने असे ृप सुचिवृ आहेृ. �ा�णाचे ृप असे असले पािहजे असे तयाचें महणणे 

आहे. 
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देव पुढे महणाले, “�ा�णाचा चौसा गुण शुिचृा हा आहे. मन भावशुि�मुळे आिण शरीर िविहृ 
कम�चरणामुळे शु� झाले पािहजे. 

 
पकथवी�माणे सवर काही सोसणे हा �ा�णाचा पाचवा गुण आहे. सुरामधये जसा पचंम ृसा हा पाचवा गुण 

अतयंृ मह�वाचा आहे. कोणी, कसलाही िकृीही अपराध करो �ा�णाने तया अपराधाची कमाच केली पािहजे. 
इृकेच नवहे ृर आपण सगळे अपराध सहन केले हा अहंकारही मनाृ येृा कामा नये. पकथवी माणसाकडपन 
भाजली जाृे, खणली जाृे, नागंरली जाृे पण ृी माृा माणसाला ्ा सगळया अपराधाचंी कमा करृे. 
आपलयाला झालेले कलेश ृी िवसरृे आिण �ेमाने पेरलेलया धानयांया शृपटीने धानय माणसांया पदराृ 
टाकप न तयाचे पोषण करृे आिण नवया िपकासाठी कलेश सोसणयास ृयार होृे. �ा�णाची कमा ही अशी असली 
पािहजे. कामधेनपंया लोभाने िवनािम�ाने विस�ाचें शभंर पु� मारले पण विस�ानंी ृे सवर दुःख मुका�ाने 
सहन केले इृकेच नवहे ृर एकदा पाढंरे सवंच चादंणे पडलेले पाहपन पतनीला ृे महणाले. “पहा चादंणे कसे 
िवनािम�ांया ृपासारखे िनमरल आहे.” ही खरी कमा आिण अशी कमा �ा�णाकडपन देवानंा अपेिकृ आहे. 

 
अजुरना, वागणुकीचा सरळपणा हा �ा�णाचा सहावा गुण आहे. दुसरा कसाही वागो. खरा �ा�ण 

आपला सरळपणा सोडृ नाही. वाक�ा ओघांृ पन गंगा सरळच वहाृे, वाकडा वळलेला मस गाडींया 
बाबृीृ सरळच असृो तया�माणे आपलयाशी िवरोध करणाऱया माणसाशीही �ा�णाचे व रृन सरळ असावे. 

 
जान हा �ा�णाचा साृवा गुण आहे. माळी �यतनपपवरक झाडांया मुळानंा पाणी घालृो पण तयाला प�े 

माहीृ असृे की आपलया �माचा पिरपाक फळामधये पहायचा आहे. �ा�ण जाणपन असृो की शासा�माणे 
आचरण ठेवीृ गेले की तया कम�चे फल ईनर �ापृी हे आहे. 

 
आृा ्ा जानामुळे, शासामुळे िकवा धयानामुळे ईनर ृ�वामधयेच बुि� िन�ये करन िमळृे. अजुरना, 

याला िवजान महणावयाचे ृे िवजान ्ा गुणांृ  आठवे गुणरतन आहे. राजाचा िश�ा असलेला हुकप म 
भलृासलृा असला ृरी �जा मानृे. तया�माणे शासाने जो मागर सािंगृला, मानय केला, ृो आदराने आपण 
मानय करणे ्ाला मी आ�सृकय ्ा नावाचा नवा गुण महणृो. 

 
अजुरना, हे नम गुण �ा�णाचे भपषण आहेृ. सपय�जवळ �काश िनरंृर असृो तया�माणे �ा�ण ्ा 

नम गुणाचंा हार कधीही न उृरिवृा अंगावर वागिवृो. ृो ्ा नम गुणाचंा समु्च आहे. चाफयाचे झाड सृृ 
फुलानंी भरलेले असावे, चं्  चादंणयाने शु� झालेला असावा, चदंन सुवासाने सृृ मंिडृ झालेला असावा, 
तया�माणे नम गुणानंी जडलेला हा िनद�ष अलंकार �ा�णाचे अंग सोडीृ नाही आिण ्ा नम गुणांं या 
�काशाृ तयाचे पामल कणाकणास भगवंृ ांया िदशनेे पडृ जाृे आिण एक िदवस ृो करणामय तयाला 
आपलयाृ सामावपन घेृो. 

 
अजुरना, का�धम�चा सुंदर पुृळा पृ सवृःच आहेस. ृुला कि�याचे गुणवणरन करन सागंणयाचे 

कारणही नाही. पण सागंृो ऐक. कि�याचे गुण आिण तया गुणानुरप तयाचे कमर हे एखा�ा सपय�ंया ृेजासारखे 
सवयं�काशी आहे. �काशासाठी तयाला कुणांया मदृीची अपेका नसृे. िसह िशकारीसाठी कुणांया 
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सहाययाची वाट पहाृ नाही. कि�य तया िसहासारखा सामथय�शाली असृो, कुणांया आधारािशवाय उतकष�स 
येृो. ्ा गुणास शौयर महणावाचे व हा कि�याचा पिहला गुण आहे. सपयर आपलया �ृापाने को�विध नक�ाचंा 
लोप करन टाकृो. पण तया असंखय नक�ांं या मदृीस चं्  जरी धावला ृरी तया सव�कडपन एक�ा 
असलेलया दी�पृमान सपय�चा लोप होम शकृ नाही. आपलया सामथय�ने आिण गुणाने जगाला िव�समृ करन 
सोडणे पण आपलया अंृःकरणाृ कोभ उतप� होम न देणे याला ृेज असे महणावयाचे. हा पाणीदारपणा 
कि�याचा दुसरा गुण आहे. 

 
धैयर हा कि�याचा िृसरा गुण आहे. आकाश वरन पडले ृरीही तयांया मनाकडपन बुि�चे डोळे झाकले 

जाृ नाहीृ. जया गुणांया सामथय�ने हे घडृे तयाला धैयर असे महणावयाचे. 
 
पाणी वाटेल िृृके खोल असले ृरी ृे िजकप न कमळ वर येृे आिण फाकृे, िकृीही उंच वस पृ 

असली ृरी आकाश िृंयाहपनिह उंच रहाृे, तया�माणे नाना �कारंया अवससा �ापृ झालया ृरी तया िजकप न 
तया पृन िनम�ण होणाऱया हषर, भय, शोकािद िवकाराचें बुि�ने भेदन करणे याला दकतव महणावयाचे. अजुरना, हा 
कि�याचा चवसा गुण आहे. 
 

लोको�म यु� हा कि�याचा पाचवा गुण आहे. आिदतयाची झाडे जया�माणे सपय�कडे ृोड वळवृ 
असृाृ तया�माणे कि�य नेहमी श�पला ृोड देृ असृो. कधीही पाठ दाखवृ नाही. चारही पुरषास�ंया वर 
जशी भ�कृ ृसा हा कि�यांं या आचाराृील सवर�े� असा पाचवा गुण आहे. 

 
आृा दान हे कि�याचे सहाव े गुणरतन आहे. वकक आपलयाजवळची फुले, फळे दान करन मोकळया 

शाखानंी िमरवृो िकवा कमळ आपला सुगंध आपलयाजवळ न ठेवृा तयाचे दाही िदशानंा दान करृे. तया�माणे 
कि�य परा�माने धन िमळवृो आिण तयाचे उदारपणाने दान करन टाकप न नवया परा�माची िस�ृा करृो. 
अजुरना, दान देणे हे कि�यांया सवभावाृ इृके मुरलेले असृे की रामलकणांया िववाहाृ कनयादानाचा �संग 
आलयाबरोबर ल�मण उसळपन महणाला, “दान? मला? मी कि�य आहे. दान देृ असृो, घेृ नसृो!” 

 
पसरलेले चादंणे जयाला जेवढे हव ेअसेल ृेवढे तयाने खुशाल घयाव ेतया�माणे जयाला जे हव ेअसेल ृे 

दान ृो कि�य मो�ा आनंदाने देृ असृो. अजुरना, या दानशपराृ का�ृेजाने झळकणाऱया कण�ने आपलया 
अकयय कवचकंुडलांं या दानाने पिहलया �ृीचे ससान सहज घेृले आहे, हे ृुझया धयानाृ आहेच. अरे याृ ृो 
खऱयाखुऱया कि�यासारखाच वागला आहे. परशुरामानंी एकवीस वळेा पकथवी िनःकि�य केली व सवर पकथवीचे 
सवािमतव तयानंा िमळाले. ृेवहा तयानंी िवनिजृ यज केला आिण कि�य संहारांया मोिहमेृ �तयक िकवा 
अ�तयक जे जे काही िमळाले तयाचे दान केले. देणयासारखे असे तयानंी काहीही जवळ िश�क ठेवले नाही. 
“माझयाजवळ शसिव�ा आिण शरीर ृेवढे िश�क आहे बाकी सवर मी मागेच दान करन टाकले.” असे 
परशुरामानंी ्ोणाचाय�ना सािंगृले असे हे कि�याचें असामानय दान! कि�याचा हा सहावा गुण अजुरना, ृुझया 
धयानाृ असप दे. 

 



 
अनु�मिणका 

ईनरभाव हा कि�याचा साृवा गुण आहे. ईनरभाव याचा असर िनयामक श�कृ. हा गुण महणजे 
कि�यांं या सवर गुणाचंा राजा आहे. आपले हाृपाय आपलया मज��माणे राबवपन तयांं याकडपन काम करन 
घयाव े तया�माणे �जेचे पालन करन, �जेची काळजी वाहपन िृचे िनयमन करणयांया श�कृस ईनरभाव 
महणावयाचे. ईनर जसा जगाचा शासृा, पालनकृ�, िपृा, िनयमनकृ� आहे ृसा कि�य असला पािहजे. 

 
शौय�िदक साृ गुणानंी कि�य भपषिवला जाृो. आकाशाृ जसे सपृ�ष झळकृाृ ृसे हे साृ गुण 

राजांया अंगी झळकृ असृाृ. आृा या साृ अलौिकक गुणानंी जे कमर पिव� केले आहे ृे का�कमर आहे 
असे जाणाव.े अरे, ृो कि�य नवहे ृर स�वरपी सोनयाचा मेर पवरृ आहे. ही साृगुणरपी समु्ानंी वढेलेली 
पकथवीच ृो कि�य भोगीृ आहे असे तयाचे िदवयकमर पाहपन वाटृे िकवा कि�य हा समु् आहे व हे साृ गुणाचें 
ओघ िमळपन झालेली गंगा तया समु्ाृ �वशे करीृ आहे असे वाटृे. जासृ काय सागंप? शौय�िदक साृ 
गुणातमक कमर हे कि�याचें सवाभािवक कमर आहे हे पृ जाणपन घे. 
 

िवशालबुि� अजुरना, आृा वैशयांया जाृीला योगय जे कमर आहे ृे िन�यातमक सागंृो ऐक. जमीन, 
बी, नागंर या भाडंवलाचा आधार घयावा, शेृ ी करावी, गायी बाळगपन रहाव,े वस पृ सवसृ घेमन महाग िवकावया 
आिण पुषकळ नफा िमळवावा हा वैशयांं या कम�चा मेळावा आहे. तयांं या सवभावाला अनुसरन एवढेच कमर 
तयानंा योगय आहे. 

 
वैशय, कि�य, �ा�ण हे िृनही वणर ि�जनमे आहेृ. याचंी सेवा करावी ृेवढेच शप्ाचें क रृवय आहे. या 

सेवपेलीकडे शप्ावंर आणखी काही कमर करणयाची जबाबदारी नाही. या�माणे पास�, चारही वण�ना उिचृ 
असलेली कम� ृुला सािंगृली आहेृ. 

 
अजुरना, वगेवगेळया वण�ना वगेवगेळी कम� सागंणयाचा हे पृ असा की गोऱया अंगाला जसा गोरेपणा 

शोभृो तया�माणे वण��मधम�नुसार जे क रृवयकमर भागाला आले असेल ृेच तयाला शोभृे. �तयेक इंि्याला 
जसा वगेळा िवषय नेमलेला असृो ृसेच हे आहे. मेघापंासपन खाली पडलेलया पाणयाला नदी योगय आिण 
नदीला जसा समु् योगय तयाच�माणे जयाचे जे िविहृ कमर वा�ास आले असेल ृे सवभावानुसार आले 
असलयाने योगयच आहे. 

 
वीरो�म अजुरना, आपले िविहृ कमर कोणृे हे कळणयासाठी शासांया मुखा पृन तयाचा िनणरय करन 

घयावा. आपलेच रतन पण ृे रतनपारखयास दाखवपन पारखपन घयाव ेतया�माणे आपले िविहृ कमर शासाकडपन 
पारखपन घयाव ेआिण मग िन�यातमक बुि�ने तया कम�ची कास धरावी. दि� शाबपृ  आहे पण रा� पडली आहे 
अशावळेी िदवा हाृी घेृलयावाचपन आपलयाच मालकीची वस पृ आपलयाला िमळणार कशी? आपले पाय 
धडधाकट आहेृ पण जर रसृाच सापडला नाही ृर पाय असपन काय उपयोग आहे. ृेवहा आपआपलया 
जाृी�माणे जो अिधकार आपलयाला �ापृ झाला असेल ृो शासाला िवचारन सप� करन घयावा. आृा मा� 
आपलया घराृ आपणच ठेवलेली वस पृ पण अंधाराृ सापडृ नवहृी ृी हाृी िदवा आलयाबरोबर सापडणयास 
अडचण नाही. 
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पाडंवा, सवाभावाने आपलया भागास आले, शासाने तयाला सममृी िदली की जे िविहृ कमर सप� होईल 
ृे आचरावे बाबा. 

 
पण ृे कमर अगदी झडझडपन करावे. आळस टाकप न �ावा, फलाशा दवडपन टाकावी आिण शिरराने 

आिण मनाने ृे कमर करणयाकडेच सगळा भर ठेवावा. ओघाृ पडलेले पाणी उलट वाहृ नाही सरळ 
ओघाबरोबर जाृे तया�माणे ्ा कम�चे वयव�ससृ आचरण करावे. 

 
अजुरना, असे कमर आचरणाऱयाची योगयृा ृुला काय सागंप? अरे, ृो मोकांया अिलकडंया दाराृ 

�िृि�ृ होृो. ृो िविहृ कमर टाकृ नाही आिण कामय व िनिष� कमर करृ नाही. या दोनहीशी ृो आपला 
जरासु�ा संबधं येम देृ नाही. तयामुळे ृो संसारयोनीला मुकृो, कामयकमर महणजे चदंनाचा असला ृरी 
पायाृला खोडाच आहे हे समजपन घेमन ृो कौृुकानेसु�ा तया खो�ाृ पाय अडकप  देृ नाही. िनतयकम�चे 
फल तयाने आधीच टाकप न िदले आहे आिण महणपन तयाला कमर बधंनाृ घालपच शकृ नाही. हळपहळप चालृा 
चालृा ृो मोकांया िशववेर येृो. पापपुणयातमक संसाराने तयाचा तयागच केला असलयामुळे ृो सहज 
वैरागयरपी मोकांया �ाराृ उभा राहृो. 

 
अजुरना, अरे हे वैरागय महणजे सामानय वस पृ नवहे. ृी सवर भागयाची सीमा आहे. मोक�ापृीचे जान करन 

देणारी आहे. कमर माग�ंया �मांं या ्ा वैरागयांया िठकाणी शवेट होृो. वैरागय हे मोकाचे ृारण आहे. 
वैरागयाने मोक िमळणारच असा करार आहे. ृेवहा ृे वैरागय पुणयरप वककाला आलेले फप ल आहे. अतयंृ सुगंिधृ 
फप ल आहे. एखा�ा भुगंयाने फुलावर अलगद पामल टेकाव ेृसा ृो िनषकाम कमर करणारा जीव वैरागयरपी 
फुलावर पामल ठेवृो आिण तया वैरागयाृच रंगपन जाृो. वैरागयाची �ापृी महणजे आतमजानाचा िनमरळ िदवस 
आृा उगवणार हे सागंणारा मंगल अरणोदयच आहे. िकबहुना आतमजानाचा ठेवा हसृगृ करन देणारे 
वैरागय हे अंजनच आहे. ृे िदवयाजंन ृो साधक डोळयाृ घालृो. 

 
अजुरना, या िविहृ कम�चे अनु�ान केलयामुळे तया मुमुकपला मोकाचा अिधकार �ापृ होृो. पास�, 

या�माणे आपलया वा�ास आलेले कमर चोखपणाने केले की आपले आयुषय कक ृासर झाले असे समजाव ेआिण 
तयाजबरोबर हे धयानाृ घयाव ेकी सव�तमक असा जो मी तयाचीही ृीच सवर�े� सेवा आहे. पिृ�ृा सी पृीसह 
जी जी �ीडा करृे ृी िृने ृपेच केली असे समजावे. लहान बाळाला आईिशवाय जगणयाचे दुसरे काय साधन 
आहे? महणपन तयाने आईचा आधार घयावा, हाच तयाचा धमर आहे. मासा गंगेृ रािहला भरपपर पाणी आहे महणपन 
पण गंगेचा आधार घेृलयामुळे सवर ृीस�चे जे िव�ानृीचे ससान समु् िृसे आपोआपच पोहोचला. तया�माणे 
आपलया िविहृ कम�ला िवसंबप नये हाच मोक�ापृीचा उपाय आहे. अशा ृऱहेने िविहृ कमर केले की तयाचे ओझे 
तया जग�ासावर पडृे, तयाला मोक �ावाच लागृो. 

 
पास�, हे धयानाृ घे की अमकयाने अमुक काम करावे हे तया ईनराचेच मनोगृ आहे. आपलया सवामीचे 

मनोगृ ओळखपन काम करणारा सेवक सवामीला िकृी ि�य होृो! ृसेच ृेसे घडृे. मनोगृ ओळखपन कमर 
केले की ृे कमर सेट तया ईनरापय�ृ नेमन पोचवृेच. एखादी दासी मालकांया कसोटीस उृरली ृर पपव�ची 
दासी खरी पण सवामीला संृोष िदलयामुळे मालकीण होृे. सवामीकाय�साठी ृळहाृावर िशर घेणाऱया 
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योदधयाला इनाम देमन तयाची सनद िदली जाृे तया�माणे इसे घडृे. सवामींया मना�माणे वागणे हीच 
सवामीची परमसेवा असृे. पाडंवा, हे सोडपन केलेलया बाकींया सवर ि�या केवळ वयापार होृो. जयापासपन ही 
सगळी भपृ े आकाराला आली तयाची आजा पाळावी महणपन वा�ास आलेले कमर उ�म �कारे केले महणजे तया 
ईनराला अतयंृ संृोष होृो. ृो परमातमा अजानरपी िचधया गुंडाळपन जीवरपी बाहुलया ृयार करृो. 
ि�गुणातमक अहंकाररपी दोरीने ृो तया खेळवीृ असृो. सगळया िदवयामंधये जसे एकच ृेज भरन रािहलेले 
असृे तया�माणे हा ईनर जगाृ आृबाहेर भरन रािहलेला असृो. तया सव�तमक ईनराची पपजा सवकम�ंया 
फुलानंी बाधंली ृर तयाला अपार संृोष होृो. तया पपजेने �स� होमन ृो आतमराज वैरागय हा �साद देृ 
असृो. ्ा वैरागयाचा लाभ झाला की ईनराचाच फकृ बोध िश�क रहाृो आिण इृर वस पृ नकोशा होृाृ. 
 

�ाणनासांया धयासाने िवरिहणीला जीवन नकोसे होृे तया�माणे संसाराृील सवर सुखे दुःखा�माणे 
�ासदायक वाटप  लागृाृ. अजपन यसासर वहावयाचे आहे अशा �ससृीृच ईनरांया वधेाने ृनमयृा �ापृ होृे 
अशी बोधाची योगयृा तयाला लाभृे. महणपन मोकांया �ापृीसाठी जो शरीर, वाचा, मन यांं या सहायाने �ृे 
आचरृ असृो तयाने सवधम�चे अनु�ान उ�म �कारे करावे. 

 
आपला सवधमर आचरण करणयास जरी कठीण असला ृरी तया सवधम�चरणाचे फल मोक आहे ्ाकडे 

दि� ठेवावी. िनब कडप  आहे पण ृो घेृला ृर आपलया �कक िृस बरे वाटपन सुख होृे असे ठरले की, ृो कडप  
आहे महणपन घयावयास कंटाळा करन कसे चालेल? कडप  असृानाही पुढे िमळणाऱया आरोगयाकडे लक देमन 
आपण ृो घेृलाच पािहजे. ‘केळीला काय नुसृी पानेच येृ आहेृ काय उपयोग आहे या झाडाचा’ असे महणपन 
कोका पडणयापपव�च जर केळ ृोडपन टाकली ृर अतयंृ रसाळ असा ृो केळीचा घड आपलयाला कोठपन 
िमळेल? सवधमर कठीण आहे महणपन ृो टाकला आिण दुसऱयांया धम�चा सवीकार केला ृर मोकसुख 
अंृरणारच. आपली आई कुरप आहे, दुसरी बाई सुसवरप आहे महणपन काय बाळाने आपलयावर जीव 
टाकणाऱया, आपले पालनपोषण करणाऱया तया कुरप आईचा तयाग करन तया संुदर बाईला आई महणावे? 
आई कुरप महणजे ृी जे �ेम करृे ृे ही कुरप आहे काय? परकया िसया रंभेहपन संुदर आहेृ पण तया बाळाला 
तयाचा काटा उपयोग आहे? पाणयाहपन ृुपाृ पुषकळ चागंले गुण आहेृ महणपन तया माशाला पाणी सोडपन काय 
तया ृुपाृ जगृा येृे काय? अरे सगळया जगाला जे िवष ृे तया िवषाृ जगणाऱया िक�ाचें जीवन असृे 
आिण सगळया जगाला ि�य असणारा गपळ तयाचे मरण असृे. महणपन संसाराचे धरणे उठवायचे असेल ृर 
जयांया वा�ाला जी ि�या आली असेल ृी भली कठोर असली ृरी तयाने ृीच केली पािहजे. पायाचे चालणे 
पायानेच करावे. ृे डोकयाने करृा येृे काय? दुसऱयांया आचार आपलया काय कामाचा? जाृी आिण सवभाव 
यांं यामुळे जे कमर वा�ास आले ृे जो मनुषय चोखपणे करृो तयाने कमरबधंावर िवजय िमळवला असे समज. 

 
अजुरना, मनाृ िवकलप आणपन एखा�ाने असे ठरिवले की सवधम�चे आचरण करावे, दुसऱयाचा धमर 

टाकावा हा िनयम मी पाळणार नाही, वाटलयास कमर करीन नाहीृर करणारच नाही. कमर केलेच पािहले िकवा 
अमपकच केले पािहजे हा कायदा मी काय महणपन पाळावा? कमरबधं िनम�ण होम नये एवढेच ना? मग कमर 
केलेच नाही महणजे झाले. 
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ृर अडचण अशी आहे की जोवर आतमानुभव आलेला नाही ृोवर कमर करणे साबंृ नाही. कुठलया ना 
कुठलया सवरपाचे कमर हा पृन घडृेच. अरे, मी कुठलेही कमर करणार नाही हा जीवाचा आ�ह आिण तया 
िनयमाचें पालन हे देखील एक �कारचे कमर होृे व ्ा आ�हाचा बधं ृयार होृो. ृेवहा पृ लकाृ ठेव की कमर 
करणे कधी चुकृ नाही आिण महणपन तया कम�चे �मही चुकृ नाहीृ. अशा �ससृीृ कमर करावयाचेच ृर 
सवधम��माणे कम�चरण करणयाृ काय दोष आहे? आडराना पृन धावले ृरी पाय िशणणारच आिण 
राजरसतयाने धावले ृरी िशणणारच मग राजरसतयानेच धावणे योगय नाही काय? ओझे वहायचेच ृर िशळा 
वाहणयापेका िशदोरी वािहली ृर िनदान िव�ानृींया वळेी पोटभर अ� ृरी िमळेल. िशळा वाहपन वहाृाना भार 
आिण �वासांया शवेटी पण भारच! ृादंपळ आिण कोडा काडंृाना होणाऱया �माृ काही फरक नाही पण 
�मांया पिरणामाृ िकृी अंृर! दही आिण पाणी घुसळृाना घुसळणयाचे �म सारखेच पण पाणी घुसळणयाचे 
�म फुकट आिण दही घुसळलयावर शवेटी लोणी हाृी येृे. वाळप घाणयाृ घाृली ृर नुसृेच �म आिण ृीळ 
घाृले ृर शवेटी ृेल िमळृे. अ�गन पेटवला की धपर सहन करावा लागृो, पण ृोच अ�गन जर होमासाठी 
पेटवलेला असला ृर �माचे उ�म फल देृो. लगनाची सी व अनय संबधंाची सी दोघीना पोसणयाचे �म 
सारखेच पडृाृ मग दपषणासपद संबधं करन अपिकृ� पदराृ कशाला घयावयाची? अरे, लढाईृ एखादा 
यो�ा आपलया मागे हतयार घेमन धावृ असला ृर फुकट तयांया हा पृन भयाडासारखे मरणयापेका उलटपन 
चार हाृ करन परा�म गाजवपन मेलेले बरे नवहे काय? एखादी वाईट चालीची बाई नवऱयाला सोडपन 
दुसऱयांया घरी जामन रािहली आिण जर िृसेही िृला दाडंकयाने मार खावा लागला ृर नवऱयाला उगीचच 
सोडले असे ठरृ नाही काय? तया�माणे आपलयाला आवडणारे कमर करावे असे महटले ृरीसु�ा �म 
केलयािशवाय ृे िस� होृच नाही मग िविहृ कमर �माचे आहे असे कोणतया ृोडानी महणावे सागं बरे. 

 
अजुरना, अमकृ अकययतव देृे व ृे िमळृे आहे असे कळलयावर आपले सवरसव देमनही अमकृ 

िमळिवणयाचाच �यतन करणे हे शहाणपणाचे आहे ना? का पैसे देमन िवष िवकृ देमन आतमघाृ करन घेणे 
हे बरोबर आहे? तया�माणे इंि्यानंा जाच करन, आयुषयाचे िदवस खचर करन पापाचा संचय केला ृर 
आपलया पदराृ दुःखावाचपन दुसरे काय पडणार आहे? महणपन महणृो की �म करावे केवळ सवधमर 
आचरणयासाठी! हा सवधमर कम�चे �म हरण करृो आिण चारी पुरषास�पैकी जो विर� पुरषासर महणजे मोक ृो 
देृो. संकटामधये जसे िस�मं�ास िवसंबप नये ृसेच सवधम�ंया आचरणामधये कधीही कंटाळा कर नये. 
महासमु्ाृ नाव, महारोगामधये िदवयौषधी जशी ृारक ृसाच सवधमर ृारक आहे हे िवचाराृ ठसवपन घयाव.े 
किपधवजा अजुरना, ्ा सवकम�ंया पपजेमुळे तया ईनरास अतयंृ आनंद होृो. साधकांया िच�ावरची 
रजोगुणाची व ृमोगुणाची काजळी झाडपन काढृो, जीवाला शु� स�वाची उतकंठा लावृो, सवगर व संसार 
काळकप ट िवषा�माणे वाटावयास लावृो आिण मागे जया वैरागयाचे वणरन केले तया मु�ामाला मुमुकपला आणपन 
पोचिवृो. 

 
वारा जसा जाळयाृ अडकृ नाही ृसा हा वैरागयशील पुरष देहािदक संसाररपी पसरलेलया 

गंृा�ाृ सापडृ नाही. फळ िपकले की मग फळ देठाला धरृ नाही तया�माणे ृो संसारास िचकटृ नाही 
आिण तयाला संसार िचकटृ नाही. पु�, पतनी, धन ही सवर अगदी तयांया मना�माणे असली ृरी ही सगळी 
माझी आहेृ असे ृो महणृ नाही. िवषांया पा�ापासपन जसा शहाणा दपर रहाृो ृसा ृो ्ा �पचंांया 
आसकृीपासपन तया आसकृीचे पिरणाम धयानाृ ठेवपन िनतय सावध रहाृो, दपर रहाृो. ममतव गळपनच पडृे. 
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िवषयांं या अनुभवाने पोळपन िनघालेली बुि� पामल मागे घेृे आिण हदयांया एकानृामधये िशरन बसृे. 
एखा�ा समस�ंया भयाने तयाची दासी जशी तयाने घालपन िदलेली मय�दा मोडृ नाही तया�माणे तया साधकाने 
‘बाहेर िवषयाकडे जाम नको, माझी शपस आहे.’ अशी बुि�ला घाृलेली शपस ृी मोडृ नाही. आृा बाहेरचा 
िृचा नाद सुटला की ृी �ससर होृे आिण मग ृो साधक िच� एका� करन अंृःकरण आतमयांया वधेाृ 
जोराने लावृो. सपयर�काशाृ धरलेला सपयरकांृ  जसा सपय�चे िकरण एका� करन खाली धरलेला कापपस 
�जविलृ करृो तया�माणे िवषयापासपन काढपन घेृलेले आिण एका� केलेले अंृःकरण आतमयाकडे लावले की 
उरले सुरले िक�लमष जळपन जामन जानाचा �काश �गट होम लागृो. अ�गन राखेने दडपावा तया�माणे ऐिहक 
आिण पारलौिकक ्ा दोनहीब�लची अिभलाषा संपली आहे व मन अगदी झळझळीृ शु� झाले आहे अशा 
भपिमकेवर साधक आरढ होृो. 

 
पाडंवा, अरे तयाचे िवपरीृ जान नाहीसे झाले आहे, जानांया िठकाणी िन�य �ससर झाला आहे अशी 

अवससा होृे. साठवलेले पाणी संपृे तया�माणे �ारबध भोगपन संपृे आिण नव ेकमर करीृ असृानाच तयाने 
फलतयाग केला असलयामुळे ृे कमर फल देृच नाही. 

 
अजुरना, ही अशी कमरसामयदशा �ापृ झाली की, 
 
“�ीगु् भाकािि आरैसा” 
 

िशषयाची अशी भपिमका कधी �ससर होृे आिण मी तयाला आपला कधी महणृो असेच जणप �ीगुर मनाशी महणृ 
असृाृ आिण जया कणी साधकाची अशी अवससा होृे तया कणी तया िशषयांया उ�ारासाठी, तयाला पपणरतवास 
नेणयासाठी आपणहपन उडी घालृाृ. 

 
गुरदेव रान�ानंी एका िनरकर अंतयजास व एका साधया भोळया ंायवहरला बोलावपन आणपन नाम 

िदले. यािवषयी बोलृाना ृे महणाले, “आमंया मागे पुषकळ जण असृाृ पण आमहीही काही जणांं या मागे 
असृोच.” 

 
देव महणृ आहेृ, “अजुरना, रा�ीचे चार �हर संपले की अंधाराचा नाश करणारा ृो सपयर येमन 

डोळयानंा भेटृो, फळाचा घड लागपनच केळीची वाढ साबंृे. तया�माणे गुर भेटपन तया साधकाची सवर ृळमळ 
शांृ  करृाृ, तयाचे कमरक कृरतव संपवृाृ. 

 
शगेावंया गजानन महाराजांं या लीळाचिर�ाृ एक कसा आहे. शगेावंया दिकण िदशलेा िचचोली हे 

गाव आहे. तया गावचा माधव नावाचा एक �ा�ण एके िदवशी महाराजांं याकडे आला आिण महाराजांं या दारी 
उपोषण करीृ बसला. ृोडाने नारायणाचा जप चालला होृा. अंृःकरण प�ा�ापाचे बोल बाहेर पडृ होृे. 
अंृःकरण ओरडपन उठले होृे. “ृरणपणी मी सढळ हाृाने संसार केला ृो संसार आृा सरन गेला. तया 
संसाराृली सारी माणसे सोडपन गेली. आृा मागे काय उरलंय? आृा मला ृुमंयावाचपन कोण वाली आहे?” 

 



 
अनु�मिणका 

महाराज महणाले, “आृा उपोषण करन काय उपयोग आहे? आजवर ृुला देव आठवला नाही. 
घराला आग लागलयावर िवहीर खणपन काही उपयोग आहे का? ृरणपणी देवाचा आठव केला नाहीस तयाची 
फळे भोगायलाच हवीृ. उपोषणाचा भलृाच ह� कशाला करृोस?” 

 
पण माधवाने ह� सोडला नाही, उपोषण सोडले नाही, नारायणाचे नाव सोडले नाही आिण 

महाराजाचंा उंबराही सोडला नाही. कांृ ा, पु� गेले, पैसा गेला, संसार उजाड झाला अशा साठ वष�ंया 
माधवाला आृा वैरागय आलेले पाहपन महाराज महणाले, “अरे, अ�ाहास कर नको. ृरणपणी शानृाकडे 
पाठ िफरवलीस. पदरी अशानृ बाधंपन घेृलेस. फळ भोगले पािहजे. उपोषणाचा ह� सोड.” 

 
पण माधव काही ऐकेना. मधयरा�ी आसपास कोणी नाही असे पाहपन महाराजानंी अतयंृ भयंकर रप 

धारण केले. ृे माधवांया अंगावर धावपन गेले. माधवांया उराृ धडकी भरली. तयांया ृोडा पृन शबद फुटेना. 
 
तयाची ृी िवकलागं अवससा पाहपन महाराजानंी एकदम सौमय रप धारण केले. ृे महणाले. “अरे, हाच 

का ृुझा धीटपणा? माधवा, माणपस हा केवहाही काळाचे भ�य असृो हे लकाृ ठेव. एक ना एक िदवस काळ 
ृुला असाच खामन टाकील. भिवषयकाळाृ घडणाऱया गो�ीची ृुला केवळ चुणुक दाखवली. यम लोकाृ 
गेलयावर पळपन ृरी कुठे जाणार आहेस?” 

 
माधव गयावया करीृ महणाला. “महाराज, यम लोकाचं नावदेखील काढप  नका. यम लोकाृ जे 

िदसणार होृं ृे आपण इसंच दाखवलृ. आृा मला िृकडे पाठवप नका. कक पा करन मला वैकंुठाला पाठवपन 
�ा. मी फार पापी आहे हे खरं पण माझया पाृकांं या राशी जाळपन टाकण ंृुमहाला काही अवघड नाही. माझी 
सोडीफार पुणयाई होृी महणपनच आपली भेट झाली. मला खरंच वैकंुठाला धाडपन �ा.” 
 

महाराज हसपन महणाले, “माधव, ृुझं मरण जवळ आले आहे. परंृु ृुला आणखी जगायची इंचा 
असेल ृर ृुझया आयुषयाची वाढ करृो.” 

 
माधव महणाला, “नको, नको, महाराज आृा मला �पचंांया लटकया मायेृ गुंृवपन ठेवप नका. मला 

मुळीच आयुषय नको आहे. ” 
 
महाराज महणाले, “ृसासृु. ृुझे जनममरणाचे फेरे चुकले. पुनहा पृ आृा इसे येणार नाहीस. पृ मुकृ 

झालास.” 
 
महाराजाचें हे बोल ऐकप न माधव हरखपन गेला. लोक तयाला �िम� महणृ, पण खरोखर माधवाची 

िवदेही �ससृी झाली होृी. तयांयावर इृकी गुरकक पा झाली होृी की तयांया आयुषयाचे सोने झाले. 
 
�ीसंृ रंगावधपृ महाराजाचंी कसा ृर याहपनही अ�पृ ! 
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रतनािगरी िजल्ाृील संगमेनर ृालुकयाृ देवळे नावाचे गाव आहे. ृेसे जयरामभ� नावाचे एक 
वदेशाससंप� �ा�ण रहाृ असृ. ृे दश�ंसी िव�ान �ा�ण होृे. तयाचें धाकटे िचरंजीव िव�लपंृ  ृेही 
धमरपरायण, वदेपरायण व दश�ंसी िव�ान महणपन रतनािगरी िजल्ाृ �िस� झाले. तयांं या पतनीचे नाव 
र�कमणी. िव�लपंृ  व र�कमणी याचंी पाडुंरंगावर िनृांृ  भ�कृ होृी. गुजरासेृ गो�ा येसे सखारामपंृ  
सरपोृदार यानंी खपप खचर करन पाडुंरंगाचे देमळ बाधंले. योगायोगाने देवळयांया िव�लभ�ाचंी कीृ� 
तयांं या कानी गेली. तयानंी िव�लभ�ानंा सपतनीक गोधऱयास बोलावपन नेले. पाडुंरंगांया पपजेची जबाबदारी 
तयांं यावर सोपवली. आधीच पाडुंरंगभकृ असलेलया िव�लभ�ानंा हे काम फारच आवडले. तयानंी मो�ा 
आनंदाने ृे काम पतकरले. ृे भ�कृने पाडुंरंगाची पपजा-अच� करीृ आिण फावलया वळेाृ यािजकी करीृ. 
समाजाृ तयानंी फार �िृ�ा िमळवली. 

 
का�ृक मिहनयाृील शु� अ�मीचा िदवस होृा. िव�ल मंिदराजवळ एका घराला आग लागली. आग 

िवझिवणयासाठी शस�चे यतन चालले होृे. आस��सवा र�कमणीबाई पण घागरी-घागरीने पाणी नेमन देृ 
होतया. हळपहळप आग िवझली. र�कमणीबाईंना �सपिृवदेना सुर झालया आिण �ीसंृ रंगावधपृ महाराजाचंा 
जनम झाला. का कोण जाणे सरपोृदारानंा वाटले हा कोणी महातमाच जनमास आला आहे. तयानीच पुढाकार 
घेृला, घरोघर साखर वाटली आिण मुलाचे नाव ठेवले “पाडुंरंग.” 

 
पाडुंरंगाची ृेजसवी �जा लहानपणापासपन सव�ंया धयानी येम लागली. पाडुंरंग साडेचार वष�चा 

असृाना एक �ेृया�ा दारावरन गेली. पाडुंरंगाने �शन िवचारायला सुरवाृ केली. 
 

“हे लोक का रडृाृ? सारेच असे मरृाृ? ृुमही आिण आईसु�ा मरणार? मेलयावर जीव कुठे 
जाृो? जनम मकतयप पुनहा जनम असे हे च� सारखे चालप  असृे का? या पृन सुटणयाचा काही मागर नाही का?” 

 
िव�लभ�ानंी सवर �शनाचंी उ�रे देृ देृ शवटी महटले, “बाळ जर देवाचे नाव सृृ घेृले, देवाची 

भ�कृ मनापासपन केली ृर जनम-मकतयपं या फेऱया पृन मु�कृ िमळृे.” 
 
विडलांं या ्ा उ�राचा पाडुंरंगांया मनावर फार खोल पिरणाम झाला. तयाचे अंृ��र उधडले. ृो 

एकांृ ाृ बसपन देवाचा जप कर लागला. मो�ा ��ेने देवाची भ�कृ कर लागला. १९०१ साली िव�लभ�ानंा 
पलेग झाला व तयाृच तयाचंा देहांृ  झाला. विडलाचंा मकतयु झाला ृेवहा पाडुंरंग पाच वष�चा होृा. तयाचा भाम 
नारायण ृीन वष�चा होृा. 

 
र�कमणीबाईंनी गो�ा सोडले नाही. देवळाृ िमळणाऱया दिकणेवर आिण धानयावर तया िनव�ह कर 

लागलया. पाडुंरंग आठ वष�चा झाला. मंुज करायला हवी महणपन तया देवळयाला आलया. काकानंी मंुज लावली 
व मग मंडळी नकिसहवाडीला द�ांया दशरनास गेली. नदीकाठ, झाडी, पिव� वाृावरण पाहपन र�कमणीबाई व 
पाडुंरंग �भािवृ झाले. तयाृच परमपपजय सदगुर �ीवासुदेवानंदसरसवृी महाराज याचंा मु�ाम ृेसेच होृा. 
र�कमणीबाई मुलानंा घेमन महाराजांं या दशरनास गेलया. महाराज जया खोलीृ होृे तया खोलींया दाराृ 
आठ वष�चा पाडंप रंग उभा रािहला व महाराजांं याकडे टक लावपन पाहप लागला. महाराजानंी तयांयाकडे 
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पािहले मा� ृे उदगारले, 
 
“हा बाळ ृर आमचाच आहे.” 
 

महाराजाचें हे शबद बाळाने ऐकले मा� ृो धावृ सुटला. महाराज सोवळयाृ आहेृ, सोवळयांया कप�ाने 
बाळाने िशवप नये महणपन िशषयानंी खपप �यतन केले पण तयाला कोणी अडवप शकले नाही. तयाने सेट महाराजाचें 
पाय गाठले. तयांं या पायावर मसृक ठेवपन ृो मुसमुसपन रडप  लागला. महाराजानंी तयांया मसृकावर हाृ 
ठेवला आिण तयांया पाठीवरन हाृ िफरिवला. तया कणापासपन सारे जीवन महाराजांं या सेवलेा अपरण 
करणयाचा िन�य पाडंप रंगाने केला आिण गुजरासेमधये द�सं�दायाचे ठाणे उभारले. 

 
असा हा गुरंनी केलेला सवीकार. 
 
देव महणृाृ, “पौ�णमेने चं् ाला आिलगन िदले की, तयांया कलेृील उणीव दपर होृे. तया�माणे 

वीरो�मा, गुरंनी सवीकार केला की, पपणर कक पा होमन िशषयाृ िृळमा� उणे रहाृ नाही. 
 
रा�ीबरोबर अंधार नाहीसा होृो. तया�माणे कक पा झाली की अजान नाहीसे होृे. अजानांया कुशीृच 

कमर, कृ�, कायर अशी ि�पुटी असृे. गािभणी मारावी तया�माणे अजान नाहीसे होृे. अजानाचा नाश झाला की 
ि�पुटी आपोआप नाहीशी होृे. िृंया नाशासाठी वगेळा �यतन करावा लागृ नाही. महणजेच 
अजाननाशाबरोबरच सगळे कमरच नाहीसे होृे आिण खराखुरा संनयास िस� होृो. मपळ अजानाचा िनरास 
झाला की दशयाचा ठाविठकाणा नाहीसा होृो आिण जे आतमृ�व जाणावयाचे ृे ृो सवृःच होमन जाृो. 
जागकृ झालयावर सवपनाृलया डोहाृ आपण बुडृ होृो ृेवहा आपलयाला वर काढावे हा भाग संपृो. आृा ृे 
बुडणेही संपले आिण काढणेही संपले! मी अजानी आहे मी आृा जाणपन घेईन हे जे दुःसवपन तयाला पडले होृे 
ृे संपले. आृा ृो जाणणारा, जाणणयाचा िवषय, जाणणयाची ि�या हे सगळे सवृःच झाला. जानरपच झाला. 
हे वीर�े�ा अजुरना, एकजण आरशाृ आपले मुख पहाृ होृा. आरशाृ मुखाचे �िृिबब तयाला िदसृ होृे. 
िृृकयाृ ृो आरसा बाजपला केला गेला. आृा आरसाही नाही, �िृिबबही नाही पण पहाणारा जसा आधी 
होृा ृसाच आृाही आहेच. हे जसे घडृे ृसा ृो िनजरपाृ सु�िृि�ृ होृो. अजान गेले आिण जाृाना 
तयाने जानही नेले. आृा फकृ चैृनय उरले. 
 

अजुरना, आृा सहािजकच कोणृीही ि�या संभवृ नाही. महणपन या �ससृीला ‘नैषकमयर’ असे 
महणावयाचे. वारा बदं झाला की लाटा नाहीशा होमन शांृ  समु्ाृ लीन होृाृ, तया�माणे अजानामुळे घडृ 
असलेले कमर संपवपन ृो कृ� आपलया रपाशी एकरप होृो. कम�चे हे जे न होणे िस� होृे तयाला नैषकमयर 
िसि� महणावयाचे व सवर िसि�मधये ही परमिसि� आहे. कळस चढला की देवळाचे काम संपृे. गंगा समु्ाला 
िमळाली की िृचा �वास संपृो. सोने सोळा कसाचे ठरले की शुि�ची मय�दा संपृे. तया�माणे जे जान 
आतमसवरपाचे अजान नाहीसे करृे ृे जानही िगळपन असणे ही जी अवससा िृंया पलीकडे िमळिवणयाचे काही 
रािहले नाही. सवर िसि�ृ ही नैषकमयर िसि� जयांयाजवळ भागयाचा ठेवा असेल अशा पुरषासच �ापृ होृे. सपयर 
उगवलयाबरोबर अंधाराचा �काश होृो, दीपांया सपश�बरोबर कापराची जयोृच होृे. िमठाचा कण पाणयाृ 
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पडलयाबरोबर तयाचे पाणी होृे. झोपे पृन जागे झालयावर झोप आिण सवपन दोनही वाया ठरृाृ. ृो पुरष 
जागकृीशी एकरप होृो. तया�माणे जया कोणाला गुरवाकय ऐकलयाबरोबर �ैृ िगळपन टाकले जामन 
आतमसवरपाृ वकि� �ससर होमन जाृे असा साधक िवरळा. कान आिण गुरवाकय याचंी भेट झालयाबरोबर जो 
आतमरप होमन जाृो तयाला काही करावयाचे उरले आहे असे कोण महणेल? आकाशाला कुठे येणे जाणे आहे 
काय? तयाला आृा काही करावयचे उरले नाही हे ि�वार सतय आहे. 

 
पण ही अवससा सव�ना साधय होृ नाही. ृी फार सो�ानंा होृे. बाकींयानंा ृी �ससृी गाठणयास वळे 

हा लागृोच. तयानंी सवकम�ंया अ�गनमधये कामय आिण िनिष�ांया इंधनाने रजोगुण आिण ृमोगुण जाळपन 
टाकलेला असृो. मुले, पैसा, परलोक याब�लची अिभलाषा आपली सेवक वहावी, आपलया ृाबयाृ असावी 
हेही झाले. इंि्ये िनरिनराळया पदास�ृ बुडलयाने अशु� झाली ृी पण �तयाहार ृीस�मधये नहावपन शु� झाली. 
आृा ृी तयाचें तयाचें िवषय जरी समोर आले ृरी िृकडे ढप ंकप न पहाृ नाहीृ. सवधम�चे फळ ईनरास अपरण 
करन तयांया बदलयाृ वैरागय मागपन घेमन ृे पद अढळ केले. आतमसाकातकार होणयासाठी जी जी सामु�ी 
लागृे ृी तयानंी पुरी संपादन केली आिण तयाच वळेी सदगुर भेटले आिण तयानंी हाृचे काहीही राखपन न 
ठेवृा जानाचा उपदेश केला ृरीही ���ससृी �ापृ होणयास वळे महणपन जो हवा ृो लागृोच. अजुरना, औषध 
घेृलयाबरोबर आरोगय कसे िमळेल? सपयर उगवलयाबरोबर माधयानह कशी होईल? ओल असलेलया उ�म 
जिमनीृ उ�म बी पेरले ृरी अपार फळ हाृाृ येणयासाठी वळे हा लागृोच. सोपा मागर सापडला, बरोबर 
चागंले सखे-सोबृी चागंले िमळाले ृरी मु�ामांया िठकाणी पोचणयास वळे हा लागृोच. 

 
वैरागयलाभ झाला, तयाृ सदगुर भेटले, अंृःकरणाृ िनतयािनतय िवकाराचा अंकुरही फुटला. �� 

सतय, इृर सवर �ानृी हे देखील पटले, अगदी पपणरृ या पटले आिण ���ससृींया पोटाृ जागकिृ, सवपन, 
सुषु�पृ या िृनही अवससा िजरन गेलया की, तया सव�तमक सवो�म ��ामधये मोकाचेही काम संपृे, जानालाही 
ृे िमठी देृे, पण ऐकयाचे एकपणसु�ा िृसे संपृे, आनंदकणही िवरन जाृो आिण काहीच उृर नाही. असे हे 
जे �� ृे �मानेच �ापृ होृे. भपक लागलेलया माणसापुढे षंस प�ा�े वाढली ृरी कृपृी घासाघासालाच होृ 
जाृे तया�माणे वैरागयरपी ृेलाचे भरण िमळालयावर िवचाराचा िदवा �जविलृ होृो आिण मग तया िदवयाचा 
�काश आतमठेवा काढपन देृो. आतमसवरपाचे ऐनयर भोगाव ेएव�ा योगयृेची िसि� जयांया अंगावर कायमचा 
अलंकार होमन रािहली ृी जया �माचा अंगीकार केलयामुळे रािहली तया �माचे वमर सागंृो. 

 
गुरदेव रान�ाचें चिर�कार िलिहृाृ �ीरामदास सवामीनी मोक केवहा िमळृो या �शनाचे उ�र 

“जया कणी अनु�ह तया कणी मोक” असे िदलेले असले ृरी ृे केवळ ृ�वापुरृे आहे. �तयकाृ घडीने घडी 
काळ सासरक करावा असे तयाचेंही महणणे आहेच. ृे महणृाृ, “अलप सवलप कळोिन राहे समाधाने.” 

 
गुरदेवांं या मृे साकातकार ही घडण आहे, घटना नवहे (a process and not an event) ही घडण 

होृ होृ जाृे. महणजेच साकातकाराचे �माण हळपहळप वाढृ जाृे. ृे कोठवर जाईल याला अस�ृच मय�दा 
नाही. पारमा�सक अनुभपिृचे सवरप एक असले ृरी साधकावससेृील अनुभपिृ व िस�ावससेृील अनुभपिृ 
यांं या �माणाृ फरक आहे आिण याृच �ममु�कृचा िस�ानृ माडंला जाृो. 

 



 
अनु�मिणका 

आृा �माने मु�कृची ृयारी होृ जाृे असे महटले की वाटचाल, �ागजनम  व पुनजरनम यानंा धरनच 
होृ जाणार. गुरदेव महणृ की जनमास येृाना मनुषय आपलया पपवरजनमा पृन जो ठेवा बरोबर घेमन येृो ृी 
ृीन �कारचा असृो. बौि�क, नैिृक, पारमा�सक. तयापैकी बौि�क गुण पपवरजनमा पृन या जनमाृ फारच 
सो�ा �माणाृ सं�ानृ होम शकृाृ कारण तयाृ अनुविंशकृेचा भाग अिधक असृो. नैिृक गुणाचें 
सो�ाफार �माणाृ जनमांृ र होृे हे खरे परंृु एकंदरीृ नीिृ हा मानवी मनाचा गुणधमर असलयाने व मन हे 
आतमया�माणे अखंड अिवनाशी नसलयाने पपवरजनमीची नीिृ या जनमाृही पपणरपणे राहीलच असे नाही पण 
परमास�ची गो� िनराळी आहे. तयाचा संबधं आतमयाशी असलयाने व हे आतमृ�व अिवनाशी असलयाने मनुषय 
जनमास येृाना आपली पपवरजनमाृील सवर पुणयाई बरोबर घेमन येृो यालाच गुरदेव आधया�तमक सं�मण 
(Spiritual Transmission) महणृाृ. हे सं�मण पपणरतवाने होृे असा तयाचंा िस�ानृ आहे. ृे पुढे महणृ, 
“साधक परमास�स आरंभ करृो ृो पपवरजनमाृील आपलया अनुभवाचा ठेवा बरोबर घेमन करृो. सहािजकच 
पपवरजनमींया अनुभवाचे आकलन व साकातकार तयाला अलपावधीृ होृो आिण तयामुळे तयाची �ारंभीची �गृी 
झपा�ाने होृे असे वाटृे. यापुढे नवी कमाई करावयाची असृे. ृी फार सावकाश होृे. ही जी सुरवाृीस 
झपा�ाने होणारी �गिृ िकवा उजळणी हा िवहंगम मागर आिण या जनमाृ आृ सावकाश होणारी �गिृ 
महणजे िपिपिलका मागर! �तयेक साधक �सम िवहंग व नंृर िपिपिलका माग�ने जाृ असृो. ृुकाराम महणृ, 
“जनमोजनमी आमही बहु पुणय केले व मगच िव�लाने आमंयावर कक पा केली.” ही कक पासु�ा जवालामुखीचे 
सफोट मधपनच वहाव ेतया�माणे साधकांया अनुभवास येृ असृे. तयांया पारमा�सक अनुभपिृंया नदीला मधेच 
पपर येृो व िृंया पाणयाची उंची कोठवर पोचणे शकय आहे याची तयाला कलपना येृे. गुरदेव महणृ, “हे पपर 
महणजे अनुभवांया पाणयाने गाठलेले उ�ाकं (High Watermark) होृ. ृे साधकाची अनुभवकमृा 
दशरिवृाृ, साधनेस पपर आला की अनुभवास ृो येणारच.” 
 

गुरदेवांं या मृे दैव महणजे केवळ पपवर कम�चा पािरपाक नवहे. ृे महणृ दैवाचा असर ृ�वजानाृ 
कसाही असला ृरी परमास�ृ दैव महणजे देवाची कक पा! ृी जया कणी होईल तया कणी देवाचा अनुभव येईल.” 

 
साधकाने िन�हाने जासृीृ जासृ साधना करीृ रहावयाचे. मागील जनमींया पुणयाईंया जोरावर, 

पायावर या जनमींया साधनेचे मंिदर उभे करीृ रहावयाचे. मु�कृचा कळस तयावर कधी चढवावयाचा हे 
देवांया कक पेचे काम आहे हे धयानाृ ठेवावयाचे. मा� �ाय जनमाृील साधना या जनमाृ पपणर सं�ानृ होृे आिण 
या जनमाृील साधना पुनजरनमाृ होणार यावर दढ िवनास ठेवावयाचा. हा िवचार साधकाला िकृी आधार 
देणारा आहे ह �तयक अनुभवाने कळृे. 

 
रंगावधपृ महाराजांं या जीवनाृील आणखी एक �संग असा की वासुदेवानंद सरसवृीनी तयानंा जवळ 

केलयावर र�कमणीबाई मुलानंा घेमन गोधऱयास परृ आलया. मुलाचें िशकण सुर झाले. पाडुंरंगांया मनाला 
मा� सदगुरंंया भेटीची ओढ लागली. तयाची झोप उडाली ृो सृृ कळवळपन महाराजाचंी �ासरना कर 
लागला. परमेनरांया दशरनाची ओढ तयाला लागली. अंृय�मींया ृळमळीने तयाला सारखे रडप  येई. रडपन 
रडपन डोळे लाल होृ. धड झोप नाही, धड जागकिृ नाही अशा िवलकण अवससेृ िदवसामागपन िदवस जाम 
लागले. ृो सृृ परमेनराची �ासरना कर लागला. “हे द�िदगंबरा, मला दशरन दे. ृुझयावाचपन मी पळभरही 
राहप शकृ नाही.” 



 
अनु�मिणका 

 
िवरहवदेनानंी बाळ बेशु� पडला आिण तयाची ृी आ रृ �ासरना ऐकप न परमातमा तयांयासमोर 

सतपुरषांया रपाृ �गट झाले. तयानंी तयाला माडंीवर घेृले. तयांया मसृकावर हाृ ठेवला. बाळाला 
आनंदसागराृ पोहृ असलयासारखे वाटले. तया दैवी ृेज असलेलया रपाने बाळाला सािंगृले. “रोथीतरहा.” 

 
आिण ृी दैिदपयमान �भा अंृध�न पावली. या दशरनामुळे बाळाला शांृ ृा वाटली पण कोणृी पोसी पहावी हे 
काही कळेना. सारखी वासुदेवानंद सरसवृीची �ेममय �ीमप�ृ पाडुंरंगाला समोर िदसप लागली. ृसेच जवळ 
हु�ा ठेवलेली दुसरी एक मप�ृ तयांया डोळयासमोर येम लागली. ही मपृ� कोणाची हे तयाला कळेना. 
अ�लकोटचे सवामी महाराज िकवा �ीसाईबाबा यापैकी कोणाची ृरी ृी मपृ� असावी असे तयाला वाटले.  

 
पाडुंरंगाची मामावर खपप भ�कृ होृी. मामा �ीसाईबाबाचें िशषय होृे. िशरडीला ृे दशरनाला जाृ. 

मामानंा मुलगा नवहृा. मामानंी �ासरना केली ृेवहा �ीसाईबाबानंी गुरचिर�ाची पोसी मामानंा िदली व नेहमी 
पारायणे करावयास सािंगृले. मामानंी िनतय पारायणे केली. तयानंा मुलगा झाला. मुलगा झालयावर ृे पोसीची 
पपजा करीृ पण पारायण होईना. तयाृ वयतयय येम लागला. 

 
पाडुंरंग मामाकडे गेला. तयाने मामानंा द�ांृ  सािंगृला. मामानंी मो�ा भ�कृने साईबाबानंी िदलेली 

गुरचिर�ाची पोसी पाडुंरंगाला िदली व िनतय पारायण करावयास सािंगृले. पाडुंरंग िनतय पारायण फार 
भ�कृने कर लागला. इकडे कॉलेज िशकणही उ�म रीृीने चालप  होृे. पदवी परीकाही तयानंी िदली पण तयाचे 
मन संसाराृ रमेना. नमरदािृरी ृप करावयास जाणयासाठी ृे आईकडे परवानगी मागप लागले व एक िदवस 
घराबाहेर पडले. 

 
घर सोडृाना तयाचंा िन�य िहमालयाृ जाणयाचा होृा. िहमालयाकडे जाणयासाठी ृे पायी िनघाले. 

काही मलै चालपन गेलयावर तयानंा “मागे िफर, मागे िफर” असे शबद दाही िदशा पृन ऐकप  येम लागले. तयाचें गुर 
वासुदेवानंद सरसवृी तयांं या डोळयासमोर सृृ येम लागले. ृेवहा गुरंची िहमालयाृ जाणयास परवानगी 
नाही हे जाणपन तयानंी नमरदािृरी घनदाट जंगलाृ रहाणयाचा िन�य केला. 

 
मग महाराज नारेनरापय�ृ चालृ आले. नदींया िृरावर अरणय होृे. आृ जाणयास 

पामलवाटसु�ा नवहृी. महाराजानंा हा पिरसर फार आवडला. िपपळांया झाडाखाली ृे धयान लावपन बसप 
लागले. ृे नागफणींया झाडावर आलेली लाल बोडे खाृ, कधी कधी जंगली कंदाचे भकण करीृ. जे िमळेल 
तयावर संृु� असृ.  

 
अशा ्ा उ� ृप�य�नंृर तयानंा द� भगवानाचें दशरन झाले आिण तयामुळे तयांं या वय�कृमतवाला 

वगेळेच सामथयर �ापृ झाले. कालांृ राने नारेनर हे लाखो भकृाचें ृीसरससान झाले व गुजरासेृ द�सं�दाय 
�ससर झाला. 

 



 
अनु�मिणका 

हा जीवनपट �ममु�कृंया िस�ानृाचे जणप काय �ातयिककच आहे. �ीसदगुर िशषयाचे भिवृवय 
जाणपन यसायोगय मप�ृ �मा�माने घडिवणयासाठी अहोरा� जागरक राहपन कक पा करृाृ. 

 
देव सागंृ आहेृ, “अजुरना, जयाला गुरवाकय कानी पडलयाबरोबर ���ससृीचा �ससर अनुभव �ापृ 

होृ नाही तयाला �माने मु�कृ िमळृे. ृो गुरंनी दाखवलेलया वाटेने जामन बुि�चा मळ िववकेृीस�ंया 
िकनाऱयावर धुवपन टाकृो. राहपंया िवळखया पृन सुटलेला चं्  आपलया �काशाने शोभप लागृो तया�माणे 
तयांं या बुि�ला शु�ृा जशी काय जडपन जाृे. सासर, माहेर या दोनही कुलाचंा तयाग करन पिृ�ृा जशी 
केवळ आपलया पृीला अनुसरृे तया�माणे तयाची ृी शु� बुि� �ं�ाचा तयाग करन आतमिचृनाृ रंगपन जाृे. 
जानासारखी अपपवर वस पृ िवषयाकडे नेमन नेमन इंि्यानंी तयाचंा बडेजाव आजपय�ृ वाढवला होृा पण आृा 
सपयरिकरण नाहीसे झालयावर मकगजळही लयास जाृे तया�माणे इंि्याचंा िन�ह करन तयाने शबद, सपशर, रप, 
रस, गंध या पाचही िवषयाचंा िनरास केलेला असृो. अधम�चे अ� खा�े असे कळलयाबरोबर ृे उलटपन 
टाकाव ेतया�माणे तयाने इंि्याचंी िवषयवासना पपणरपणे टाकलेली असृे. मग ृो िवषयापासपन िनवक� झालेली 
अंृमुरख वकि� आतमाकार वकि�रपी गंगेंया िृरावर आणपन ठेवपन शुि�कारक �ायि�ृे करृो. आृा ृी शु� 
झालेली इंि्ये साि�वक धैय�ंया जोरावर योगधारणेस लावृो. आिण मग अशा वळेी �ाचीन इ�ािन� भोगासह 
अचानक येमन भेटले ृरी तया इ�ाची अिभलाषा धरृ नाही, संृु� होृ नाही. तया अिन�ामुळे खेद मानृ 
नाही तयाचा तयाग वहावा अशी धडपड करृ नाही. सगळे काही सोसृो आिण हळपहळप आपण काही सोसृो 
आहो हेही िवसरृो, तयाचे तयाला भानही उरृ नाही. तयाला आृा िवजनवासाची ओढ लागृे. जेसे गजबज 
नाही अशा वनाृील जागेृ फकृ आपलया शिररांया अवयवांं या सोबृीने रहाृो. ृो शमदमाशी खेळृो, न 
बोलणे हेच तयाचे बोलणे असृे. गुरवाकयाशी मेळ साधृा साधृा िकृी वळे गेला ्ाचे तयाला भान असृ 
नाही. अंगाृ बळ यावे, भपक नाहीशी वहावी, िजभेंया इंचा पुरवावया अशी कुठलीही वासना जेवणाब�ल 
तयांया मनाृ उरृ नाही. अगदी सो�ा आहाराने तयाला संृोष होृो. अगदी माप भरेपय�ृ ृो खाृ नाही. 
जठरागनींया भडकयाने �ाण नाहीसा होम नये, इृकया बेृाने ृो अ� खाृो. परपुरषाने िकृीही इंचा केली 
ृरी कुलवधप तयांया सवाधीन होृ नाही तया�माणे झोप आिण आळस यांं या सवाधीन ृो आपले शरीर होम देृ 
नाही. देवाला सा�ागं नमसकार घालृाना तयाचे अंग काय भपमीस लागेल ृेवढेच. एरवी ृो जिमनीवर 
आळसाने अंग टाकीृ नाही, कधीही लोळृ पडृ नाही. देहाचा िनव�ह होणयापुरृे ृो हाृपाय हालिवृो. 
अशा रीृीने तयाने शरीर व मनािदक इंि्ये आपलया आधीन करन ठेवलेली असृाृ. वकि�ला आपलया मनांया 
उंबऱयापय�ृ देखील येम देृ नाही. मग बोलणे चालणे या ि�याचंी गो�च बोलायला नको. 
 

देह, वाचा, मन हे जे बा् �देश आहेृ ृे सगळे िजकप न ृो धयानाचे आकाश सवाधीन करन घेृो. 
एखादा मनुषय हाृी घेृलेलया आरशाृ आपले �िृिबब जसे सवंच पाहृो तया�माणे गुरवाकयांया बोधाने 
उठवलेला ृो साधक आपलया िठकाणी सवरप िन�य पहाृो. धयानाची �िस� रीृ अशी आहे की धयाृा 
आपलयालाच धयानवकि�मधये धयेयतवाने पाहृो. धयान, धयेय, धयाृा हे िृनही एकरप होमन जाृाृ. अशा 
�कारंया धयानाृ ृो साधक पपणरपणे रंगपन जाृो. अशा वळेी मग ृो अ�ागं यागाचीही मदृ घेृो. अजुरना, 
आतमजानांया बाबृीृ ृो मुमुक ुदक असला ृरी तयाला अजपन पपण�िभषेक वहावयाचा असृो. 

 



 
अनु�मिणका 

िशवणीचा भाग टाचेने दाबपन मपळ बधं उि�यान बधं व जालंधर बधं या ृीन बधंानंी शरीर आवळपन 
�ाणापानािद वायप एक� करन ृो कंुडिलनी जागी करृो, सुषुमना नाडीचा िवकास करन मपलाधारापासपन 
आजाच�ापय�ृंया च�ाचंा भेद करन ृो सहसदळामधये �ससर होृो आिण तया कमलाृील अमकृाचा ओघ 
मपलाधारापय�ृ पोचिवृो. आजाच�ांया पवरृावर नाचणाऱया चैृनयरप भरैवांया पा�ाृ मन आिण पवन याचंी 
िखचडी वाढपन देमन योगाभयास चागंला दढ झाला की िृनही बधंाचंा समुदाय पुढे करन ृो मागंया बाजपस 
धयान िस� करृो. धयान आिण योग या दोनही भपिमका िन�वघनपणे दढ वहावयाृ महणपन वैरागयासारखा िम� 
तयाने �समपासपनच जोडपन ठेवलेला असृो. ृो िम� धयानांया वळेी िकवा योगांया वळेी तयांया बरोबर चालृ 
असृो. जी वस पृ आपण शोधृ असृो ृी दि�स पडेपय�ृ हाृाृला िदवा खाली ठेवप नये असे केले की वस पृ 
सापडृेच. तया�माणे मोकांया िठकाणी �वक� झालेलया पुरषाची वकि� ��ांया िठकाणी लयाला जाईपय�ृ 
वैरागय तयांया बरोबर चालृ असलयाने तया साधकाला कुठेही ध�ा लागृ नाही.  

 
अजुरना, असे समजप नये की, मुमुकप माग�स लागला की तयांयावर येणारी माग�ृील सवर संकटे संपली. 

उलट ृो जसजसा मोकमंिदराची एकेक पायरी चढृो ृसृसे तयाचे सवर �कारचेच सामथयर वाढृ जाृे. 
साधकांया अंगी स�वगुण वाढला की अहंकार, बल, दपर, काम, �ोध, संग हे सहा श�प देखील  पपव�पेकाही 
�बल होृाृ आिण हे जाणपन ृो मुमुकप या सव�ंयाशी लढणयांया ृयारीृच असृो. वयवहाराृला श�प एकदा 
मारला की काम संपृे पण आपलयाच िठकाणी स�वगुणाबरोबरच वाढणारे हे अंृगरृ  श�प कणाकणास कधी 
एकेक ृर कधी सहाही िमळपनसु�ा साधकावर चाल करन येृाृ. साधकांया साि�वक धैय�ची इसे परीकाच 
होृे. तया श�पंचा पराभव लकवळेा केला ृरीही ृे पुनहा पुनहा डोके वर काढृाृ. महणपन आतमलाभांया 
लढाईसाठी बाहेर पडलेला ृो साधक जानाचा अभयास करन आपले बळ वाढिवृो. मग वैरागयाचे िचलखृ 
अंगाृ चढिवृो आिण राजयोगरपी घो�ावर सवार होृो. जे दशय दि�स पडेल तयाृील लहान, मोठा वगैरे 
भेद नाहीसा करणारी धयानरपी ृी�ण ृरवार ृो िववकेरपी मुठीृ घ� धरृो. 

 
सपयर जसा बेडर वक�ीने अंधाराृ जाृो ृसा ृो साधक मोकिवजयरपी ल�मीला वरणारा भृ� 

होणयासाठी संसाररपी रणभपमीमधये िनभरयपणाने जाृो. 
 
आृा ्ा लढाईृ तयांयाशी लढायला येणारा पिहला श�प आहे देहाहंकार! तयाला ृो आधी धोपटपन 

काढृो. हा देहाहंकार मेलयावरही सोडृ नाही, पुनहा जनमाला घालृो आिण हाडांया ृुरंगाृ घालपन चळृो. 
तया अहंकाराचा सारा महणजे देह हा िक�ा. ृो साधक �सम हसृगृ करृो. दुसरा श� ुआहे बल! िवषय 
महटले की हे बल चौपट वाढृे. जगाला ृे बल मकृावससा आणृे. िवषयांया नादाने वाढलेले हे बल जगाचा 
संहार करनही आपली कृपृी करन घेणयास मागे पुढे पहाृ नाही. ृो बलरपी श�ु िवषयाचा भरलेला समु् 
आहे. नुसृा समु् नवहे ृर िवषाने भरलेला समु् आहे. सगळया दोषाचा ृो राजा आहे. हे सगळे जरी खरे 
असले ृरी धयानख�ाचा  घाव तयाला सहन होृ नाही इृके ृे हतयार पाजळलेले असृे. 

 
िृसरा श�प आहे दपर. ि�य िवषय िमळाले की सुख वाटृे. ्ा सुखाचा बुरखा घालपन हा दपर िमरवीृ 

असृो. ृो गजरना कर लागला की, साधकाला सनमाग�वरन काढपन अधम�ंया वाटेला ओढपन नेृो. िृसे तया 
साधकाला कोणी �ाृा नसृो आिण मग दप�ंया धंुदीमधये नरकरपी वाघांया ृावडीृ ृो सापडला की तयाचे 
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तयाला काही कळृ नाही. सुखाचा बुरखा घालपन, िवनास देमन, घाृ करन मारणाऱया दप�ला हा साधक 
मारन टाकृो. 

 
आृा काम आिण �ोध हे दोन श�प ृर एकमेकांया गळयाृ गळा घालपनच साधकावर ह�ा चढिवृाृ. 

आधी काम उतप� होृो. ृो पुरा झाला नाही की कोधा�गन पेटृो. ्ा �ोधाचा ृर ृपसवयानंीसु�ा धसका 
घेृलेला आहे. काम ृर काय जेवढा भरावा ृेवढा मोकळा होृ रहाृो. ृो काम ्ा साधकाने कुठेच नाही 
इृका नाहीसा केला आिण काम नाही असे महटलयावर �ोधही आपोआप नाहीसा झाला. मपळ ृोडले की, जशा 
फा�ंा आपोआपच गळपन पडृाृ तया�माणे काम ्ा लढाईृ मेलयाबरोबर �ोधाचीही येरझार संपृे. पिर�ह हा 
सहावा श�!ु हा िनःसंग पुरषालासु�ा संगामधये घालपन बुडिवृो. राजा गुनहेगारांया पायाृ घालावयाचा खोडा 
तयालाच आपलया डोकयावरन वहावयास लावृो तया�माणे ही आस�कृ भोगायला लावपन आपणा बिल� होृे. 
जीवाला सी पु�ाचंा भार हा पिर�ह भोगायला लावृो. ृो संग आपले खोगीर जीवांया मसृकावर ठेवृो. 
अंगामधये अवगुण घालृो आिण ममतवाची काठी जीवाला धरावयाला लावृो. आृा एखा�ाने संसाराचा तयाग 
केला ृर ृो िशषय, शास, मठ या रपाने साधकांया मनाृ आस�कृ िनम�ण करृो. िनःसंगालाही फासाृ 
घालृो. कुटंुबाची माया ृोडली, मठािद उपािध अंगी लावपनच घेृली नाही. साधक वनामधये वनय 
�ाणयासारखा राहप लागला ृरी उघ�ा शिररांया रपाने का होईना ृो जीवांया मागे लागलेलाच असृो. 
असा िजकणयास कठीण असलेला पिर�ह िजकप न तयाचे ठाणे काबीज करन संसार िजकलयाचा आनंद ृो 
साधक भोगृो. 
 

अमािनतवािद जानगुणाचें मेळावे हे मोकदेशीचे राजे आहेृ. ृे यसासर जानाचे राजय अशा साधकाला 
अपरण करृाृ आिण आपण तयांया पिरवारापैकी होमन रहाृाृ. सहा श�पंचा नाश करन, मोकदेशीचे 
सा�ाजयपद िमळवपन साधक िस� होमन रहाृो ृेवहा तयाची िवजयया�ा चालप  होृे. �वकि�ंया राजपसावर 
असणाऱया जागकिृ, सवपन, सुषु�पृ या ृीन अवससा पावलापावलावर आपआपलया सुखाचे िनबलोण 
तयांयावरन उृरृाृ. िववके हाृाृ चोपदार काठी घेमन बोध करीृ दशयाची गद� दपर करृो. योगभपिमका 
हाृाृ आरृी घेमन तयाला ओवाळायला येृाृ. ऋि�िसि�चे समुदाय धावृ येमन पुषपवक�ी करृाृ, तयाला 
जणु काय फुलानंी नहाम घालृाृ. �महैकयासारखे सवराजय जवळ जवळ येृ असृाना ृो िृनही लोक 
आनंदाने भरन टाकृो. आृा तयांया दि�मधये श�प आिण िम� या भेदाचा लवलेशही उरलेला नसृो. अजुरना, 
अरे काय सागंप, कोणतयाही िनिम�ाने हे माझे असे महणणयाएवढे �ैृ तयांयापुढे येृच नाही इृका ृो �ैृरिहृ 
झालेला असृो. आपलया एकच�ी स�ेने तयाने सवर जगृ कवटाळपन घेृले आहे. तयामुळे आपलया ममृेला 
कोठेही िचकटप  न देृा ृो अनासकृ रहाृो. 

 
सगळे श�ु तयाने िजकले आहेृ, हे सगळे जग आपलेसे केले आहे आिण तयांया बठैकीचा 

राजयोगरपी घोडा आृा �ससर झाला आहे अशी अवससा होृे. वैरागयाचे जे बळकट िचलखृ तयाने अंगाृ 
घाृलेले असृे ृे ृो सोडे िढले करृो. आृा मारायला समोर कोणी नाही महणपन धयानाचे खाडें ृो आवरृो. 
वकि�वरचा ृाबाही तयाला आृा एकसारखा ठेवावा लागृ नाही. तया शांृ च होमन जाृाृ. िजसे जावयाचे ृे 
मु�ामाचे िठकाण आले की जसे पामल �ससर होृे, चालणे साबंृे तया�माणे अभयासही मंद होृो. पाऱयाचे 
औषध आपले काम करन, आरोगय देमन शिररा पृन नाहीसे होृे तया�माणे ��ाशी ऐकय होणयाची वळे आली 
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की साधने कमी कमी होृ जाृाृ. जोराने वहाृ येणारी गंगा समु्ाजवळ आली की शांृ  होृे, कािमनी 
कांृ ापाशी �ससर होृे, केळीला घड पडला की केळीची वाढ खंुटृे, गावाजवळ रसृा संपृो तया�माणे 
आतमसाकातकार अनुभवला येणार असे वाटलयाबरोबर ृो साधन हतयार हळपच बाजपला ठेवृो. वैरागयाची 
मावळृी वळे येृे. जानाभयासाला वाधरकय येृे आिण योगरप फळ प� होृे. सुभटा अजुरना, ही जी अवससा ृी 
खरी शांृ ी. ही शांृ ी जयावळेी संपपणरपणाने तया साधकांया अंगी येृे ृेवहा ृो पुरष �� होणयांया योगयृेचा 
होृो. पौ�णमेपेका चृुदरशीला चं् ामधये जो एका कलेचा उणेपणा असृो ृेवढाच �� आिण �� सवरपाृ 
िमळणयासाठी आलेलया या साधकाृ रहाृो . ��ाचा कस सोळावा ृर “��होृयाचा” पधंरावा असृो . 
समु्ामधये वगेाने िशरणारे गंगेचे पाणी आिण आृ िशरन �ससर झालेले पाणी एवढाच फरक याृ असृो . हे जे 
लवमा� अंृर आहे ृे शांृ ींया जोरावर ृो कधीच ृोडृो आिण �� होृो . ��ैकय होणयापपव�देखील तयानंी 
��पण अनुभवलेले असृे आिण ृसा िवचार केला ृर ृो साधक �� होणयांया योगयृेस पोचलाच आहे असे 
समज.  

 
अजुरना, �� होणयांया योगयृेस पोचलेला ृो पुरष मग आतमबोध �स�ृेंया पदावर बसृो . जया 

अ�गनवर सवयंपाक होृो ृो अ�गन िवझला की सवयंपाक आलहाददायक होृो , शरद ऋ पृमधये गगंा आपली  
वष�ऋ पृमधली धावपळ सोडपन शांृ  होृे, गाणे साबंले की सासीची हतयारे पण बदं होृाृ . तया�माणे आतमबोध 
होणयासाठी केलेलया उ�ोगाचे �म मग शांृ  होृाृ . आतमबोध �स�ृा ही जी अवससा �खयाृ आहे ृी दशा 
महामृी अजुरना ृो योगी भोगृो. 

 
रंगावधपृ महाराज १०८ िदवसाृ नमरदा �दिकणा घुरी करावयाची ्ा िन�याने िनघाले . साधनेृ 

वयतयय येम नये महणपन केवळ गपळ पाणी घेृ . एक कौिपन , एक काबंळे , हाृाृ बाबंपची काठी , डोकयावर 
वासुदेवासारखी एक टोपी असा तयाचंा वषे असे . तयाचंी ृी मपृ� पाहपन ृे इं�जी व संसकक ृ िशकलेले तया 
काळाृील गाढे पिंडृ व पदवीधर असृील असे कोणालाच वाटले नसृे. 

 
�दिकणेंया माग�वर रोज तयानंा कोणी ना कोणी �वासी भेटृ . महाराज तयांं याशी िमळपन िमसळपन 

वागृ व तयांं या सुखदुःखांं या गो�ीृ भाग घेृ. तयानंा मागरदशरन करीृ. सारेजण तयांं या �� ृेजाने �भािवृ 
होृ असृ. 

 
एकजण एक िदवस महाराजानंा महणाला , “महाराज, आपलयाला ृर कोणृेही दुःख वा काळजी 

िदसृ नाही, आपण ही क��द �दिकणा कशासाठी करीृ आहाृ?”  
 
महाराज महणाले, “सारे जग सुखांया मागे धावृ आहे पण मी दुःख कोठे आहे हे शोधृो आहे . आ�यर 

हेच वाटृे की मला दुःखाचा लवलेशही कुठे िदसृ नाही. मला िजकडे िृकडे सुखच िदसृे आहे.” 
 
��ैकय पावलेला योगी हा असा असृो. 
 
देव सागंप लागले, “ही वस पृ माझी महणपन आतमीयृा धरन शोक करावा , काही �ापृ वहाव ेअशी इंचा 
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करावी हे तया पुरषाला ऐकयभावांया भरृीमुळे संपृे. सपयर उदयाला आला की सप�पणे चमकणाऱया नक�ांं या 
जयोृी ृो आपलया अंगंया ृेजाने िनष�भ करृो , तया�माणे आतमानुभवाचा उदय झालयाबरोबर भपृ भेदाची 
वयवससा मोडृ मोडृ ृो आपलया सवरपापय�ृ येमन पोचृो . पाटीवरची अकरे सहज ओलया हाृाने पुसावी 
तया�माणे तयांं या दि� पृन भेद पुसपनच टाकला जाृो . जागकृी आिण सवपन ्ा दोनही अवससा अजानामधये व 
पुढे अजान जानामधये व जान आतमसवरपामधये लीन होमन जाृे. पपणर बोधामधये सगळे बुडपनच जाृे. 

 
जेवृा जेवृा भपक सोडी सोडी कमी होृ जाृे व कृपृींया वळेी नाहीशी होमन जाृे. जागकृावससा 

आली की झोप संपृे. चालृा चालृा वाट सोडी सोडी होृ जया िठकाणी पोचावयाचे िृसे आली की संपृे, 
आपले पपणरतव चं् ाला पौ�णमेस भेटृे आिण चं् ाची वाढ खंुटृे आिण शुकलपकही नाहीसा होृो. तया�माणे 
पदासरमा� नाहीसे करणारे जान घेमन जेवहा ृो तया जानाने माझया सवरपाृ येृो ृेवहा तयाचे अजान नाहीसे 
होृे. कलपानृांया वळेी नदी आिण समु् याचें िभडोळे मोडपन आ�� सगळे �ैलोकय पाणयाने भरन जाृे. घट 
आिण मठ पडपन गेले की आृले आिण बाहेरचे आकाश एक होमन जाृे. का� ेजळपन गेली की का�ाचंा अ�गनच 
होृो. लेणयाचे ठसे मोडपन गेले की नामरपभेद जामन नुसृे सोने उरृे तया�माणे बुि�मंृा, तयाला 
तयांयासकट माझयावाचपन काही उरृ नाही ही अशी माझी चौसी अभेद भ�कृ तयाला िमळृे. आणखी आ रृ, 
िजजासु, अस�स� हे ृीन �कारचे भकृ ्ा भ�कृंया वाटेला लागलेले असृाृ. तयाृला हा चौसा जानी भकृ 
मला येमन िमळृो. अजुरना, ्ा ृीन �कारंया भ�कृ आहेृ महणपन ्ा भ�कृला मी चौसी भ�कृ महटले 
इृकेच. एरवी इसे पिहली, दुसरी, िृसरी, चौसी वगैरे भ�कृचे �कार केवळ वरवरचे आहेृ. इसे पिहली नाही 
आिण चौसी नाही. माझया सहज सवरप�ससृीला भ�कृ हे नाव आहे. या भ�कृचा िवशषे गुण असा की, जयांया 
िठकाणी माझयाब�ल अजान आहे िृसे ृी �काश आणृे. तया भकृाला मी जसा हवा असेल ृसा ृसा दाखवृे 
आिण सव�ची समजपृ घालपन सव�नाच भ�कृंया वाटेला लावृे. जे सवरप भकृाला आवडृ असेल तया तया 
सवरपाृ ृी भकृाला माझे दशरन घडवृे. तयाचे मन िजसे �ससर होईल तया िठकाणी माझे रप तयाला ृसेच 
िदसृे. माझया अखंड �काशाने ृी ृशी वगेवगेळया सवरपाची दशरने होृाृ. किपधवजा, सवपनाचे िदसणे असवा 
न िदसणे हे आपलया अ�सृतवावर अवलंबपन आहे. तया�माणे िवनाचे असणे वा नसणे हे माझया �काशावर 
अवलंबपन आहे. हा जो माझा सहज �काश ृो “भ�कृ” या नावाने ओळखला जाृो आिण महणपन आृ�ंया ठायी 
आृ� पुरिवणाऱयाचे मी रप घेृो. असर�ापृीची इंचा करणाऱयाला, याचना करणाऱयाला असर पुरिवृो. जया 
हे पृने भ�कृ केली असेल तया हेृु�माणे तया भ�कृला ृे ृे नाव येृे आिण भकृांया इंचे�माणे मी ृसा ृसा 
होृ जाृो. या�माणे अजानाचा अंगीकार करन ही माझी भ�कृ वयवहार कर लागली की ृी भ�कृ मला 
्ष�ाला दशय करन दाखिवृे. मुखांया योगाने मुखाला मुख िदसृे हे खरे पण लटके दुजेपण आरसाच 
दाखवृो. दि� चं् ाला पहाृे हे खरे पण िृंयाृ दोष उतप� झाला की एका चं् ाचे दान चं्  िदसप लागृाृ. 
मीच माझयाकडपन भ�कृंया योगाने आकलन केला जाृो पण वगेळेपण िदसृे ृे खोटे आहे व ृे अजानाला वश 
झालयाने िदसृे. जानदि�मुळे अजान िफटृे. माझे द�तव मला भेटृे आिण �िृिबब िबबाृ एकवटृे तया�माणे 
हा जानी भकृ माझयाशी एकरपच होृो. 

 
सोनयामधये िहणकस धा पृ असृे ृेवहाही तयाृील सोने अढळ असृेच पण ृी िहणकस धा पृ तया पृन 

िनघपन गेली की िनववळ सोनेच उरृे. पौिणमेंया आधी चं्  कलानंी युकृ असृोच पण पप�णमेस तयाला पपणरृ ा 
भेटृे, तया�माणे मी ्ा िृनही भकृानंा िदसृो पण अनयसा जानांया �ारे िदसृो. जानी भकृ मा� दशयाचा 
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िवरास करन मला एकरपृेने भेटृो. पास�, महणपन ही जी जानो�र भ�कृ आहे हा दशयरप माग�ंया 
पलीकडचा व सवर�े� असा चौसा भ�कृयोग आहे असे मी ृुला महटले. या जानो�र भ�कृने ृो माझा भकृ 
माझयाशी एकरप झाला, ृो केवळ मीच झाला हे ृुला ऐकप न ठामक आहेच. 

 
किपधवजा अजुरना, साृवया अधयायामधये मी हाृ वर करन िन�यातमक रीृीने ृुला सािंगृले आहेच 

की ृो जानी भकृ माझा आतमा आहे. कलपांया आरंभी ही भ�कृ मी भागवृांया िमषाने सव�ृ उ�म महणपन 
��देवाला उपदेश करन सािंगृली. तया �े� भ�कृला िनरिनराळे लोक िनरिनराळी नाव ेदेृाृ. जानी िृला 
सवसंिवृ, शवै िृला श�कृ अशी नाव ेदेृाृ पण अजुरना, आमही िृला परमभ�कृ असे नाव देृो. 

 
अजुरना, ृुला �मयोगयाचे वणरन सािंगृले आहेच. माझी भ�कृ करीृ करीृ मला येमन िमळणयाची 

वळे येृे ृेवहा ृी तया �मयोगयाला �ापृ होृे आिण मग ृी �ापृ झालयावर माझया िनमरळ सवरपाने सवर िवन 
भरन जाृे. 

 
असे मनाृ येृे की देवाला भ�कृ अतयंृ ि�य. नववया अधयायाृ, बारावया अधयायाृ देवानंी मुकृ 

कंठाने अजुरनाला भ�कृचा उपदेश केला. साृवया अधयायाृ ही भ�कृ चार �कारची िकबहुना “माझे भकृ चार 
�कारचे आहेृ” असे सािंगृले. 

 
आ रृ, िजजासप, अस�स� व जानी असे चार �कारचे भकृ असले ृरी तयापैकी सवर�े� भकृ महणजे 

जानी भकृ असे महटले. अस�ृ हे चार �कार वरवरचे आहेृ. भ�कृृ पिहली आिण चौसी असा िवशषे भेद 
नाही असेही महटले. मग वाटृे की भ�कृृ �कार नाहीृ पण अवससा असावया. संसाराृ अस�चे मह�व 
अननयसाधारण आहे आिण महणपन तया बाबृीृ जीव �सम देवाकडे धाव घेृो. सकाम भ�कृ असृे पण �ी. 
गुरदेव रानडे महणृ की. “�सम भ�कृ सकाम असायचीच. मीसु�ा परीकेृ यश िमळाव े महणपनच नाम घेवप 
लागलो.” 

 
गुरदेवानंी १९०१ मधये महणजे पधंरावया वष� भामसाहेबमहाराज उमदीकर याचंा अनु�ह घेृला व ृे 

सोडेफार नामसमरण कर लागले. नामसमरण केले ृर परीकेृही यश िमळृे असे गुरंचे उदगार ऐकप न तयानंी 
मिॅ्कंया परीकेंया वळेी नेमाने काही माळा करणयास सुरवाृ केली. तया परीकेृ गुरदेवानंी जग�ास 
शकंरशटे सकॉलरिशप िमळाली ृर आपले गुर खरे असा एक संकेृ मनाशी ठरवला होृा. तया�माणे 
सकॉलरिशप िमळालीही घरची पिर�ससृी बेृाची असलयाने ही सकॉलरिशप िमळालयामुळे तयाचें पुढील चार 
वष�चे िशकण सुकर झालेच पण सव�ृ मोठा फायदा हा झाला की पारमा�सक गुरवरील ��ा बळकट झाली.  

 
नोकरी, पतनीिवयोग, पु�िवयोग, मा कृिवयोग अशा अनेक संकटकाळामधये तयानंी गुरचरणाजंवळ 

आ रृृेने धाव घेृली. “नाम वाढवाव”े. “क�ाने करावे”, “जेवहढी भ�कृ ृेवहढी �ापृी” असा उपदेश गुर 
करीृ होृे आिण तयामुळे मा कृिवयोगांया वळेी “देवा ृुझया मनाृ असेल ृर िृला राहप दे नसेल ृर घेमन 
जा.” असे महणणयाइृकी मनाची ृयारी झाली होृी. “देवांया इंचेने जे वहावयाचे असेल ृे होम दे” अशी 
भपिमका ृयार झाली. ्ा सगळया �पचं दुःखा पृन देवाब�लची िजजासा पपणर होमन तयांयाशी एकरप 
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होणयाइृकी ृयारी झाली. घरांया कोनिशलेवर “ृ�विजजासेचे �शन ईनरपादपरागसेववेाचपन सुटृ 
नसृाृ” हे भागवृाृील एका उृाऱयाला िदलेले शीषरक िनबाळंया घरालाही �ाव ेअसे तयानंी सुचिवले. 
इृकेच काय पण “माझयापुरृे काम झाले आहे” असे िन�यातमक रीृीने महणणयापय�ृ ृे पोचले होृे. 
सगुणाचा साकातकार ृर होृच होृा, िनरिनराळे नाद, िनरिनराळया �कारचे ृेज, शषेदशरन, अनंृदशरन ृे 
घेृ होृेच पण कुणीृरी िवचारले, “ृुमचा मागर सगुण की िनगुरण?” या �शनाचे उ�र तयानंी िदले, “कुठला 
सगुण? कुठला िनगुरण? आमच मागर देवाचा.” 

 
�ी. गणपृराव कारखानीसानंा तयानंी १९२० मधये सप�च सािंगृले, “गणपृराव, माझयापुरृा परमासर 

झाला. आृा यापुढे �ीमहाराजाचंी जशी इंचा असेल ृसे होईल.” कारखानीस पुढे महणृाृ, “माझयापुरृा 
परमासर झाला याचा असर– 

 
जानदाा महणा ्ेलो ्ेलोत  
आ्ा ंउििेलो गु्कृरात॥ 

 
असा होय. माझया एक�ाचा उ�ार झाला. मी सुटलो, मी मुकृ झालो असा आहे. आृा जगास 

उ�ारणयाचे सामथयर देणे वा न देणे हे �ीगुरकक पेवर अवलंबपन आहे. असा गुरदेवांं या महणणयाचा आशय.” 
 
सकॉलरिशप महणपन ठरािवक माळा करणयापासपन येसेपय�ृ गुरदेवानंी नामाची कास धरन भ�कृ 

फुलिवली आिण ृी जगास िशकिवली. देव भ�कृचे जे जे चार �कार सागंृाृ ृे महणजे भ�कृंया चढतया 
अवससा असावया असे वाटृे. 

 
देव पुढे महणाले, “अजुरना सगळे जगच असे परमातमभावाने भरले की वैरागय आिण िववके, बधं आिण 

मोक, वकि� आिण िचृन हे सगळेच तया भावाृ एकतवाने बुडपन जाृे. कलपांृ ांया वळेी चोरी भपृ ानंा आकाश 
िगळपन टाकृे तया�माणे अर� आिण पर� हे दोनही काठ एकच होृाृ. साधक असा अनुभव घेृाृ की, मी 
परमातमा अलीकडे, पलीकडे यांं यापेका वगेळा साधयसाधनाृीृ, शु� असा आहे. हे एकदा जाणवले की ृे मी 
होमन माझा अनुभव घेृाृ. 

 
ऐक पास�, समु्ांया अंगामधये िमळपन जशी गंगा समु्ावर सप� ृळपृे तया�माणेच हे देवभकृाचें 

ऐकय आहे. आरसे सवंच करन एकमेकापुढे माडंाव े महणजे आरशाचेच रप जया�माणे आरशाृ िदसृे 
तया�माणे पािहला जाणारा व पाहणारा हे दोघेही ्�ेच होृाृ. जागकिृ आलयावर सवपन नाहीसे वहाव ेआिण 
आपण आपलेपण अ�ैृाने भोगाव ेृसे हे घडृे. ‘आरसा बाजपला नेला, मुखबोधही गेला’ महणजे एक�ानेच 
देखलेपणाचा अनुभव घयावा ृसे हे आहे. 

 
आृा कुणी कुणी असे महणृील की ऐकय झालयावर भोग घडृोच हे कसे घडेल? शबदानंीच शबदाचंी 

सृुृी आिण िनदा होृे ना ृसेच हे आहे. ऐकय असपनही तयाचा भोग हेच तयाचे सवरप आहे हे पास�, पृ प�े 
धयानाृ ठेव. 



 
अनु�मिणका 

 
हे बघ म प्प झालयािशवाय माझी भ�कृ कशी करृा येईल? राजेपण अंगी? असलयािशवाय राजा 

राजेपण कसे भोगप शकेल? अंधाराने अंधाररप रहाणार असा ह� धरला ृर ृो सपय�ला आिलगन कसे देणार? 
अरे, शकंा घेणाऱयांं या गावी बहुधा सपयर पहायला िदवा लावृ असृील िकवा आकाश आृ घयावयासाठी माडंव 
घालृ असृील.  

 
अरे, आकाश झालयािशवाय आकाशाचे सवरप कळेल कसे? गुंजाचें लेणे दािगनयांया ृाटाृ शोभेल 

कसे? जो म प्प झालाच नाही तयाला मी कळणार कसा? 
 
ृरण सी आपलया आंगचे ृारणय भोगृे तया�माणे ृो �मयोगी मी होमन माझा अनुभव घेृो. ृो 

सव�गाने माझे रप होमन जाृो. काहीही ि�या न करृा ृो माझी भ�कृ करृो. अलंकार सोनेपण जसे सहज 
िमरवृे ृसा ृो म प्प होृो. चदंन आिण सुवास, चं्  आिण चिं्का ही जशी अकक ि�म आिण सहज एकरप 
असृाृ तया�माणे अ�ैृाृ केवळ अ�ैृ नादंृे. तया अ�ैृास ि�या सोसृच नाही. ही जानो�र अभेद भ�कृ 
कशी असेल हे पास�, अनुभवाचे शास आहे. बोलणयाचे नाही. 

 
आृा पपवरसंसकार आहेृ महणपन काहीबाही बोलणयाची ि�या नकळृ भकृांया हा पृन घडृे पण तया 

िवनवणीला ओ देणारा पण मीच आिण बोलणारा पण मीच असृो. बोलणाराच जेवहा बोलणाऱयाला भेटेृो ृेवहा 
बोलणे घडृ नाही. मौनच घडृे आिण हे मौनच माझी उ�म सृुृी आहे. महणपन ृो बोलृ असृाना तयांया 
बोलणया पृन मीच बोलृो मीच मला भेटलयाने मौन िस� होृे आिण ्ा मौनाने ृो माझी सृुृी करृो. 
तया�माणे अजुरना बुि�ने िकवा दि�ने ृो जे जे पाहप जाृो ृे पहाणे दशय पदासर लोटपन देृे आिण पहाणारच 
दाखवृे. दशय जामन ्�ा ृेवहा ्ष�ालाच भेटृो. कसा महणशील ृर आरसा पुढे येणयापपव�पासपन असलेले 
मुख ृे पहाणारे असपन ृेच �िृिबबरपाने आपलयाला पहाृे तया�माणे ्�ा ्ष�ाला भेटला की एकटा ्�ाच 
राहृो आिण मग ्�ेपणही घडृ नाही. सवपनाृलया ि�येला आिलगन देणयासाठी उतसुक झालेला पुरष जागा 
झाला की सवपनाृील िमथया सी नाहीशी होमन एकटाच उरृो. दोन लाकडे एकमेकावर घासली की अ�गन 
िनम�ण होृो आिण तया दोनही लाकडाचंा नाश करन केवळ आपण उरृो, दोन ही भाषाच उर देृ नाही. सपयर 
आपले �िृिबब हाृाृ घेम गेलयास �िृिबब ृर जाृेच पण िबबही जाृे तया�माणे मी होमन ृो पुरष 
दशयाला पाहप गेला ृर दशय जाृेच पण दशयसापेक जो ्�ेपणा ृोही जाृो. सपय�ने अंधार �कािशृ केला की 
सगळीकडे �काशच �काश होमन �काशयृा जशी वगेळी उरृ नाही तया�माणे माझयाशी एकरप होमन पहाणे 
नाही आिण न पहाणेही नाही जी अवससा िनपजृे ृे खरोखर माझे दशरन आहे. 

 
िकरीटी, काय सागंप तया अनुभवाची �ौढी! अरे, कुठला वाटेल ृो पदासर असप दे तयांया भेटीबरोबर ृो 

�मयोगी द� दशयाृील ्�ेपण सदाच अनुभवृ असृो. आकाश आकाशाने भरन गेले की हालृ नाही, ढळृ 
नाही, जाृ नाही, येृ नाही तया�माणे माझयाशी एकरप झालयामुळे ृो आतमरप होमन जाृो आिण दुसऱया 
कशालाही ृेसे जागा उरृ नाही. 
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कलपानृी पाणी इृके सगळीकडे भरन जाृे की तया पाणयाला हलायलासु�ा जागा उरृ नाही 
तया�माणे मी आतमयाने तयाला भरन टाकले की तयाची ृशी अवससा होृे. आपलाच पाय आपलया डोकयावर 
कसा चढेल? अ�गन सवृःचाच दाह कसा करणार? पाणी सनान करणयासाठी पाणयाृ कसे िशरणार? 

 
महणपन अजुरना, तयाचे सवर काही मी झालयामुळे तयाचे जाणे येणे साबंृे. मी जो �ैृशपनय एकाकी आहे, 

तया माझी या�ा करणे हे असे आहे. लाटा पाणयावर खपप वगेाने धावृाृ. पण लाटानंी काही कुठला दपरचा 
�वास केलेला नसृो. जे सोडाव,े माडंावे, जया िठकाणी जाव,े याव,े जयांया योगाने चालाव ेृे सगळे पाणीच 
पाणी आहे, तयामुळे लाट कुठेही गेली ृरी पाणीच आहे, पाणयाशी िृची असलेला एकातमृा काही मोडृ नाही, 
तया�माणे हा �मयोगी परमातमपणाने पपणर भरलेला असृो. ृो सवर बाजपंनी मलाच �ापृ झालेला असृो आिण 
अशा रीृीने कुठे न जाणे ही माझी या�ा तयाला घडृे. तया या�ेचा ृो उ�म या�ेकर होृो. अजपन तयाचे शरीर 
िश�क आहे आिण महणपन ृो काही एक करावयास बसृोही मा�. 

 
गुरदेव रानडे महणृ, “आधया�तमक जीवन जगाव े हाच माझा ृ�वजानांया अभयासाचा हे पृ 

आरंभापासपन होृा आिण तया अभयासाची पिरणृीही परमास�ृच वहावी असे एकच मागणे देवापाशी आहे.” 
 
एकदा तयानंा कुणीृरी िवचारले, “ृुमही नेहमी इृराचें िवचार सप� करन सागंृा पण ृुमचे सवृःचे 

ृ�वजान काय आहे?” तयावर तयानंी उ�र िदले. “मी सकाळी उठलयापासपन रा�ी िनजेपय�ृ जया जया ि�या 
करृो तयाचे सप�म िनरीकण केले ृर माझे ृ�वजान काय आहे हे ृुमहाला आपोआप कळपन येईल.” 

 
१९२१ मधये आजारी पडपन ृे इंचगेरीस जामन राहीले ृरी िृसेही तयाचें लेखन वाचन चालपच होृे. 

तयावळेी ृे आपलया उपिनषदावरील �ंसाची ृयारी करीृ असलयामुळे धयानधारणा साभंाळपन िदवसाकाठी 
चागंले पाच-सहा ृास हे काम ृे करीृ. �ी. ग. िव. ृुळपुळे यानंी तयानंा प� िलहपन िवचारले, “�कक िृ बरी 
नसृाना आपण इृके काम कशाला करृा? तयापेका हा वळे नामसमरणाकडेच का देृ नाही?” तयावर �ो. 
रानडे यानंी उ�र िलिहले, “माझयाने करवले असृे ृर चोवीस ृास नामसमरणच केले असृे. पण ृे होृ 
नाही महणपन हा उ�ोग करृो. वासृिवक या कामाला मी कवडीइृकीही िकमृ देृ नाही. पण एकसारखा नेम 
होृ नाही महणपन तयाला पोषक होईल असा दुसरा काहीृरी उ�ोग करावा लागृो. एक वळे अशी होृी की 
परमास�हपन ृ�वजानांया अभयासाची माझी ओढ वरचढ ठरली असृी परंृु सुदैवाने ृसे झाले नाही आिण 
माझा परमासर िजवंृ  रािहला.” 

 
�ी. गुरदेवानंी काही वयाखयाही वगेळया सागंपन ठेवलया. ृे महणृ, “अवृार महणजे राम-कक षणािद 

अवृार नवहेृ. साधकांया डोळयापुढे अवृरणारा तयाचा पारमा�सक अनुभव! असा जो अनुभव अवृरृो ृो 
अवृार! 

 
सगुणभ�कृ महणजे मप�ृपपजा नवहे. पोसी वाचन, अधयातम�वण, भजन व देहधारी गुरची सेवा महणजे 

सगुण भ�कृ. 
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“िनगुरण भ�कृ महणजे ��, माया, िववके नवहे ृर केवळ नामसमरण!” 
 
एक िदवस ृे महणाले, “अलीकडे लोक सगुणांया मागे फार आहेृ. जो उठृो ृो मला नमसकार 

करृो आिण माझे फोटो घेृो. हा सवर सगुणभ�कृचा अिृरेक आहे. सगळीकडे सगुण भरले आहे. िनगुरणाची 
जागा आृा एकच उरली आहे ृी महणजे नेमाची खोली! ” 

 
ृे असेही महणृ, “कक षणापरणमसृु महटलयाने कक षणापरण होृ नाही. ृर कोणृेही कमर करृाना व 

केलयानंृर देवाचे नामसमरण करणे हे खरे अपरण होय. ृ�वमिस हे वाकय देखील केवळ कलपना नवहे. 
साधकासमोर जेवढी �चीृी आहे ृेवढा ृो सवृः आहे याचे ृे वाकय �ोृक आहे. साधकानंी आपापले अनुभव 
एकमेकाना िनरहंकार वकि�ने सागंणे महणजे “सखय भ�कृ” 

 
देवाचें रप िदसृ नसृानाही तयांया नामाचे समरण करणे हा कमरयोगाचा खरा असर आहे. 
 
पारमा�सक वकि�स बळकटी यावी, ृी सृृ िटकावी यासाठी संृ, साधु, स�न नमसकारीृ जाव े हे 

रामदासानंी सािंगृलेले �ृ गुरदेवानंी जनमभर पाळले व साधकानंाही पाळायला सािंगृले. नेमाब�लही 
तयाचंा असाच कटाक होृा. एकदा सपृाह झालयावर बरीच साधक मंडळी आपआपलया गावी गेली. काही सोडी 
िनबाळला रािहली होृी. सपृाह संपला महणपन साधक नेमाकडे दुलरक करन गपपा मारीृ बसले होृे. ृे पाहपन 
गुरदेव नेमांया खोली पृन बाहेर आले व तयानंा महणाले, 

 
“आमचा सपृाह कधीच संपृ नाही. ृो सुरच असृो. वयसर कालकेप कर नका. नेमाला बसा.” 
 
ृेवहा देव सागंृ आहेृ. “ृो साधक काही करायला बसला ृरी भ�कृंया �ागंणाृच माझयाशी ऐकय 

भावाने खेळृ असृो. अजुरना, कमर आिण कृ� हे जामन माझयाशी ऐकय पावपन मला पािहले की, ृो मीच होृो. 
आरशाने आरशाृ पािहले ृरी न पािहलयासारखे होृे सोनयाने सोने झाकले ृर न झाकलयासारखे होृे. 
िदवयाने िदवयाला �काशले ृरी ृे न �काशने होृे तया�माणे मी होमन केलेले कमर, कमर होृच नाही. ृो 
�मयोगी कमर करृ असृो पण अमुक कमर मला क रृवय आहे असा भावच नसलयाने तयाचे कमर करन न 
केलयासारखे होृे. म प्प झालयाने कम�चे हे जे न करणे आहे ृेच माझे मम�चे पपजन आहे. चागंलया रीृीने कमर 
करीृ असृाना कमर केलेच नाही असे जे काही तयाचे करणे आहे ृी माझी महापपजाच ृो करृो आहे असे 
समज. ृो बोलृो ृे माझे सृवन आहे, ृो पहाृो ृे माझे दशरन आहे ृो चालृो ृे माझे अ�याचे चालणे आहे, 
ृो जे जे करील ृी ृी माझी पपजा आहे. ृो जी कलपना करृो ृो माझा जप आहे, ृो जया �ससृीृ असृो ृी 
�ससृी ही माझी समाधीच आहे. सोने आिण काकण ही जशी एकमेकाशंी अननय भावाने एक असृाृ तया�माणे 
ृो भ�कृ योगाने माझयाशी अननय असृो.  

 
काय सागंप अजुरना, ृंृु आिण वस, मकि�का आिण घट ही जशी एकरप आहेृ ृसा ृो माझा भकृ 

माझयाशी एकरप असृो. हे सुबुि� अजुरना, या�माणे अननयिस� भ�कृने या अवघया दशयामधये मला ्ष�ाला 
ृो अननयतवाने पहाृो. ‘जागकिृ, सवपन, सुषु�पृ या िृनही अवससांं या�ारे ससपल, सप�म, कारण या ृीन 



 
अनु�मिणका 

�कारंया उपाधींया व िवन, ृैजस व �ाज या ृीन उपिहृांं या आकाराने जागकृी व सवपन याृ असणेपणाने 
आिण सुषु�पृमधये नसणेपणाने जे जे काही दशय महणपन आहे या सव�चा ्�ा मी आहे. अशा पपणर बोधांया भराृ 
लगनामधये जसा वधपवरानंा खा�ंावर घेमन धचडा नाचृो ृसा ृो जानी भकृ माझयाशी एकतव झालयाचा अनुभव 
खा�ंावर घेमन नाचृो. 
 

साप भासृ होृा पण ृो साप नवहे दोरीच आहे. आकार केवळ सापासारखा होृा हे जान नीट 
पािहलयावर होृे. अलंकारामधये नुसृे सोने आहे, सोनयापलीकडे अलंकार नाही हे ृो अलंकार आटवला की, 
प�े होृे. सगळे पाणीच आहे, लाटा हा काही वगेळा पदासर नाही ृेवहा तया लाटांं या आकाराने फसप नये असे 
पहाणारा ठरिवृो. सवपनामधये सगळे पदासर जाग आलयावर मोजायला सुरवाृ केली ृर आपण सवृःिशवाय 
दुसरा पदासर खराखुरा आ�सृतवाृच नवहृा हे कळृे. तया�माणे ृो जानी भकृ जे जे काही आहे आिण नाही ृे 
ृे सगळे मीच आहे हा अनुभव घेृो आिण ही �ृीिृ भोगृच रहाृो. ृो जानी भकृ माझयाशी एकरप झाला की 
सवृःकडे पहायला जाृो आिण तयाला िदसृो देवच! मग ृो आनंदाने नाचृो, गाृो आिण महणृो, 

 
“अहो, मला जनम नाही. मला जरा नाही. मला कय नाही. मी अपपवर आहे. 
मी अपार आहे. आनंदमय आहे. 
मी अचल आहे. अंयुृ आहे. 
आ� आहे. अवयकृही आहे. वयकृही आहे.  
मी िनयमय आहे. िनयामकही आहे. 
आरंभरिहृ आहे, अमर आहे, अभय आहे. 
सव�चा आधार आहे आिण आि�ृ आहे. 
मी सवामी आहे, िनरंृर असणारा आहे. 
सवृःिस� आहे, अखंड आहे. 
मी नवा पण, जुना पण, शपनय पण, संपपणर पण, ससपल पण आिण अणुहीपण. 
मी अि�य आहे, असंग आहे, अशोक आहे, वयापृ आहे. वयापकपण आहे, 
मी पुरषो�म आहे. 
मी अशबद, अको�ु, अरप, अगो�, सम आिण सवृं� आहे. 
“मी �� आहे.” 
 
अ�य भ�कृने पास� आतम�वाने ृो मला पहाृो. हा बोध जाणणाराही मीच आहे हे ृो जाणृो. 
 
झोपे पृन जागे झालयानंृर आपले एकपण उरृे. ृेही आपलयाला आपलया िठकाणीच सफुरृे. सपयर 

उगवला हे सपयर�काशानेच कळृे. �काशक आिण �काशय याचंा अभेद दाखवणारा पण ृोच असृो. तया�माणे 
जेय वस पृचा लय झाला महणजे जाणणारा उरृो आिण ृो जाणणारा सवृःकडपनच जाणवला, जाणला जाृो. 
अजुरना, ्ा आपलया अ�यपणाला जाणणारे जे जान ृे जान ईनर आहे आिण ृो ईनर मी सवृःच आहे हा बोध 
तयाला होृो. 

 



 
अनु�मिणका 

�ैृ आिण अ�ैृ यांं या पलीकडचा आतमा मी आहे हे ृो जाणृो. जागे झालयावर सवपनांृ ील अनेकतव 
जामन आपले एकपण जसे आपलया आपण िदसृे व ृोही जागकृीचा एकाकीपणाचा अनुभव गेलयावर 
जया�माणे काय होमन रहाृे हे कळृ नाही तया�माणे मी देव व ृो भकृ हे �ैृ सवानंदानुभवांया ऐकयाने 
कालवपन माझयामधये भकृ �वशे करृो ृेवहा ‘ृो’ ही भाषा संपृे आिण ‘ृो’ ंया सापेक जो ‘मी’ ृोही संपृो. 
जेसे ृोही नाही, मीही नाही अशा माझया सवरपाृ ृो सामावपन जाृो. सोनयांया दािगनयाकडे सोने महणपन 
पािहले की अलंकार न आटिवृा आटपन जाृो ना? पाणयाशी िमसळपन पाणी झालयावर िमठाचा खारेपणा 
पाणयांया रपाने राहृो आिण ृो खारेपणाही गेलयावर िमठाचे पाणी झाले हा वयवहारही संपृो, ृसेच हे 
घडृे. कापपर जळपन संपला की अ�गनही संपृो. दा् कापपर व दाहक अ�गन ही दोनही नाहीशी होमन 
तयांं यापलीकडे असलेले शपनय आकाश उरृे. एका पृन एक काढपन टाकला की शुनय उरृे तया�माणे आहे 
आिण नाही ही दोनही गेली की मी उरृो. ��, आतमा, ईश इतयािद शबदाचंा लाग लागृ नाही. बोलणयालाही 
िृसे अवकाश रहाृ नाही. न बोलणेही बोलप  नये ृे ृोड भरन बोलाव,े जाणीव आिण नेणीव ्ा दोनहीचे भान 
टाकप न ृे जाणाव.े या सवरपाृ बोधानेच बोध जाणावयाचा, आनंदानेच आनंद घयावयाचा, सुखानेच केवळ सुख 
भोगावयाचे. अजुरना, िृसे आृा लाभाला लाभ झाला, �भेला �भेने आिलगन िदले, िवसमय िवसमयाृ बुडाला, 
ऐकयभाव ऐकयाला आला, िव�ाम िव�ानृीला आला. अनुभव अनुभवाने वडेा झाला.  

 
िकबहुना असे शु� मीपण हे फळ तया �मयोगयाला �मयोगांया िवस कृृ वलेीची सेवा केलयामुळे 

िमळृे. �मयोगी आपली जीवदशा मला अपरण करृो आिण तया मोबदलयाृ �मयोगरपी सावरभौम राजांया 
मुकुटावर असणारे जानरतन जो मी ृो होृो. जीवदशा जाृे आिण परमातमरप जापरतन ृो होृो. अरे �मयोग 
�ासादांया मोकरपी कळसांया वरची जी पोकळी ृी ृो झाला. 
 

अजुरना, संसारांया आडरानाृ �मयोगरपी चागंली वाट माझयाशी ऐकय होणे या गावाृ �िव� झाली 
आहे. तया भकृिच�रपी गंगोदकाने मी जो सवानंदाचा समु् तयांयामधये तवरेने �वशे केला की ृो भकृ 
माझयाशी एकरपच होमन जाृो. �मयोगाचा मिहमा हा इसपय�ृ आहे महणपनच आमही ृुझयाजवळ तयाचे पुनहा 
पुनहा वणरन करृो आहो. 

 
पण अजुरना, अमकया ससानी अमुक वळेी अमकया पदास�मुळे मी िमळृो असे मा� समजप नको. मी 

सव�ंया िठकाणी सवर वळेी आयृा आहेच. महणपन माझया �ापृीसाठी ृसा िवचार केला ृर �मावयाची काही 
जररीच नाही. या सुलभ �मयोगामुळे िवनासायास माझी �ापृी होृे. 

 
माझया �ापृीचा उपाय सागंणारे सं�दाय �िस�ीस आले आहेृ, गुरिशषय परंपरेने ृे उपाय नीट जृन 

करन पुढंया साधकासं सािंगृलेही जाृाृ पण ृसा िवचार केला ृर िकरीटी, पकथवींया पोटाृ खिजना 
िस�च असृो. आचळाृ दपध ृयारच असृे, सवृः िस�च असलेली गो� आपलया हाृी यावी एवढाच या 
उपायाचंा उपयोग असृो.” 

 
माउली महणृाृ, “फळ सागंपन झाले ृे �ापृ करन घेणयाचे उपायही सागंपन झाले.” असे असृाना 

देव पुनहा साधन �कार का सागंृ आहेृ असे कुणांया मनाृ येईल. देवानी हे पिर�म घेृले याचे कारण 



 
अनु�मिणका 

एवढेच की मोहाने वयापृ झालेलया अजुरनांया मनावर एकदा बोध ऐकप न पिरणाम होईल का? तयांया मनाृलया 
सगळया शकंा जाृील का? तयाला उपदेश नीट कळला की नाही असा िवचार तया परमवतसल भगवंृ ांया 
मनाृ आला. ृे मनाशी महणाले, “्ांया चेहऱयावर अजपनही जान झालयाचा संृोष पपणरृ या �गट झालेला 
िदसृ नाही. िदवयाची काजळी पपणर गेली असे िदसृ नाही. ृेवहा पुनहा एकदा बोलपन तयांया िच�ाची �ा�नृ 
पपणर दपर कर दे. मला िकृीही क� पडोृ पण हा माझा सखा पपणर बोधयुकृ होमन पुनहा आपलया ृेजाने चमकप  
दे.” 

 
आिण गीृेिशवाय ृर कुणाला ृरणोपाय नाही इृर शासे अिव�ेचा नाश करणयास समसर आहेृ. ृी 

उपायही सागंृाृ पण आतमसवरपाचे जान करन देणयाची सवृं� योगयृा तयांं यामधये नाही. वारा ढग उडवपन 
देृो पण काही सपय�ची घडण करीृ नाही. हाृाने पाणयावरचे गोडळ दपर करृा येृे पण पाणी िनम�ण 
करणयाचे सामथयर तया हाृाृ नाही. इृर शास उपाय सागंृाृ, गीृा देवाची, मोकाची �तयक �ापृी करन 
देृे. इृर अधयातमशासानंा जेवहा काही शकंा येृाृ ृेवहा ृी शासे आपलया अिभ�ायाचा खरेखोटेपणा 
िवचारन घेणयासाठी िजसे येृाृ ृे हे गीृाशास आहे. पपव�कडे सपयर उगवलयाबरोबर पपवर िदशा ृेजोमय होृेच 
पण इृरही िदशा उजळपन िनघृाृ तया�माणे गीृेमुळे इृर शासे �काशमान होृाृ. गीृेंया उपदेशाने इृर 
शासाृील बोधाचा उलगडा होृो. गीृा हा जणप काही शासेनरच आहे आिण ईनर महणजेच िनयामक! 
गीृेमुळेच सवर शासे सनास झाली आहेृ. आृापय�ृ आतमा आपलया हाृानी घेृा येईल असे उपाय िवसृाराने 
देवानी अजुरनाचे िनिम� करन िवनकलयाणासाठी �गट केले आिण आृा ृर गीृा संपृ आली. ृेवहा 
“आरंभापासपन शवेटपय�ृ मी एकच �मेय सागंृो आहे.” असा िश�ा िशषयांया मनावर अढळपणाने 
उमटिवणयासाठी देव पुनहा एकदा बोध सोडकयाृ सागंृ आहेृ इृकेच. 
 

या गीृा�ंसांया मधयभागी िनरिनराळया अिधकाराचे िववचेन करणयांया िनिम�ाने देवानंी अनेक 
िस�ानृाचे िनरपण केले. या �ंसाचा मागला, पुढला संबधं लकाृ घेृला नाही ृर देवानंी गीृेृ अनेक 
िस�ांृ  सािंगृले आहेृ असे कुणाला वाटेल पण ृसे नाही. इृर िस�ानृ देवांया महािस�ानृामधये अंृभपरृ  
आहेृ हे धयानाृ ठेवावयाचे. देवांं या महािस�ानृाचे सवरप असे आहे— 

 
“अिव�ेचा िनरास झाला पािहजे. 
अिव�ेचा िनरास करन मोक िमळृो. 
अिव�ेचा िनरास व मोक �ापृी 
या दोनहीस साधन आहे 

 
“जान” 

 
्ा गीृा �ंसामधये हा एकच महािस�ानृ नाना �कारानी देवानंी माडंला आहे. 
 

देव जानदाृा असले ृरी भकृवतसल पण आहेृ. “माझया अजुरनाला हा बोध कळला असेल ना!” ही 
शकंा जराशीसु�ा देवानंा सहन होईना. 



 
अनु�मिणका 

 
साधयाचे वणरन, िववचेन करन झालयावर देवानंी नाना �कारानी िवस कृृपणे या �ंसाृ सािंगृलेला 

उपदेश दोन अकराृ पुनहा सागंावा असा िवचार करन देव साधनाचे सवरप सागंणयास �वक� झाले. देवानंा 
�मयोगाचे इृके कौृुक होृे की, तयानंी पुनहा एकदा �मयोगयाब�ल सागंायला सुरवाृ केली. 

 
ृे महणाले, “सुभटा अजुरना कळले ना रे? �मयोगी िन�ेने या माग�ने येमन माझया सवरपाृ �ससर 

होृी. सवकमररप पिव� फुलानंी माझी उ�म पपजा करृो आिण तया पपजेचा �साद महणपन मी संृु� होमन 
तयाला जानिन�ा देृो. ृो जानमागर जेवहा हसृगृ होृी ृेवहा माझी भ�कृ �गट होृे आिण तया भ�कृने ृो 
माझयाशी समरस होमन सुखी होृो. अजुरना, कमरजान आिण भ�कृ याचंा मुळीच संघषर नाही. ृे एकाच िहऱयाचे 
दैिदपयमान पैलप  आहेृ, हे ृुझया धयानाृ आले ना? अरे जान �गट होणयासाठी िजसे जान �गट वहाव े तया 
साधकाचे सगळे घटक शु� होणयास सवकम�चरणािशवाय दुसरा उपाय नाही, जानाचा �काश पडला की 
भ�कृचा उदय आिण भ�कृने माझयाशी ऐकय हा �म नीट धयानाृ ठेव. 

 
िवनाचे �काशन करणारा आतमा जो मी तया मला ृो अनुसरृो. माझे सवरवयापकतव जाणपन ृो 

अनुसरृो. आपला किठणपणा टाकप न िमठाचे पाणयाचा आ�य करावा िकवा वाऱयाने आपले भटकणे सोडपन 
देमन आकाशाृ �ससर वहाव,े िन�ल वहाव,े ृसा ृो �मयोगी बुि�, वाचा, शरीर या सवर बाबृीृ माझा आ�य 
घेमन �ससर होृो, िन�ल होृो. गंगेला िमळालयावर गावगंगा आिण महानदी हा फरक उरृ नाही. अ�गनने 
दोघानंा कवटाळपन घेृले की चदंन व जंगली लाकप ड हा भेद रहाृ नाही. पिरसाचा सपशर झाला की पाच कस 
की सोळा कस हा िवचार भेद रहाृ नाही. तया�माणे शुभाशुभ भासृे. मी सगळीकडे �काशमान झालो नाही 
ृोवरच रा� आिण िदवस हा भेद, जोवर सपयर उगवला नाही ृोवरच असृो ृसा. 

 
अजुरना, एकदा का माझी भेट झाली की तया �मयोगयाची सवर कम� संपली. अगदी िनिष� कमर जरी 

तयांया हा पृन घडले ृरी ृेही फल देणयास समसर होृ नाही. कम�चे अवसानच संपृे. अजुरना, ृो �मयोगी 
माझयाशी ऐकय साधपन मोकपदावर जामन बसृो. देश, काल, सवभाव यामुळे जयामधये कधीही कमीपणा येृ 
नाही, कधीही जयाचा नाश होृ नाही असे माझे अिवनाशी पद तयाला िमळृे. फार काय सागंप अजुरना, मी जो 
आतमा तयाची �स�ृा तयाला �ापृ होृे. अरे, ृी एकदा �ापृ झाली की मग आणखी काय िमळवावयाचे रािहले 
सागं. 

 
पकथवी �दिकणा करावी आिण पुनहा घरी परृ यावे तया�माणे धनंजया ृुला सागंृो की पृ आपली सवर 

कम� माझया सवरपाृ अपरण कर. 
 
पण वीरा अजुरना, ृो तयाग कदािचृ कक ि�म करशील ृर ृसे मा� कर नको. कमर करृानाच 

िच�वकि� आतमिवचाराकडे लावावी हा खरा संनयास आहे. असे घडले महणजे मग तया आतमिवचारांया बळाने 
सवृःला कम�वगेळा असा माझया िनमरल सवरपाृ पहाशील. कम�ची जनमभपिम जी �कक िृ ृी सवृःपासपन वगेळी 
आहे हेही ृुला कळेल आिण ृी �कक िृ मग ृुझयाृच सामावपन जाईल, वगेळी उरणार नाही. शिरराची चाया 
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जशी वगेळी रहाृ नाही ृशी �कक िृही ृुझयाृ लीन होईल. असा �कक िृनाश झाला की काहीही �म न पडृा 
कारणासिहृ कम�चा तयाग सहज होमन जाईल. 

 
कमरजाृ गेले की मी आतमा काय ृो आपलया िठकाणी उरृो. तया आतमयांया िठकाणी पृ आपली बुि� 

पिृ�ृेसारखी एकिन� करन ठेव. अननययोगाने बुि� माझयामधये �वशे करृे ृेवहा ृी िचृन करणयाचे सवर 
िवषय टाकप न देृे व िच� मलाच भजृे. अजुरना, महणपन िचृनांया सवर िवषयाचंा जयाने तयाग केला आहे अशा 
िच�ाने पृ माझी भ�कृ कर. ृे िच� िनतय माझया िठकाणी जडपन राहील असे कर. 
 

अशा अिभ� सेवनेे जेवहा मी िच�ाृ भरन जाईन ृेवहा पृ समज की ृुझयावर माझी पपणर कक पा झाली. 
मग सगळया दुःखाचें घर असे जे जनममकतयप ृे आृापय�ृ ृुला ृरन जाणयास कठीण वाटृ असृील ृेच 
सुगम वाटप  लागृील. सपय�ंया सहाययाचा आधार डोळयानंा िमळाला की मग तयानंा अंधाराची काय भीृी आहे? 
माझया �सादाने जयाची जीवदश नाश पावृे ृो संसारांया बागुलबुवाला कशाला िभईल? धनंजया, ्ा 
संसारांया दुगरृ ी पृन पृ माझया �सादामुळे ृरन जाशील. अजुरना, हे माझे सागंणे नीट ऐकप न तया�माणे आपले 
आचरण ठेव बरे. 

 
अहंभावाने माझे हे बोलणे जर पृ कानामनांया िशवलेा टेकप  िदले नाहीस ृर फार अनसर परंपरा 

ओढवले. पृ िनतयमुकृ आहेस, अवयय आहेस हे माझे बोलणे वयसर होमन ‘मी देह आहे’ या �माृ पृ रहाशील 
आिण मग देहबधंना पृन येणारे भाव ृुझयावर पडृील. अरे, एकदा का देहसंबधं मानला की आतमघाृ झालाच. 
मग ृे घाव सोसृाना कणाची उसंृ िमळृ नाही. पृ जर माझया बोलणयाचा िवचार केला नाहीस ृर ृुझया 
खऱया सवरपाला मरण नसृाना दारण मरण भोगाव ेलागेल. जो पथयाचा �ेष करृो तयाला ृाप सोडृ नाही. 
दीपाचा जो �ेष करृो तयाला अंधार चुकृ नाही. िववकेाचा �ेष केला की अहंकार सोडृ नाही. ‘मी देह’ हे 
अजान घेृले की तया देहांया सवर उपाधी सहजच मागोमाग येृाृ. अजुरना, मग पृ सवृःंया देहाला ‘अजुरन’ हे 
नाव देशील, दुसऱयांया देहाना ‘सवजन’ असे महणशील आिण ्ा समोर ठाकलेलया सं�ामाला ‘पापाचार’ असे 
नाव देशील. आपलयाच बुि�ने ्ा िृघानंा ही ृीन नाव े देमन मग धनंजया, ‘मी लढाई करणार नाही’ असा 
िन�यही करशील. पण ृो िन�य ृुझया नैस�गक सवभावामुळे वाया जाईल. पृ िकृीही पराका�ेचा �यतन 
केलास, पृ �तयक पुरषो�म आहेस हे िवसरलास की ृी �कक िृ ृुला आपलया मज�नुरप खेळिवलयािशवाय 
रहाणार नाही.  

 
अजुरना, ृाि�वकदि�ने िवचार केलास ृर हे समोर माझे आपृजन आहेृ तयाचंा वध करणे महणजे 

पाृक आहे या ृुझया समजपृीमधये काही ृथय आहे काय? आधी बाळपणापासपन यु�नीिृ िशकप न उ�म यो�ा 
वहाव,े मग यु�ाचा �संग आला महणपन हतयार हाृाृ घयाव ेआिण मग मा� न झुंजणयासाठी देवागंण करावे 
याला काही असर आहे काय? 

 
पृ ृोडाने मी लढणार नाही असे महणृोस पण लोकदि�ने पािहले ृर पृ लढवययाच आहेस लकाृ 

ठेव, मनाने ‘मी मुळीच लढणार नाही.’ असा पृ िकृीही िन�य कर पण ृुझा का�सवभाव ्ा िन�यािवर� 
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ृुला आचरण करायला लावीलच. �कक िृिवर� िकृी िन�य करशील पास�? अरे, ृी माझी श�कृ आहे. 
िृंयाशी िकृी झुंज घेशील? िृचे सामथयर ृुला मानय करावे लागेलच. 

 
एक िदवस संधयाकाळी �ीरामकक षण ृोृापुरींया धुनीजवळ बसले होृे. ईनरीय कसा �संगाृ 

दोघाचंीही मने इृकया उ� �ससृीला जामन पोहोचली होृी की ृी जवळजवळ अ�ैृानुभवाृ ृनमय होमन 
गेली होृी. तयांं या पुढे असलेलया तया धुनीृील अ�गननारायणाचा आतमासु�ा जणु काय तयांं या आतमयाशी 
एकतवाचा अनुभव घेमन आनंदाने आपलया शभंर िजभा बाहेर काढपन खदखदा हसृ होृा. तया दोघानंाही 
जगृाचे जवळजवळ भानही नवहृे. अशावळेी बागेंया नोकरापैंकी एकजण आपली िचलीम भरन घेणयासाठी 
ृेसे आला. धुनी पृन एक लाकप ड बाहेर काढपन ृो तयाचा िनखारा घेम लागला. ��ानंदामधये िनमगन असलेलया 
तया दोघाचें �सम िृकडे लक नवहृे पण इृकयाृ ृोृापुरीची नजर तया नोकराकडे गेली. आपलया पिव� 
अ�गनला हा मनुषय िशवला असे पाहपन ृे संृापले. िशवीगाळही कर लागले. िचमटा उचलपन तयाला 
मारावयास उठणयापय�ृ पाळी आली. 

 
हा सवर �कार पाहपन ृनमय �ससृीृ असलेले रामकक षण अधरबा् अवससेृ येमन मोठमो�ाने हसप 

लागले. वरचेवर “वाहवा, वाहवा, शाबास, शाबास!” असे महणप लागले. �ीरामकक षणानंी आपलयाला असे 
महणावे याचे आ�यर वाटपन ृोृापुरी िवचार लागले, “ पृ असे काय करृोस? पहा बरे, ्ा माणसाने केवढा 
अपराध केला आहे ृो!” �ीरामकक षणानंी हसृ हसृ उ�र िदले, “हं, तयाचा अपराध ृर खरा पण मला 
तयांयापेका ृुमंया ��जानाचीच जासृ गंमृ वाटली. आृाच ना ृुमही महणृ होृा की एका ��ावाचपन या 
जगाृ दुसरे काहीही सतय नाही. जगृाृील सवर वस पृ आिण वय�कृ तयाचाच �काश आहेृ आिण लगेच एका 
कणाृ हे सवर िवसरन तया माणसाला मारायलाही ृयार झालाृ? महणपन हसृोय की महामायेचा �भाव केवढा 
जबरदसृ आहे!” 

 
ृोृापुरी हे ऐकप न गंभीर झाले आिण ृेवहापासपन तयानी राग सोडपन िदला. ृे पुनहा कधीही रागावलेले 

कुणी पािहले नाही. 
 
सवृः ठाकुरानंी ृर आपलया देहांया बाबृीृही पपण अनास�कृ ठेवली होृी. अखेरंया वष� 

काशीपुऱयाृील बगींयाृ �ीरामकक षण गळयांया रोगाने अतयवसस असपन रोग िदवसचिदवस वाढृच होृा. ृे 
आजारी असलयाचे ऐकप न �ीयुृ शशधर ृकर  चपडामणी व आणखी काही मंडळी एक िदवस तयांं या समाचारास 
आली. बोलृा बालृा पिंडृजी �ीरामकक षणानंा महणाले, “महाराज शासाृ वाचले आहे की आपलयासारखे 
पुरष इंचामा�ेकरन शारीिरक रोग सहज बरे कर शकृाृ. मन काही वळे रोगांया जागी एका� करन 
“आराम होवो” अशी इंचा करृाच रोग बरा होमन जाृो. ृर मग आपण एकदा असे करन पािहलयास 
चालावयाचे नाही काय?” 

 
�ीरामकक षण महणाले, “ृुमही पिंडृ असपन ही काय गो� बोलृा हो? मन एका सि�दानंदाला अपरण 

केले तयाला ृेसपन उठवपन या भगंलेलया हाडामासांया सापळयाृ आणणयास �वकि� होईल काय?” 
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या उ�राने पिंडृजी गपप रािहले पण िववकेानंद �भकिृ भकृमंडळीना सवसस बसवनेा. पिंडृजी िनघपन 
गेलयावर तयानंी पिंडृजींया महणणया�माणे करणयािवषयी �ीरामकक षणानंा अतयंृ आ�ह केला. 

 
ृे महणाले, “महाराज आपलयाला रोग नाहीसा केला पािहजे. आमंयाकडे पाहपन ृरी बरा केला 

पािहजे ” 
 
�ीरामकक षण महणाले. “माझी काय अशी इंचा आहे होय रे की रोग भोगृ बसावे? मी ृर खपप महणृो 

रोग बरा वहावा पण ृसं होृय कुठं? बरे होणे न होणे ्ा साऱया आईंया हाृाृलया गो�ी आहेृ.” 
 
सवामी िववकेानंद महणाले, “ृर मग आईला सागंा ना रोग बरा करायला. ृी आपले खिचृ ऐकेल.” 
 
हो ना करृा करृा �ीरामकक षण आईला िवचारायला ृयार झाले. िववकेानंद काही ृासानी 

िवचारायला गेलयावर �ीरामकक षण महणाले, मी आईला महणालो (गळयाकडे बोट दाखवपन). “आई यांयामुळे 
मला काही खाृा येृ नाही ृरी दोन घास खाृा येईल असे काही ृरी कर.” तयावर ृुमहा साऱयाकंडे बोट 
दाखवपन आई महणाली, “का बरं? या इृकयांं या ृोडानी पृ खाृ नाहीस काय?” हे ऐकप न मला लाज वाटली. 
माझी चाृी धाडधाड उडप  लागली व मी आिणक काही बोलप  शकलो नाही. 

 
देहबुि�ंया अशा अ�ुृ  अभावाब�ल देव अजुरनाला सागंृ आहेृ. ृे महणाले, “अजुरना �कक िृिवर� 

जाृा येृ नाही. पपव�कडे पाणी वहाृ असृाना आपण जर उलट पोहणयाचा �यतन केला ृर केवळ आपला 
आ�ह उरृो. पाणी ओघाने आपलयाला घेमन जाृेच. साळींया कणाने अगदी िनकराचा िन�य केला की मी 
साळ महणपन उगवणार नाही ृर ृो अंकुर काय गवहाचा महणपन वर येईल काय? तयाच�माणे अजुरना ृुला 
�कक िृने का�संसकाराने घडिवला आहे. आृा मी ृो धंदा करणार नाही असे महणपन काय उपयोग बरे? 
का�संसकार ृुला उठवृीलच. 

 
अरे, जनमृःच ृुला �कक िृने शौयर, ृेज, दकृा हे कि�याचे गुण िदले आहेृ. तयाृ यु�कलेचे संसकार 

ृुझयावर ्ा समोर उभया असलेलया ्ोणाचाय�नी केले आहेृ. ृे पुरेसे झाले नाहीृ महणपनच की काय उ� ृप 
करन तया भगवान शकंराशीही लढाई करन पाशुपृासासारखे अस िमळवलेस. अजुरना, ृुला ्ा सगळया 
का�गुणानंी सवर बाजपंनी बाधंपन टाकला आहे. कोदंडपािण अजुरना, आृा पृ कि�यासारखे आचरण करणयांया 
�वाहा पृन बाहेर पडपच शकृ नाहीस. 

 
आपले जनममपळ, आपले संसकार, आपले अंगभपृ  का�ृेज याचंा िवचार न करृा जर पृ, ‘मी लढणार 

नाही’ असा वडेा ह� धरशील ृर ृुझी �ससृी आणखी दयानीय होईल. एखा�ाचे हाृपाय बाधंाव ेआिण तयाला 
रसाृ घालावा महणजे ृो जसा कुठेही न चालृ जाृा परृं� अवससेृ िदगंृ राला जाृो तया�माणे पृ आ�ह 
धरशील की, “मी काही करणार नाही” पण �कक िृ मा� ृुलाच करायला लावील. 
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आठवण कर अजुरना, ृुमही िवराट नगरीृ अजाृवासाचे िदवस काढृ होृा. कीचक वधामुळे 
दुय�धनाला ृुमही िृसे असलयाचा संशय आला. अजाृवासाृ असृाना ृुमहाला हुडकप न काढपन पुनहा 
वनवासास पाठवाव ेया हे पृने दुय�धनाने िवराटची गोधने हरण करणयाचा कट रचला. िवराट राजधानीृ नवहृा 
ृेवहा गोप राजपु� उ�राकडे आले. “मला सारसी नाही. नाहीृर मी या श�पंची दाणादाण उडवली असृी” ही 
उ�राची बढाई ृुला का सहन झाली नाही? नाइलाजाने धारण केलेला ृो सीवषे पृ झुगारन का िदलास? 
उ�राची पाचावर धारण बसलेली पाहपन पृ आपलया धनुषयाला �तयंचा का बरे चढवलीस? आपण अजाृवासाृ 
आहो आृा �गट झालो आिण वषर भरले नसले ृर पुनहा अरणयवास करावा लागेल याचा िवचार ृुझया मनाला 
का िशवला नाही? वषरभर आपण ्ा शसानंा हाृही लावलेला नाही ृर आपलयाला एक�ाला एव�ा मो�ा 
सैनयाचा पराभव करृा येईल काय अशी शकंा ृरी ृुला आली काय? उ�र लढाई पृन पळप लागलयाबरोबर पृ 
तयाला खेचपन आणलेस आिण तयांया हाृाृ लगाम देमन परा�मास का उभा रािहलास? तया कुर सैनयाची 
दाणादाण उडवपन ृे िवराटाचे गोधन परृ का आणलेस? अरे, पृ कि�य आहेस, ृुझा सवभाव असाच असला 
पािहजे. अकरा अकौिहणी सैनय शसहीन करणारा कोदंडपािण महान यो�ा आहेस. ृी ृुझी �कक िृ ृुला लढाई 
करावयास लावीलच. पास� रे, रोग काय तया रोगयाला आवडृो? दािर� काय तया दिर्ी माणसास ि�य 
असृे? पण बलवान �ारबध या अिन� गो�ी माणसाला भोगायला लावृेच. अद� वगेळे काही कर शकृ 
नाही. आृा हे �ारबध ईनरांया सवाधीन आहे हे मा� धयानाृ घे. 

 
मा� हा �ारबधिनयामक ईनर बाहेर कुठे नाही. ृो सवर �ािणमा�ांया अंृरंगाृ हदयांया महाअंबराृ 

िचद वकि�ंया सहस िकरणानंी उगवलेला आहे. जागकिृ, सवपन, सुषु�पृ हे िृनही लोक �काशपन देह, मी व 
देहसंबधंी माझे या िवपरीृ जानाने जाणारे वाटसर ृो जागे करृो आिण तयानंा खऱया जानाची वाट दाखिवृो. 
दशय जग प्पी  सरोवराृ िवषयरपी कमळे िवकिसृ करन पचंजानचि्ये आिण सहाव े मन ्ा षटपद 
�मररपी जीवानंा ृो तया िवषयाृील मकरंद सेवन करायला लावृो. हे रपक राहप दे. दुसरे सागंृो, पास�, 
ृो ईनर सगळया भपृ ाचंा अहंकार पाघंरृो आिण िनरंृर �कट होृ रहाृो. आपलया मायेचा पडदा मधे उभा 
करन आपण एकटाच खेळाची सप�े चालिवृो. बाहेर तया मायेंया पड�ावर चौऱयाशंी लक िच�े नाचिवृो. 
��ापासपन कीटकापय�ृ तयांं या तयांं या योगयृे�माणे देह तयानंा देृो आिण तया सवर अगिणृ देहाचंी सप�े 
आपलया हाृी ठेवृो. �ाणयांं या कम�नुसार �ाणयाला देह िमळृो आिण ‘ृो देह मी आहे’ या अहंकारावर ृो 
�ाणी आरढ होृो. सपृ सुृाने गुंृाव,े गवृाची पचडी गवृाने बाधंावी िकवा लहान मुलाने पाणयाृले आपले 
�िृिबब पाहपन ृे आपण आहो असे समजाव.े तया�माणे देहांया आकाराने आपलयालाच दुसरे कलपपन जीव तया 
देहांया िठकाणी आतमबुि�ने �गट होृो. ऐक, या�माणे �ाणी शरीराकाररपी यं�ावर बसवपन ईनर �ारबध 
कम�चे सप� हालिवृो. �ाणयाला जे जे कमरसप� माडंपन ठेवले असेल ृे ृो होम लागृो. धनुधररा, ईनर सवर 
�ाणयानंा वाऱयाने गवृांया का�ा आकाशाृ िफरवावया ृसे िफरवृो. लोहचुबंकांया संगाने जसे लोखंड 
िफरृे तया�माणे ईनरांया स�ायोगाने �ािणमा�ाची हालचाल होृे. चं् ांया साि�धयाने जशी समु्ाची 
हालचाल होृे, तया समु्ाला भरृी येृे, सोमकांृ  मणयाला पाझर फुटृो, चं् िवकासी कमळे आिण चकोर 
याचंा संकोच नाहीसा होृो. तया�माणे कारणरप अजानांया ृाबयाृ असलेले �ाणी तया ईनराकडपन चे�िवले 
जाृाृ. अजुरनपण न घेृा ‘मी’ असे जे रप ृुझया अंृःकरणाृ उठृे ृे तया ईनराचे रप आहे. ृो ईनर तया 
�कक िृला �वक� करील आिण ‘मी लढणार नाही’ असे जे पृ महणृोस ृे चालप  देणार नाही. ृुला लढायला 
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लावीलच. महणपन ईनर मालक आहे, ृो �कक िृवर हुकमृ चालिवृो आिण ृी �कक िृ �ाणयांं या इंि्याकडपन 
जयाचंी तयाचंी कामे अनायासाने करन घेृे, हे धयानांृ  ठेव. 
 

पास�, करणे न करणे ्ा दोनही गो�ी तया �कक िृंया माथयावर ठेवपन �कक िृ जया हदयसस 
परमातमयांया सवाधीन आहे तयाला पृ शरण जा. शरण जाृाना गंगेचे पाणी जसे महासागराला आपले सवरसव 
अपरण करृे. तया�माणे शरीर, वाचा, मन, अहंकार ही सवर तया ईनराला अपरण करन शरण जा. मग तया 
ईनरांया �सादाने सवरप शािंृरपी ृरण सीचा मालक होशील. उतप�ी जयांयामुळे होृे, िव�ानृी जेसे 
िवसावा घेृे, अनुभव जया अनुभवाला अनुसरृो तया आतम�ससृीचा अजुरना पृ अकय राजा होशील,” असे 
ल�मीपृी अजुरनाला महणाले. 

 
देव पुढे महणाले, “पास�, आतमा हे रतन जयांयामुळे हसृगृ होृे ृे सवर वाङमयाचे सार असलेली 

गीृा मी ृुझया हाृी िदली आहे. वदेांृ ाने ्ा गीृेला ‘जान’ या नावाने गीृाशासाचा मोठेपणा वणरन केलेला 
आहे आिण महणपनच वदेांृ ाला जगाृ शु� कीृ� �ापृ झाली. बुधयािदक हे जानवान पदासर गीृाशासाचे 
कवडसे आहेृ. ्ा गीृाशासाचा उदय झाला की सवर ्�ा मी अनुभवास येृो. पास�, गौपयाचेही गौपय असे हे 
आतमजानरपी धन आहे पण पृ माझा िजवलग सखा आहेस, ृुझयापासपन ृो कसा लपवपन ठेवप. करणेने वयापृ 
होमन आमंया जवळचा हा गु् ठेवा आज ृुझया सवाधीन केला आहे. आई �ेमांया भराृ बाळाला 
व�ेावाक�ा नावानेही हाका मारृे. आमचेही ृुझयावर तया आईचे बाळावर आहे ृसेच अलोट �ेम आहे. पण 
आमही तया आईसारखे अयसासर बोलृ नाही. मी सवरज असलो ृरीही नीट िवचार करन ृुला बोलृो आहे. 
आकाश गाळपन घयाव,े अमकृाची साल सोलपन घयावी, िदवयाकरवी िदवय करवावे जयांं या अंगांया �काशाने 
पाृाळीचा परमाणुही िदसृो तया सुय�ंयाही डोळयाृ अंजन घालावे तया�माणे मी सगळा िवचार करन जे 
उ�म आहे ृे धनंजया ृुला सािंगृले आहे. 

 
आृा ृुला एकच सागंृो, माझयाकडपन मी ृुला योगय काय ृे सािंगृले आहे. पृ सुरवाृीस मला 

महटले होृेस की कक षणा, धमयर असेल, जे उिचृ असेल, इहपर� आमंया िहृाचे असेल ृे सागं. तया�माणे मी 
ृुला सािंगृले आहे. आृा यानंृर पृ सवृः िवचार कर. 

 
“नीट िवचारांृ ी काय करावयाचे ृे ठरव आिण कर.” 
 
देवानंी हा एवढा उपदेश केला आिण ृे सृबध झाले. पुढे काही बोलावयाचे उरलेच नवहृे. पण 

अजुरनांया मुखाकडे पाहपन तयानंा गिहवर आला ृे महणाले, “का रे अजुरना, पृ अजपन उदास? ृुझी खा�ी 
पटली नाही काय? ृुला अजपन काही शकंा रािहली आहे काय? पृ असा मुका�ाने उभा का रािहला आहेस? 
बोल ना. मी आणखी काय समाधान कर? अरे, ृुझयामाझयाृ संकोच असावा असे आपले सखयतव आहे काय? 
मोकळेपणाने सागं, आपली आपण फसगृ करन घेम नको. जेवायला बसलेला मनुषय संकोचाने जर 
वाढणाऱयाला ‘पुरे पुरे, नको पोट भरले’ असे महणप लागला ृर दोष आिण पीडा दोनही तया अससानी 
संकोचाकडेच आहे ना? सवरज गुर भेटलयावर जर आपण आपलया सवर शकंा िवचारन घेृलया नाहीृ ृर ृो न 
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िवचारणारा सवृःला फसिवृो. फसिवलयाचे पाृकही तयालाच लागृे. सतय सवरपाला ृो आपलयाच ह�ाने 
मुकला असे होृे. ृेवहा ृसे कर नको. सवर जान ृुला पुनहा एकदा सागंप काय?” 

 
अजुरनाने डोळे भरन देवाकडे पािहले. हाृ जोडले आिण ृो महणाला, “दाृारा, माझे मन जाणणारे 

आपलयािशवाय दुसरे कोण आहे? सवर जेय महणपन जे जे आहे ृे ृे सगळे जाणणारा जाृा केवळ पृ एकटा 
आहेस. वणरन ृरी कसे कर? सपयर महणपन सपय�चे काय वणरन करावयाचे? ृेवहा आपण माझया मनाृलीच गो� 
बोललाृ एवढेच महणृो.” 

 
�ीकक षण हसपन महणाले, “अरे तयाृ काय कठीण आहे? सृुृी कशाची करृोस? आमही सािंगृलेले 

ृुला कळृ आहे हीच आमची सृुृी आहे. पुनहा सागंृो ऐक. अवधान चागंले िवस कृृ करन ऐक बरं का. आृा 
अगदी सप� िनमरळ शबदाृ ृुला सागंृो.” 

 
अजुरना, खरे सागंप का? हे बोलणयासारखे आहे महणपन बोलाव,े ऐकणयासारखे आहे महणपन ऐकावे असे 

नवहे. हा बोलणया-ऐकणयाचा िवषयच नवहे पण ृुझे भागयच अलौिकक आहे. िपलासाठी कासवींया दि�ृ 
पानहा येृो, चाृकांया घरी मेघ पाणी भरृो. ृसे हे घडृे आहे. ृेसे वयवहार न घडृाच वयवहाराचे फळच 
पदराृ पडृे आहे. 

 
�ैृाची येरझार नाहीशी करन ऐकयांया घराृ जी गु् गो� भोगावयाची ृी ही आहे. अजुरना, 

िनिम�ावाचपन �ेमाचा िवषय होणारा फकृ आतमा एवढाच आहे. दुसरे काहीही नाही आिण पृ ृर माझा आतमा 
आहेस. आपलेच रप नीट िदसाव े महणपन जसा आरसा घासपन पुसपन सवंच करावा आिण ही घासपपस जशी 
आरशासाठी नसृे आपलयासाठी असृे तया�माणे पास�, ृुला उपदेश करणयांया िमषाने मी आपलयाशी 
सुखसंवाद करृो आहे. ृुझयामाझयाृ दुजेपणा आहेच कुठे? महणपन माझया िजवहारीचे गुज ृुला महणजे मी 
माझया जीवालाच सागंृो आहे. पाडंवा, अननयगिृक भकृाचे मला वडे आहे. मीठ आपला खडेपणा िवसरन 
सवृःला पाणयाृ िमळवपन टाकृे आिण पाणयाशी एकरप होृाना मुळीच लाजृ नाही. तया�माणे पृ माझयाशी 
एकरप होृोस मग मी ृरी हे जान माझयाजवळ चोरन कसे ठेवीन? हा उपदेश अजुरना अिृशय गपढ आहे. 
इृर गु्ाशंी तयाची ृुलना केली ृर ृी गु् ेउघड वाटप  लागृाृ. इृके हे जान गु् आहे. ृेवहा माझे चोख 
पण गु् भाषण काळजीपपवरक ऐकप न घे. 

 
अजुरना, हा िवषय मी अगदी सिवसृर सािंगृला आहेच. पण महणपन आृा जे सप�मय सागंृो तयाची 

उपेका कर नकोस. 
 
अरे, आृबाहेर सवर� मीच भरलो आहे हे प�े मनानं ठसवपन घे. इंि्याकडपन बाहेर घडणाऱया कम�ना 

आिण मनािदकाकंडपन आृ घडणाऱया कम�ना मला िवषय कर. माझयािशवाय कशालाही सारा देम नकोस. 
एकदा ृुझया आृबाहेर मी भरन रािहलो की मग वायप सव�गानंी आकाशाशी िमळपन असृो तया�माणे सवर 
कम�मधये पृ माझयाशीच िमळपन रहा. 
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फार काय सागंाव,े पृ आपले मन माझया एक�ाचेच रहाणयाचे िठकाण कर. आतमजानाने शु� झालेले 
जे संृ ृी सगळी माझीच रपे आहेृ. सुंदर सीवर जशी अिभलाषा जडपन जाृे तया�माणे �ेम तयांं या पायाशी 
जडवपन ठेव. सवर जगाला रहाणयाचे िठकाण ही माझी नामे आहेृ. ृी अंृःकरणाृ �ससर होणयासाठी वाचेंया 
वाटेला लाव. हाृाचे करणे, पायाचे चालणे हे सगळे माझयासाठी होृे आहे असे कर. आपलया िठकाणी वा 
परकयांया िठकाणी जो काही पृ उपयोगी पडशील तया उपकाररपी यजाने पास�, पृ माझा यािजक हो. ृुला हे 
एकेक काय िशकवप? अजुरना, सवर जग म प्प आहे हे उमजपन ृे सेवा करणयास योगय आहे असे समज. आपलया 
िठकाणी सेवकपण बाणवपन घे आिण सेवा कर. 

 
�ािणमा�ाचा �ेष, भेद ृुझया मना पृन पपणरृ या जाम दे. एकदा �ेष ृुझया मना पृन गेला की नमसकार 

करणयाजोगा मी एकटाच जगाृ भरन राहीन. माझा परम आ�य, माझे अंिृम जविळकेचे साि�धय ृुला �ापृ 
होईल. एकदा माझी अशी जवळीक लाभली की भरलया जगाृ जरी पृ गेलास ृरी ृुझया आिण माझयािशवाय 
िृसरा कोणी उरणार नाही. लोकांृ ामधयेही ृुझा माझा एकांृ  होईल. कुठलयाही अवससेृ मी ृुला आिण पृ 
मला अनुभवशील. अशा ्ा अपपवर अनुभवाचे सुख वाढृच राहील. आपलया दोघांं या मीलनाृ अडसळा 
करणारी िवनकलपना आहे ृी िनमाली की पृ मी महणपनच माझयाशी एकरप होशील. 

 
जलाृ पडलेले �िृिबब जल आटपन गेलयावर िबबाला भेटणयास येृाना कशाचा अडसळा येणार? 

पाणी आटले की �िृिबब िबबाृ लीन होमन जाृे ना? वारा आकाशाृ लीन होणयास, लाट सुमु्ाृ लीन 
होणयास कशाचा अडसळा आहे? अजुरना, पृ आिण मी हे केवळ वरंया देहांया उपाधीमुळे दोन आहोृ. ही 
देहभावना िवराम पावली की पृ म प्पच होशील. 

 
पास�, हे खरे होईल की नाही असे महणप नकोस. मी वाटलयास ृुझी शपस घेमन सागंृो की दुसरे 

काही होणार नाही ऐकयच होईल. पण ृुझी शपस घेृो असे महटले ृे चुकलेच की, अरे, ृुझी शपस घयावयाची 
महणजे आमही आपली शपस घेणयासारखेच झाले की! पण मला तयाची देखील लाज वाटृ नाही. �ेमांया 
राजयाृ लाज कसली? 

 
वदेानंी माझे वणरन केले की मी िनष�पचं महणजे भेदशपनय आहे. माझया आधारामुळे हा िवनाभास खरा 

वाटृो. माझया आजेचा �ृाप काळाला िजकृो. अजुरना, काय सागंप मी सतयसंकलप देव जगाचे कलयाण 
करणारा िपृा आहे आिण असे असपन मी हा शपसेचा आ�ह का धरावा असे ृुला वाटेल. पण अरे सखया, ृुझया 
वधेाने मी देवपणाची िबरदे साडंपन टाकली आहेृ. काय नवल आहे पहा मी ृुझया धयासाने जवळजवळ 
जीवदशलेा आलो आहे आिण पृ माझया धयासाने जवळजवळ पपणर ईनर झाला आहेस. आपलया कामासाठी राजा 
आपलीच शपस वहाृो ना ृसे माझे झाले आहे बघ. 

 
अजुरन देवाचे हे बोलणे ऐकप न चिकृ झाला. ृो घाईघाईने महणाला, “देवा, काय हे ृुमचे अचाट 

बोलणे! हे असले काही बोलप  नका. अहो आपलया एका शबदाने आमचे काम होईल असे असपन पृ पुनहा पुनहा 
कळवळपन हे सगळे आमहाला समजावपन सागंृोस आिण सागंृा सागंृा वर शपसही घेृोस या ृुझया िवनोदाला 
काही सीमा आहे काय? सगळया कमलवनाचा िवकास करणयासाठी सपय�ंया िकरणाचा अंश पुरृो, पण 
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कमलाचे िनिम� करन जगाला ृो �काशाचे दान करृो. पकथवीचा दाह शांृ  करन समु्ही भरन टाकावा 
येवढे तया मेघाचें सामथयर असृे पण वकि� करणयासाठी ृो िनिम� चाृकाचे करृो. ृसेच हे आहे. कक पािनधे, 
राजा �ीकक षणा, ृुमंया औदाय�ला मी केवळ िनिम� झाला आहे. ृुमंया ्ा दानाने सगळे �ेलोकय संृु� 
होईल असा हा कक पेचा वष�व झाला. खरोखरच माझे भागय की माझया िनिम�य हे अमकृ जगाला लाभले. 
अजुरनाची धनयृा पाहपन देव सुखी झाले, आनंिदृ झाले. तयानंाही ृो आनंदाचा वगे आवरेना. हाृ हालवपन ृे 
महणाले, “साबं अजुरना, नको इृकी सृुृी करस. एवढेच धयानाृ घे की या उपायाने खरोखरच ृुला माझा 
लाभ होईल. मीठ समु्ाृ पडलयावर तयाृ कणी ृे िवरन जाृे. खडेपणाने उरणयाचे कारणच रहाृ नाही. 
तया�माणे पदासरमा�ामधये मला पािहले की सवर मीच आहे हा िन�य होमन देहाहंकार न� होमन खरोखर मीच 
होशील. या�माणे कम�पासपन ृे माझया सवरप �ापृीपय�ृचे सवर उपाय मी ृुला सप� करन सािंगृले आहेृ. 

 
पाडुंसुृा, सवर कम� मला अपरण केलीस की सवर� माझया �स�ृेचा ृुला लाभ होईल. नंृर ृो माझा 

�साद झाला की माझे जान िस�ीला जाईल आिण तयामुळे िनि�ृपणाने पृ माझया सवरपाृ येमन िमळशील. 
आृा ही अवससा झाली की साधय आिण साधन हा िवषयच संपृो, िकबहुना ृुला काही करावयाचे उरृ नाही. 

 
अजुरना, सवर कम� मला अपरण करीृ जा. हे खरे महणजे ृुला सागंणयाचीसु�ा जररी नाही. पृ नेहमी 

ृसे करीृ आलाच आहेस आिण तयामुळेच माझी �स�ृा ृुला लाभली आहे. मी ृुझयावर इृका �स� आहे 
की सधया यु�ाचा �संग असपन तयाचा अडसळा न मानृा ृुला उपदेश करृो आहे. मी ृुझयावर असा 
एकावळेीच भाळलो आहे आिण �स� होमन �पचंासिहृ अजान जाृे, एकटा मीच गोचर होृे असा हा 
चमतकार घडवपन आणणारे गीृाशास अनेक युकृींया उपायाने ृुला सािंगृले आहे. नाना �कारानंी 
सािंगृलेलया या जानाने युकृ होमन धम�धम�ंया कलपनानंा जनम देणारे अजान अजुरना, पृ टाकप न दे. आशा 
दुःखाला, िनदा पापाला आिण दुभ�गय दैनयाला जनम देृे. तया�माणे अजान, सवगर, नरक सुचिवणाऱया 
धम�धम�स जनम देृे. असे हे अजान, जानयुकृ होमन पृ टाकप न दे. हाृाृ दोरी घेमन सप�ंया आभासाचा 
तयाग करावा, सवपनाृ िदसणाऱया पिरवाराचा िन्ातयाग करन नाश करावा तया�माणे जानाने अजानाचा नाश 
कर. 

 
कावीळ बरी झाली की दि� सवंच होमन चं् ावर भासणारे िपवळेपण जाृे वयाधी गेली की ृोडाचा 

कडपपणा नाहीसा होृो, िदवस बुडला की मकगजळ संपृे, लाकडाचंा तयाग केली की अ�गन िवझपन जाृो. 
तया�माणे धम�धम�चे टवाळ दाखवणारे जे मुळाृले अजान तयाचाच तयाग कर महणजे धम�धम�ंया कलपनेचा 
आपोआप िनरास होईल. 

 
िन्ेबरोबर सवपन संपृे तया�माणे अजान गेलयाबरोबर िवनाभास नाहीसा होृो आिण सहजच मी 

एकटाच काय ृो उरृो. माझयावाचपन मग िभ�िभ� काही रहाृ नाही. 
 
अजुरना, पृ अजानाचा तयाग केलास की ृुझी ही भपिमका िस� होईल आिण 
 

‘सो ल हं’ 
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या बोधाने पृ �्ांया िठकाणी अननय होशील माझयाकडपन सवृःला वगेळे न मानणे असे ऐकय मानणे याचेच 
नाव मला शरण येणे आहे. मला अननयभावाने शरण येणे महणजे माझयाहपन सवृःला वगेळे न मानणे हे आहे. घट 
फुटला की आृील आकाश बाहेरंया आकाशास जामन िमळृे तया�माणे ऐकयभावाने मला शरण ये. लाट 
समु्ाला आिण सुवणरमणी सोनयाला ऐकयाने शरण जाृो, ृसा अजुरना पृ मला शरण ये. वडवानल समु्ाला 
शरण गेला खरा. पण समु्ापासपन वगेळा रािहलयाने तयांया पोटाृ राहपन �दीपृच रािहला ना? ृसे मा� कर 
नको. वगेळा राहप नको. वगेळे रहाणयाची गो�च टाकप न दे. मला शरण यावयाचे आिण पुनहा जीवदशा िश�क 
ठेवावयाची या बोलाचा िध�ार असो. या बोलणयाची लाज कशी वाटृ नाही? अरे, एखा�ा सामानय राजाने 
िजचा अंगीकार केला अशी दासीसु�ा राजांया बरोबरीची होृे. मग मी िवनेनर भेटलो आिण जीव�ंसी 
सुटली नाही हे असले अयोगय शबद कानावर पडप सु�ा देम नको. ृाका पृन लोणी एकदा बाहेर काढले की मग 
ृे काही केलया ृाकाृ पुनहा एकजीव होृ नाही. लोखंड उभे टागंपन ठेवले ृरी तयाला गंज चढृो पण तयाच 
लोखंडाला एकदा पिरसाचा सपशर होमन तयाचे सोने झाले की गंज तयाला काही कर शकृ नाही, मळ तयाला 
िशवप शकृ नाही. लाकडापासपन काढलेला अ�गन �सम जरी लाकडाृच होृा ृरी एकदा �दीपृ झालयावर 
लाकडाृ कोडपन राहप शकृ नाही. तया�माणे अ�यतवाने एकदा मला शरण आलयावर धम�धमर ृुला सपशर कर 
शकणार नाहीृ. सपय�ला कधी अंधार िदसृो काय? सवपनाृला �म जागकृावससेृ भेटृो काय? तया�माणेच 
एकदा माझयाशी एकरप झालयावर सवररप असा जो मी तया माझयािशवाय दुसरे काय उरणार? महणपन मला 
शरण ये. आिण मग धम�धमर, पापपुणय, याचंी काही काळजी कर नकोस. िवचकण अजुरना, पाणयाृ पडलेलया 
िमठाचे जसे सवर पाणीच होमन जाृे ृसा पृ माझयाशी एकरप होमन गेलास की पास�, अरे ृुझे पापपुणय 
सगळे मी पाहपन घेईन. मीच होमन राहीन.  

 
माझयाहपन �ैृभावाने असणे हेच सवर बधंरप पाप आहे. ृे �ैृभावाचे पाप पृ माझयाशी एकरप झालास 

की नाहीसेच होमन जाईल. अजुरना, केवळ मला अननय शरण आलयामुळे पृ आपोआप सुटशील. मला नीट 
समजावपन घे. मी ृुला सोडवीन. 
 

अजुरना, अरे ही �पचंाची िचृा सोड. पापपुणयाचे, धम�धम�चे भय सोड, देहाहंकार सोड आिण केवळ 
मला अननय शरण ये. माझे खरे सवरप जाणपन ऐकयभावाने शरण ये. अरे मी ृुला खास सोडवीन.” 

 
माउली महणृाृ, “देव एवढे महणपन साबंले नाहीृ. सवर रपाने रपवान, सवर दि�मुळे डोळस, सवर� 

वास करणाऱया �ीकक षणानंी सुवणरकंकणाने शोभणारा आपला सावळा उजवा हाृ पसरला. शरण आलेलया तया 
भकृराज अजुरनाला आपलयाजवळ घेृले. 

 
बुि�ला काखेृ मारन वाचा जया िठकाणी न पोहचृा िनराश होमन परृ िफरृे तया िठकाणाचा 

�तयक अनुभव देणयासाठी देवानी अजुरनाला आिलगन देणयाचे िमष केले. वाचा बुि�ला िजसे अटक होृी तया 
िठकाणी देवानी अजुरनाला नेमन पोचिवले अजुरनाचे आिण देवाचें हदय एक झाले. तयानंी आपलया हदयाृील 
जान अजुरनांया हदयाृ घाृले. �ैृ न मोडृा अजुरनाला आपलयासारखे केले. िदवयाने िदवा लावावा ृसे ृे 
आिलगन झाले. देह दोन िदसृ होृे पण आ पृन देव आिण पासर एकच झाले. काय ृो सुखाचा पपर वणरन 
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करावा! अहो, धनंजयाला आनंदाचे भरृे आलेच पण एवढा मोठा देवसु�ा तया सुखांया पुराृ बुडपन गेला. एक 
महासागर दुसऱया महासागरास भेटपन दोघेही दुपपट वहावेृ  आिण तया दोघानंी िमळपन आकाशाला पाणयाची 
गवसणी घालावी ृसे तया दोघाचें मीलन झाले. आृा ृे मीलन आवरावे ृरी कोणी आिण जाणाव ेृरी कोणी? 
िकबहुना नारायणाने सगळे िवन भरन टाकले.” 

 
मालपृाई, या ओवया महणजे गीृामकृाचे खरोखर सार आहे. ्ा वाचृाना आिण िलिहृाना असे वाटृे 

की आपलया शिररांया अणुरेणुमधये ृो भगवंृ  उसळपन रािहला आहे. िवजेंया लहरीनी आपले अंग आिण अंग 
सळसळृे आहे. जग �काशाने भरन गेले आहे. वाटृे हा अनुभव असाच राहील काय? कानाृ ही ओवी 
गजरना करृे आहे. 

 
“तकबहुना नाेा्णा िान कोदला त ” 

 
वाटृे आहे देवानंी अजुरनालाच आिलगन िदले असे नाही ृर अिखल िवनालाच आिलगन िदले आिण 

ृेही तया कणापुरृे नवहे ृर शानृ काळासाठी देवानी ही अनुभपिृ माउलींया शबदाृ भरन ठेवली आहे. जो 
कोणी िच� �ससर करन खरोखरच अननयभावाने तया करणामयाला शरण जाईल तयांं यासाठी देवानी बाहप 
पसरलेले आहेृ हे सप� जाणवृे. माउलीनी काय जादप करन ठेवली आहे हे कळृ नाही. पण तयानंी ्ा चार 
शबदांृ  मोकाची अनुभपिृ करन ठेवली आहे फकृ अनुभपिृ घेणारा, समु्ाचे आचमन करणारा अग�सृ झाला 
पािहजे इृकेच, असे मनाृ येृे! 

 
माउली पुढे महणृाृ, या�माणे वदेाचे सप�रपाने असलेले मपळ व सवर अिधकाराचे केवळ एकच एक 

पिव� असे िठकाण जे गीृाशास ृे �ीकक षणानंी �कट केले. 
 
गीृा हे वदेाला मपळ कसे असे महणाल ृर तयाचा �िस� कायरकारण संबधं यु�कृपपवरक सागंृो. वदे 

देवांया िनःनासा पृन जनमाला आले. तया सतय�िृज देवानंी सवृः आपलया मुखानंी गीृा सािंगृली आहे 
आिण महणपन वदेानंा मपलभपृ  गीृा आहे असे महणणे उिचृ आहे. अहो ्ा गीृेमधये देव पैजेचा िवडा उचलपन 
बोलृ आहेृ. 

 
सवरपाने नाश न पावृा जयाचा िवसृार जेसे लीन होमन राहृो ृे तयाचे बीज असे जगाृ महणृाृ. 

वकक सप�मरपाने बीजामधये असृो. काडं�यातमक संपपणर वदे गीृेमधये बीजाृ वकक असावा ृसा आहे आिण 
महणपनही वदेाचें बीज महणजे गीृा असे मी महटले ृे ृसे सहज िदसृही आहे. 

 
कमर, जान, उपासना हे वदेाचे ृीन भाग गीृेमधये उ�म रीृीने उमटले आहेृ. अलंकाराृील रतनानंी 

सव�ग भपषवाव ेृसे हे ृीन भाग वदेांं या अंगावर शोभृाृ. आृा कमर, जान, उपासना ही ृीन काडें गीृेमधये 
कशी कशी आहेृ हे सागंृो. पिहला अधयाय गीृाशास�वकि�ची �सृावना आहे. दुसऱयामधये साखंयशासाचा 
अिभ�ाय सोडकयाृ आहे. मोक देणयांया कामी जान हे �धान आहे. तया शासाचे सप� दुसऱया अधयायाृ 
उभारले आहे. अजानाने बाधंलेलयानंी मोकपदावर बसणयासाठी साधन काय करावे ृे कृृीयाधयायामधये 
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सािंगृले आहे. देहािभमान बधं सोडपन कामय िनिश� कम� टाकप न िविहृ कमर �माद न करृा करावे असा 
िनणरय देवानंी िृसऱया अधयायाृ केला. शु�भावाने कमर करावे हा देवांं या िनणरयाचा िृसरा अधयाय महणजेच 
कमरकाडं असे जाणाव.े 
 

िनतयािदक कम�चे आचरण केले की अजानापासपन सुटका होृे असे जे देव महणाले, ृे कसे घडृे हे 
चौथया अधयायाृ सािंगृले. देव महणाले की मोकाची इंचा झाली असृा ब� सासंािरकाने िविहृ कमर ��ापरण 
बुि�ने करावी ही यु�कृ देवानी सािंगृली. देह, वाचा, मन यांं या योगे जे जे िविहृ कमर िनपजेल ृे सवर 
ईनरो�ेशाने कर असे देवानंी सािंगृले, कमरयोगाने ईनरांया िठकाणी उपासना कशी करावी हे चौथया 
अधयायांया शवेटी सािंगृले. ृेसपासपन अकरावया अधयायांया शवेटापय�ृ कम�ने देवाची पपजा करावी हे 
सािंगृले. चारपासपन अकरापय�ृचे हे आठ अधयाय सप� देवृाकाडं आहे हे पडदा दपर करन मी सप� सागंृो. 
ईनरांया �सादाने आिण �ीगुरसं�दायाने जे खरे कोवळे जान अंकुरृे ृे अ�े�ा वगैरे बारावया अधयायांया 
भागाने असवा ृेरावया अधयायाृील अमािनतव वगैरचंया वणरनाने कसे वाढवावे हे देवानी सािंगृले. महणपन 
बारावयापासपन पधंरावया अधयायापय�ृ जानरपी फळांया पिरप�ृेब�ल देवानंी सािंगृले. महणपन बारावया 
अधयायापासपन मधवरमपल या �ोकापासपन सुर होणाऱया पधंरावया अधयायापय�ृ जानकाडंाचे िनरपण झाले 
आहे. या�माणे कमर, उपासना, जान तया िृनही काडंाचें िनरपण करणारी गीृा ही गोिजरवाणी �ुृीच आहे. 
या �ुृीने �ोकरपी रतनाचें अलंकार घाृले आहेृ. हे असो, काडं�यातमक असलेली गीृारपी �ुृी 
मोकरपी फळ अवशय �ापृ करन घयावे महणपन गजरना करीृ आहे. 

 
या मोकाचे साधनच असलेलया जानाशी िनतय वैर करणारे जे अजान तयाचे वणरन सोळावया अधयायाृ 

केले आहे. मु�ामावर पोचिवणारा शासरपी रकक बरोबर घेमन अजानगुणाचंा वैरी िजकावा असा िनरोप 
सृरावया अधयायाृ देवानंी सािंगृला. या�माणे पिहलया अधयायापासपन सृरावया अधयाया अखेरपय�ृ देवानंी 
आपला िननास जो वदे ृो सप� करन दाखवला. आृा ्ा सृरा अधयायाचें ृातपयर जयाृ एक� सािंगृले 
आहे ृो हा अठरावा कलशाधयाय आहे. 

 
हा �ीभगवदगीृा �ंस सगळया जानाचा समु् आहे. मप�ृमंृ वदेच आहे पण औदाय�ंया बाबृीृ 

वदेापेकाही �े� आहे. वदे अतयंृ संप� खरा पण ृीन वण�ंयाच कानी तयानंी आपले जान असाव ेअसा िनयम 
करन आपलया मनाची कक पणृाच दाखवली. संसार-दुःखाृ सापडलेलया सीशप्ािदकानंा आपलया जानाचा 
लाभ घेणयास अिधकार नाही असा िनणरय करन वदे सवसस रािहले. िवचार केलयावर मला वाटृे की मागचे हे 
उणे फेडाव ेआिण कुणांयाही उपयोगी पडाव ेया स�ुि�ने  वदे गीृारपाने पुनहा �कट झाला. आृा या गीृेची 
सेवा कोणतयाही रपाने करणाऱया संसारांया चवहा�ावर मोकाचे मुकृ�ार उघडले आहे. ही गीृा आृा असर 
जाणपन घेणाऱयांया मनाृ �वशे करृे. गीृा ऐकणाऱयांया कानांया�ारे आृ �वशे करृे. जपांया, पाठांया 
िमषाने मुखाृ वसृी करृे आिण मोकाचे वरदान करृे. गीृेचा पाठ जो जाणृो तयांया संगृीमधये राहपन सवृः 
गीृा िलहपन काढपन िकवा पुसृकिमषाने जवळ बाळगपनदेखील मनुषय मोकाचा अिधकारी होृो आहे. वदेानंी 
गीृेचे रप धारण करन शु� मोकसुखाचे अ�च� घाृले आहे. आृा उ�म, मधयम आिण अधम असा भेद इसे 
नाही. अंृिरकाृ िवहार करणयास, पकथवीवर बसणयास आिण सपयर�काशाला वावरणयास जसे आकाश हेच 
आवार आहे तया�माणे उ�म, मधयम आिण अधम असा भेदभाव मनाृ न आणृा कैवलयदान करन जगाला 
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िनविवणयासाठी हा वदेाचा नवा अवृार कक पणपणांया अपकीृ�ला िभमन झाला आहे. गीृेंया पोटाृ िशरन 
तयाने आृा उ�म कीृ� िमळिवली. 

 
सहज सेवन करृा यावे असे सुंदर रप वदेानंी गीृेमधये घेृले आिण �ीकक षण व अजुरन यांं या 

संवादा पृन हा बोध �ुफुि�ृ करीृ नेला. 
 
�ीकक षणानंी उपदेश अजुरनाला केला पण तया उपदेशाने �ैलोकयाचे कलयाण झाले. चाृकाची दया 

येमन मेघ पाणी घेमन धावृो पण तया वकि�ने चराचराची शांृ ी होृे. अननयगिृ कमळासाठी सपयर उगवृो पण 
ि�भवुनाचे डोळे सुखी होृाृ. अजुरनांया िनिम�ाने �ीराज भगवंृ ानंी गीृा �कट केली आिण सवर जगांया 
माथयावर असलेले संसाराचे ओझे फेडले. सवर शासरपी रतनाचे ृेज �कट करन दाखवणारा हा सपयरच 
उगवला आहे. ल�मीपृींया मुखरपी आकाशाृला गीृा हा सपयरच नवहे काय? 

 
अहो, पासर या जानाला पा� झाला आिण तयाने आपले कुळ धनय केले. या अजुरनानेच गीृा हा 

जगाभोवृी सवृं� कोटच िनम�ण केला आहे. आृा जगाचे खास संरकण होईल. माउली महणृाृ, “अ�ैृाृ 
बुडपन गेलयावर तया आपलया दैववान सखयाला पुनहा �ैृभावावर आणणयासाठी देवानंी तयाला हाक मारली 
आिण महटले, 

 
“अजुरना रे, भानावर आहेस ना? अरे, मी जया शासाचा ृुला उपदेश केला ृे ृुला पटले का? कळले 

का? अरे, ृुला मनापासपन पटले का? 
 
भानावर येृ अजुरनाने उ�र िदले, “हो, हो, देवा, ृुमही जे जे सािंगृले ृे ृे मला पटले. आपलया 

कक पेने मला ृे पटले. 
 
ृेवहा देव महणाले, “अजुरना, हे जान ृुला पटले हे फार चागंले झाले. आृा ृे ृुझया जीवांया सवाधीन 

होमन गेले. पण पास�, ्ा जानांया जपणुकीब�ल फार दक रहा बरं का. अरे, एखादी वस पृ हसृगृ झाली 
ृरी ृी भोगणयाचे भागय लाभाव ेलागृे आिण ृे �िचृच लाभृे हे धयानाृ घे. कसे घडृे बघ. न िवरजलेलया 
दुधाचे भाडेंच असा ृो कीरसागर घुसळणयासाठी देवदानव एकच आले. दोघानंीही खपप सायास केले. क� 
फळास येमन ृो अमकृकंुभही तयांं या दि�स पडला पण तया अमकृाचे रकण कसे करावे हे तयानंा कळलेच 
नाही. अमरतव येणयासाठी जे अमकृ वाढले तयामुळे दैतयाला मरण पतकरावे लागले. ृेवहा लकाृ ठेव की वस पृ 
भागयाने �ापृ झाली ृरी िृचा भोग कसा घयावा हे कळले पािहजे. ृी वस पृ जृन कशी करावी याचे जान हव.े 
नाही ृर ृे जान उलट पिरणाम घडवपन आणील. 

 
पुररवयाचा ना पृ नहुष राजा हा फार परा�मी व सदगुणी होृा. हा पृन ��हतया झालयाने इं्ाला 

इं्पदास मुकावे लागले. ृेवहा देव आिण ऋषी यानंी एकमृाने नहुषाला इं्पद िदले. तयािठकणी ृो अगदी 
ऐष-आरामाृ राहप लागला पण िवषयलंपट होमन इं्पदा�माणे इं्ाणीचीही �ापृी वहावी अशी इंचा धरन 
तयाने िृला बोलािवले. हे संकट टळाव े महणपन िृने िनरोप पाठिवला की, “अपपवर वाहनाृ बसपन आपणच 



 
अनु�मिणका 

माझयाकडे याव.े” नहुषाने सपृष�नाच रसाला जोडले आिण तया रसाृ बसपन ृो िृंयाकडे िनघाला. उृावीळ 
होमन ृो ऋषीना “सपर सपर” चला चला असे महणप लागला व तयाने लासही मारली. अगसृीना फार राग आला 
आिण तयानंी “ पृ सपरयोनीृ जनमाला येशील” असा शाप िदला. ्ा शापाने नहुष इं्पदाला मुकला आिण सपर 
होमन पकथवीवर पडला. ही गो� ृुला मािहृ आहेच. ृी धयानाृ ठेव. अजुरना, पृ फार पुणय केलेस आिण 
तयामुळे गीृारपी �े� शास ऐकणयास पा� झाला आहेस. आृा या शासाचा सं�दाय अंिगकारन या शासास�चे 
चागंलयारीृीने आचरण कर बरं का. सं�दायानुसार अनु�ान केले नाहीस ृर तया अमकृमंसनासारखी �ससृी 
होईल. बाबा, उ�म गाय िमळाली पण धार काढणयाची हाृोटी मािहृ असली ृर ना दपध पयायला िमळणार? 
तया�माणे गुर�स� होृील, िशषयाला खरोखर िव�ाही साधय होईल पण ृी िव�ा सं�दाया�माणे अनु�ान 
केले ृरच फिलृ होृे. एरवी नाही. या गीृाशासाचा सं�दाय ृुला सागंृो ृो पृ नीट ऐक. 

 
अजुरना, ृुझया आससेमुळेच ृुला हे गीृाशास �ापृ झाले आहे, हे िवसर नको. जयाला आससा नाही 

अशा ृपोहीन माणसाला गीृा कधीही सागंप नकोस. वदेानंी अंतयजाला जसा वाळीृ टाकला ृसा जो ृापस 
आहे पण गुरभ�कृंया बाबृीृ िढला आहे तयाला हे शास सागंप नकोस. कावळा वयोवक� आहे महणपन यजाचा 
अवशषे �साद तयाला कुणी देृ नाही. तया�माणे गुरभ�कृहीन ृापसाला गीृा कधीही देम नकोस. ृपही 
करृो, गुरभकृही आहे पण गीृा ऐकणयाची इंचा नाही अशा माणसालाही गीृा देम नको. ृो ृप आिण 
गुरभ�कृ या दोनही अंगानी उ�म असला ृरी गीृा �वणाला मुळीच योगय नाही. मोृी टपोरे आहेृ, पाणीदार 
आहेृ, मौलयवान आहेृ पण तयाला वजेच नाही ृर तयाृ दोरा कसा जाणार? तयाची कंठी कशी होणार? 
समु् खोल आहे हे कोणी नाकबपल करीृ नाही पण तयावर होणारी पावसाची वकि� फुकटच  जाृे ना? अरे, 
जयाचे पोट भरलेले आहे तयालाच आ�हाने िदवया� वाढणयापेका जो भकेुजला आहे तयाला वाढणयाचे उदारपण 
का कर नये? महणपन इृर बाबृीृ योगयृा असली आिण गीृा �वणाची नावड असली ृर तयाला मुळीसु�ा 
देम नकोस. अरे, िजसे जे योगय असेल ृेच फळाला येृे. रप िवषयाला जाणणयाृ डोळा चृुर खरा पण वास 
घेणयासाठी ृो पुढे करन काय उपयोग? सागं बरं. सुभ्ापृी, ृपी, भकृ असले आिण शास �वणाची 
अनासकृी असेल ृर ृे तयाजय समजाव.े ृप आहे, भकृी आहे, ऐकणयाची आृ� पण आहे ृेवहा ही सगळी 
सामु�ी आहे महणपन केवळ ृे योगयच आहेृ असे समजप नकोस. गीृाशासाचा िनम�ृा सगळया लोकाचंा शासृा 
असा जो मी तयांयाब�ल जर ृो सामानयतवाने बोलृ असेल, मला यःकि�ृ समजृ असेल ृर ृो गीृा 
�वणास अिधकारी नवहे. 

 
माझया भकृानंा आिण मला दु�पणाने बोलणारे जे जे कोणी असृील ृे ृे सवरजण गीृाशास �वणास 

मुळीच योगय नवहेृ. िदवयावाचपन रा�ीची मोकळी ठाणिदवी असृे ृशी तयाची बाकीची सवर साधनसामु�ी वयसर 
आहे असे समज. अंग गोरे आहे, ृरण आहे, अंगावर लेणी पण घाृली आहेृ फकृ तया शिरराृ �ाण ृेवढा 
नाही. सोनयाचे सुंदर घर िनम�ण केले आहे खरे पण दार नािगणीने अडिवले आहे. िदवया� चोख आहे, उ�म 
आहे पण तयाृ काळकप ट वीष िमसळलेले आहे. एखा�ाची म�ैी अगदी उ�म पण तया म�ैीमधये कपट लपलेले 
आहे ृशी ्ा सगळया सामु�ीचा अवससा आहे. �बु�ा, ृप, भ�कृ, बुि� असपन ृो भकृ माझी िकवा माझया 
भकृाचंी िनदा करीृ असेल ृर ृे सगळे बाकीचे फुकट आहे. 
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धनंजया, महणपन ृुला पुनहा पुनहा सागंाृो, ृो भकृ असो, ृपी असो, बुि�मान असो, बाबा, हे शास 
तयांया हाृाृ देमन नकोस. तयाचा सपशरही या शासाला होम देम नकोस. ृो िनदक अगदी ��देवांया 
योगयृेचा असला ृरी कौृुकानेसु�ा गीृा तयाला देम नकोस. 

 
देवांया ्ा सागंणयावरन �ीरामकक षणांं या चिर�ाृला �संग आठवृो. तयानंा सवृःला कोणी काही 

महटले, िनदा केली ृरी तयानंा तयाचे काही एक वाटृ नसे पण �ीकालीची कोणी िनदा केली ृर मा� तयाचंा 
धीर सुटृ असे व ृे तयांयावर रागावृ असृ. सवामी िववकेानंदाचंा �सम �सम ईनरांया साकार सवरपावर 
िवनास नसे व तयाब�ल ृे �ीरामकक षणाशंी वरचेवर वाद घालीृ. एक िदवस वादांया भराृ सवामीजी 
कालीला काही िनदेचे शबद बोलपन गेले. �ीरामकक षण तयानंा महणाले, “बाबा रे, पृ मला काय वाटेल ृे बोल. 
माझया आईला का?” ृरीही िववकेानंदाचा प�ा साबेंना. ृेवहा रागाने �ीरामकक षण महणाले, “मुख�, िनघ इसपन 
जा. माझया इसे येमन माझया आईला नाव ेठेवृोस? आजपासपन इसे येृ जाम नकोस.” हे ऐकप न िववकेानंदानंा 
वाईट वाटले परंृु, ृेसपन न जाृा ृे ृेसेच एका बाजपला जामन बसले. काही वळेाने �ीरामकक षणानंा रहावनेासे 
होमन ृे उठपन तयांं या जवळ गेले आिण एखा�ा लहान मुलासारखे तयानंा कुरवाळीृ महणाले, “ पृ माझया 
आईला का बरे नाव ेठेवलीस? महणपन माझा धीर सुटला. आईला कोणी नाव ेठेवलेली मला सहन होृ नाहीृ. 
ृुला काय बोलायचे ृे मला बोलृ जा.” 

 
देव अजुरनाला ृोच कायदा समजावपन सागंृ आहेृ की, िनदक गीृाशासाचा अिधकारी होमच शकृ 

नाही. तयांया हाृी गीृाशास कधीही देम नकोस. आृा िनषेध सागंपन झालयावर देव िवधी सागंृ आहेृ. ही 
गीृा कुणांया हाृी �ावी हे समजावपन देमन देव महणृ आहेृ, “पास�, गीृेला मंिदर बाधंले पािहजे. 
धनुधररा, ृपांया गुं�ानी पाया बळकट बाधंपन घयावा. मग गुरभ�कृचा �ासाद बाधंावा. मंिदराचा �वणेंचा हा 
दरवाजा अहोरा� उघडा ठेवावा. िनदा करावयाची नाही ्ा िनयमाचा रतनाचा कळस वर ठेवावा आिण मग 
भ�कृरपी शु� गाभाऱयाृ गीृा ्ा रतनेनराची �ाण�िृ�ा करावी. पृ असे केलेस की या जगाृ माझया 
बरोबरंया योगयृेला येशील. 

 
ॐ कार हा ॐ या एका अकरांया रपाने अ, उ, म या ि�माि�केंया पोटी गभरवासामधये अडकला 

होृा. वदेाचे बीज असा हा जो ॐकार ृो गीृेंया िवसृाराने िवसकृ झाला. गीृा महणजे जणप काय गाय�ीच. 
�ोकरपी फळानंी व फुलानंी �फुि�ृ झाली. आईिशवाय जया बाळाला दुसरे जीवन नाही तयाची आिण 
तयांया आईची भेट करन �ावी तया�माणे जो माझया भकृाची आिण ्ा गाय�ी मं�ाचे रहसय सागंणाऱया 
गीृेची ओळख करन देईल ृो देहपाृानंृर म प्पच होईल. गीृा आिण भकृ याचंी आदराने भेट करन 
देणाऱयाला इृके अपिरिमृ फळ िमळृे. शरीररपी अलंकार घालपन ृो माझयापासपन वगेळा वावरृ असला 
ृरी जीव,े �ाणे ृो माझा आवडृा असृो. जानी, कमरठ, ृापसी ही माझया अंृरंगाृीलच माणसे खरी पण या 
खुणेंया मंडळीृही गीृा सागंणारा मनुषय मला िजृका आवडृो िृृका दुसरा कोणी आवडृ नाही. 

 
अजुरना, अरे गीृा सागंणारा ृो माझा भकृ भकृजनांं या मेळावयामधये गीृा सागंृो आिण सगळया 

जगाृ तयांया योगयृेचा दुसरा कोणी नाही अशी माझयाकडपन वाहवा िमळवृो. मज ईनरावरंया �ेमाने 
िनगव�पणाने गीृापठण करृाना ृो संृांं या सभेचे भपषण होृो. नवप�वानंी झाडानंा रोमािंचृ करीृ वसंृ 
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वनाृ �वशे करृो तया�माणे ृो आपलया पठणाने �ोतयांं या अंगावर रोमाचं उभे करृो. झुळझुळ वाहणाऱया 
वाऱयाने पाने सहज डोलावी ृसे �ोृे डोलप  लागृाृ. मकरंदाने फुले भरन जावी ृसे �ोतयाचें डोळे 
आनंदा�पनी भरृाृ आिण कोिकळ प�यांया पचंमसवरा�माणे कंठ दाटपन �ोतयांं या ृोडपन असफुट आनंदोद
गार िनघप लागृाृ. अजुरना, तयांया गीृा पठणाने हा असा आनंदसोहळा घडृो. जनमाचे सासरक झाले असे 
चकोराला चं्  आकाशाृ उगवला की वाटृे. आकाशाृ नवयानेच मेघ आले आिण गजरना कर लागले की मोर 
नाचृ तयानंा ओ देम लागृो. स�नांं या मेळावयामधये माझया सवरपदशरनाचा हे पृ मनाृ ठेवपन गीृेृील 
पदरतनाचंा अमय�द वष�व करृो. मागचे पुढचे भकृ नयाहाळपन पािहले ृरी तयांयाएवढा माझा ि�यृम कोणी 
नाही असेच मला कळले. 

 
अजुरना, काय सागंाव?े जो गीृास�ची मेजवानी संृानंा करृो तयाला मी येसपय�ृ माझया िजवहारी 

आणपन ठेवृो. जो गीृासर सागंृो तयाला हे असे अमाप फल िमळृेच.  
 
पण अजुरना, ृुझया माझया भेटीृ हा संवाद वाढृ गेला आिण तया संवादांया गावी मोक �ापृ करन 

देणारे उपाय रहायला आले. सकलासर देणारा हा आपला दोघाचंा संवाद पदाचंा असरही न करृा नुसृी गीृा 
जो पाठ महणृो तयानेसु�ा जाना�गन �दीपृ करन मपळ अजानाची आहुृी तया अ�गनस िदली असे होमन मी 
परमातमा तया गीृापाठ महणणाऱयावर संृु� होृो. हे चृुरा अजुरना, गीृेंया अस�चा आढावा घेमन जानी पुरष 
जेसे �ापृ होृाृ ृे िठकाण तया गीृापाठकास गीृा महणणयामुळे व गीृेचे नुसृे वणरन करणयामुळे िमळृे. 
गीृा ही सव�ची आई आहे. िृंयाजवळ जाणृे आिण नेणृे मपल असा भेदच नाही. िृची कक पा सव�वर करणेने 
वष�च करीृ असृे. 

 
मालपृाई, एका वय�कृगृ अनुभवाची कक ृजृापपवरक नोद करीृ आहे. �संग जसा घडला ृसा 

आपलया डोळयासमोर उभा रहावा महणपन िवसृाराने िलिहृे आहे. 
 
१९७७ साली आमंया जानेनर कनया सखी मंडळाचे जानेनरीचे पिहले �वचन पारायण पपणर झाले. 

१९७० साली आमही सुरवाृ केली. १९७७ ंया भा्पद मिहनयाृ अगदी शवेटचा भाग आला. आठव�ा पृन 
एकदा जमावयाचे व जमृील तया व ृेव�ा ओवया दीड ृासाृ संपवावयांया, सोडी चच� करावयाची, मला 
जुळेल ृसा मी असर सागंावयाचा असा आमचा �म साृ वष� चालला होृा. १९७७ ंया िडसचबरमधये समापृी 
होईल असा अंदाज होृा. आमंयापैकी मंदाृाई टचबे ऑस्ेिलयाला िनघालया महणपन भेटायला आलया. ृेवहा 
महणालया, “मी आृा िनघाले. माझी ृेवढी जानेनरी अपुरी रहाणार.” मी महटलं, “आपण सवरजण आठ िदवस 
रोज यायला ृयार असला ृर मी रोज दोन ृास सागंायला ृयार आहे. आपण वाईट वाटपन घेम नका. आपण 
पपणरच करया.” 

 
सगळया मिै�णी ृयार झालया व रोज दोन ृास बसपन झपा�ाने मो�ा आनंदाने पुढे पुढे चाललो 

होृो. समापृीचा िदवस आला भा्पद व� पचंमी घराृ महालय. सकाळपासपनच सोवळयांया सवयंपाकाची 
गडबड महणपन मी फुले वगैरे आणणयाची भिगनीची गडबड ऐकप न तयानंा आदलयाच िदवशी महटले उ�ा आपण 
सकाळी आला ृर भेट वहायची कठीण आहे. �ा�ण जेवपन, िपडदान होमन आमहाला जेवपन उठायला दोन 
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वाजपन जाृील. ृोवर मला सोवळयाृ रहावे लागेल. बाहेर येृा यावयाचे नाही. आपण फुले माळा आणाल तया 
पहाऱयाृच ठेवायला लागृील. गैरसमज करन घेम नये कुणी.” सव�नी कबपल केले. सकाळपासपन 
पहाऱयांया हॉलमधये फुले, माळा, �सादाचे पुडे यांं या दुर�ा लागलया. 

 
मला सवर उरकणयास दोन वाजपन गेले. िपडदान वगैरे असलयाने माजघर मोकळे केले होृे. दोनानंृर 

महालयाचे सािहतय आवरन बठैक घाृली. एका बाजपस पपजय सवामी सवरपानंद व दुसऱया बाजपस पपजय सवामी 
सतयदेवानंद यांं या ृसिबरी माडंलया तया दोहांं यामधे चौरंगावर आमंया लहानपणची पालखी ठेवली आिण 
कंुदा नेल�कर या मानस कनयेस महटले, “कंुदा, आृा तया फुलांया करं�ा आृ आण आिण सगळी फुलाची 
सजावट ृुझया मनाने कर. सकाळपासपन धादंल चालली आहे मी आृा जरा वळे सवसस बसृे, अध�ृास बसृे. 
आिण मग आज सागंणयाचा जो शवेटचा भाग आहे ृो आणखी एकदा वाचपन ठेवृे.” 

 
दुपारची साडेृीनची वळे होृी. कंुदा हार गुंफप न लावृ होृी. शवेटी ृी खुच�वर चढली आिण 

देवघरांया लाकडी नकींया कमानीृ मोठी डेिलयाची फुले बसवप लागली. फुलाचें देठ चागंले लाबंसडक 
होृे. िृने ृे देठ नकी पृन ओढपन घेमन फुले नीट बसिवली. मी बसपन नुसृी पहाृ होृे. मनाृ िवचार येृ 
होृे. तया पृन एका िवचारानच अगदी सप� रप घेृले. मी हाृ जोडपन दोनही सवामीना नमसकार केला आिण 
मनाृ महटले, “गीृेंया अस�ची जो भकृ संृाना मेजवानी करृो ृो देवाचंा लाडका होृो असे देवानंीच 
महटले. नुसतया गीृापाठकालाही ृेच फळ देव देृाृ असेही महटले. मी गेली साृ वष� जशी जमेल ृशी सेवा 
केली आहे. जाणृे नेणृे मपल ृर गीृेला सारखेच आहे ना? मग माझी सेवा कशीही झाली असो रजप झाली 
असेलच. पण महाराज, मला ृी सेवा पोचलयाची खपण िमळाली पािहजे. सवपन द�ानृाने माझे समाधान होणार 
नाही. सव�ंया डोळयानंा िदसेल अशी खपण मला आपण िदलीच पािहजे.” 

 
मी अगदी लहान मुलासारखा ह� केला. चार वाजृा सवर ृयारी झालयाचे पाहपन उठले. ह� िवसरन 

गेले. दोन ृास आनंदाृ डंुबृ �वचन पपणर करन पसायदान महणपन साृ वष�ंया सेवचेी सागंृा केली. इृका 
अपपवर सोहळा झाला की आृा जे माउलीनी वणरन केले ृो आनंद आमंया ्ा माजघराृ तया िदवशी भरभरन 
वाहप लागला. कुणाचेही डोळे कोरडे रािहनाृ. जानेनरी पालखीृ ठेवली. आरृी �साद झाला. सखीमंडळाने 
मो�ा �ेमाने ओटी भरली. पालखी देवघरांया दाराृ होृी. ओटी भरलयावर �ीअंबाबाईंया पाया पडाव े
महणपन मी पालखींया दा�ंाखालपन बसपन पलीकडे गेले. देवघरांया दारा पृन आृ पामल टाकृे ृोच 
कमानींया नकीृ कंुदाने बसवलेले फुल माझया डोकयावर अलगद पडले!! 

 
मालपृाई, काय सागंप आजही तया �संगाची आठवण झाली ृरी अंगावर काटा उभा रहाृो आहे. 

मालपृाई, ृी खरोखरच आई आहे. आपण ह� करावा आिण िृने ृो पुरवावा! तया उभयृा सवामीनी सेवचेी 
पावृीच िदली व दसृुरखु� होृे �तयक तया भगवंृ ाचे! कसा सागंप ृो आनंद! 

 
माझया मुलीना ही हकीकृ जेवहा पुणयास सािंगृली ृेवहा तया महणालया, “काय आ�ा! देवाजवळ 

अशी पावृी मागायची का?” मी महटलं, “अग, हो हो, देवाजवळच मागायची दुसरी जागा आहे काय 
मागायला?” देवानंी का असं महणावं की ृो माझा भकृ मला आवडृो. तयानंी माझा ह� पुरवलाच पािहजे की 
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मग. मी जर असा ह� केला नसृा ृर हा आनंद मला कसा िमळाला असृा सागंा बरं!” अशा ्ा आमंया 
मुली आमंयाही पुढे वाटचाल करीृ आहेृ. 

 
तयावळेी सवामी सतयदेवानंद सागंलीस आले होृे. तयानंा ही सगळी हकीकृ िलहपन कळवलयावर 

तयांं याकडपन आलचले उ�र माझयासमोर आहे. १२-१२-७७ रोजी ृे िलिहृाृ, 
 
“काही अृकयर व अशकय कोटीृील घटना वासृवाृ अनुभवास येृ आहेृ, ृुमचा िनिन�मृ आनंदही 

व�धषणप आहे हे वाचपन धनयोऽहं धनयोऽहं असे मलाच महणावसेे वाटृे.” 
 
हे सगळे िलिहणयाचे कारण एवढेच की माउलीनी गीृेंया ्ा दोन �ोकावर केलेलया िववचेनाृ एक 

रेसभरही अिृशयो�कृ नाही. अनुभवासाठी ठाण माडंपन बसणाऱयाला आजही भगवंृ  अनुभव देणयास वचनब� 
आहेृ, हे अपरोकानुभपिृ पृन आिण कक ृजेने भरलेलया अंृःकरणापासपन सािंगृलेच पािहजे, एरवी दुसरा काही 
हे पृ नाही. 

 
देव महणृ आहेृ, “पास�, परमास�ंया सवर माग�ची िनदा करणे टाकप न शु� आससेने जो गीृा �वण 

करृो तयांया कानावर गीृेची अकरे पडृाृ न पडृाच ृोच तयाचे पाप पळपन जाृे. अरणयामधये अचानक 
वणवा लागला की वनाृले �ाणी सैरावैरा धावृ सुटपन वाट सापडेल िृकडे पळपन जाृाृ िकवा उदयाचलावर 
सपयर झळकलयाबरोबर अंधार आकाशांया पोकळीृ नाहीसा होृो तया�माणे कानांया महा�ारी गीृेचा गजर 
झाला की सकि�ंया आरंभापासपनचे ऐकणाऱयाचे पाप न� होृे. तया�माणे पुढील जनम परंपरा सवंच, शु� 
पुणयरप होृे. इृकेच नवहे ृर याहीपेका अलोट फळ �ापृ होृे. गीृेची िजृकी अकरे कानांया�ारे आृ 
िशरृील िृृके अनमेध यज केलयाचे पुणय �ापृ होृे. महणपन महणृो अजुरना, गीृा �वणाने पाप जाृे, धम�चा 
उतकषर होृो, न मागृा सवग�ंया राजयाचे ऐनयर �ापृ होृे. पास�, ृो भागयवान भकृ माझयाकडे यायला 
िनघृो ृेवहा पिहला मु�ाम सवग�ृ करृो. जे आवडेल ृे ृे भोगृो आिण शवेटी माझयाृ येमन िमळृो. 
जासृ काय सागंप? धनंजया, ऐकणाऱयाला, वाचणाऱयाला गीृा अशा ��ानंद सवरपाचे फळ देृे. 

 
आृा ृे सगळे राहप दे पण सखया जया कारणाकिरृा हे गीृाशास सागंणयाची सगळी खटपट केली तया 

ृुझया कामाचे काय आले? मला सागं पाडंवा, आमही हा जो शासिस�ांृ  ृुला सािंगृला ृो ृुझया मनाृ 
ठसला की नाही? आमही जया रीृीने ृुला सािंगृले ृे जसेंया ृसे ृुझया मनापयरृ पोचपन िृसे �ससर झाले की 
नाही? का साडंीिवखुरी मधेच हरवले? का पृ अनादराने टाकप न िदलेस? हे बघ, आमही ृुला जे सािंगृले ृे 
ृुझया हदयापय�ृ नीट पोचले असले ृर �सम मी िवचारीन तयाचे सप� उ�र लवकर दे. सवरपांया 
अजानामुळे मागे ृुला मोहाने भलुिवले होृे. ृो मोह आृा ृुझया मनाृ आहे की गेला? जासृ काय िवचार? 
मला हे सागं ृुला आपलया िठकाणी कम�कमर काही िदसृे का अजपन? मी हे करीन, मी हे करणार नाही असे 
काही अ�ाप ृुला वाटृे काय रे? लवकर सागं बाबा.” 
 

माउली महणृाृ, “पासर, सवानंदांया रसाृ पपणरृ या िवरन जाईल महणपन देवानंी �शन िवचारणयांया 
िमषाने अजुरनाला भेद दशलेा आणले. पासर पपणर�� झाला आहे हे �ीकक षणनास जाणपन होृे. पण तयानंा 
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तयांयाकडपन कायर करन घयावयाचे होृे महणपन तयानंी अजुरनाला मय�देचे उ�ंघन कर िदले नाही. तया 
सवरजाला आपण काय केले आहे हे काय कळृ नवहृे का? पण पास�ला देहभानावर आणणयासाठी देव �शन 
िवचारीृ होृे. अजुरनाचा नाहीसा झालेला देहाहंकार परृ जागेवर आणपन देवानंी तयाला �ापृ झालेले पपणरपण 
सागंावयास लावले. कीरसागरा पृन बाहेर िनघपन आपलया िकरणांं या समुदायाने अलंकक ृ असलेला पपणरचं्  
कीरसागरापासपन सवरपाने वगेळा न होृा आकाशाृ वगेळा झालेला िदसृो तया�माणे अजुरन कणांृ  मी �� 
आहे हे िवसरे, देहभानावर येई, ृर जगच ��रप झालयाची तयाला अनपभपिृ येई, ृो अनुभव टाकृो, ृो 
��पणाही िवरन जाई असा ��भावाने माडंृ आिण मोडृ ृो मो�ा दुःखाने देहांया सीमेवर आला आिण मी 
अजुरन आहे या जािणववेर उभा रािहला. 

 
मग सरसर कापणाऱया हाृाने तयाने देहावर रोमाचं उभे होृे ृे दाबले. अंगावर आलेले घामाचे सचब 

िजरवले, नासोंचछ वास अवयव�ससृ होृ असलयाने डोलणाऱया अंगाचाच आधार िदला. चलनवलन िवसरन 
ृो सृबध रािहला. दोनही डोळयामधपन जे आनंदामकृाचे भरृे ओसंडृ होृे ृे पुसपन नाना �कारंया उतकंठेने 
कंठ दाटला होृा, गळयाृ बाधं बसला होृा ृो काढपन वाचा िवसकिळृ झाली होृी ृी �ाणाने सावरन 
नासोंचछ वास अिनियिमृ झाला होृा, ृो िनयिमृ करन अजुरन महणाला, “काय महणालाृ देवा? मोह आहे 
की गेला? महाराज, मोह गेला. एकटाच नवहे ृर आपला सवर पिरवार घेमन िनघपन गेला. सपय�ने डोळयाजवळ 
याव ेआिण अंधार िदसृो काय िवचाराव ेृसेच हे झाले. हे बोलणे कोणतया गावी चालणार आहे? �ीकक षणराया, 
आपण आमंया डोळयानंा �तयक िदसृा अहा ृेव�ानेच सगळे काम होमन गेले असृे पण आपण ृोडभरन 
आईपेकाही जासृ गोड बोलपन उपदेश करृा अहा आिण ृो उपदेशही असा की, जो इृर कोणतयाही उपायानंी 
जाणृा येणार नाही. देवा, मग मोह कसा राहील? आपण “मोह गेला का नाही?” असे िवचारृा महणपन 
सागंृो. एरवी हे आृा िवचारायलाही नको, महाराज, ि�वार सागंृो की मोह गेला, समपळ गेला. “मी अजुरन 
आहे” अशा �ांृ ीने देहामधये गुं पृन पडलो होृो ृो आृा ृुझयाशी ऐकय झालयाने मुकृ झालो. आृा िवचारणे 
आिण सागंणे दोनहीही उरले नाही. 

 
ृुझया �सादामुळे मला आतमबोध झाला आहे. तया मोहाचा कादंासु�ा तया बोधाने मनाृ उर िदला 

नाही. कमर करावयाचे की न करावयाचे हे �ैृापासपन उतप� होृे आिण मी ृर आृा ृुझयाहपन वगेळा उरलोच 
नाही. ृेवहा मी आृा करणारा ृरी कोण न करणारा ृरी कोण? सगळे काही पृच आहेस हे मी समजपन चुकलो 
आहे. आृा यािवषयी माझया मनाृ काहीही संशय उरला नाही. िन�येकरन जेसे कम�चा संबधं नाही ृे 
��सवरप मी झालो आहे. ृुझया कक पेने मला आतमसवरपाची �ापृी झाली. माझे क रृवय िनःशषे गेले आहे. 
आृा �भो, आपलया आजेवाचपन मला काहीही उरले नाही. आपले दशय कक षणसवरप असे आहे की, ृे इृर सवर 
दशयाचा ृे नाश करृे. कक षणसवरप जीवाहपन वगेळे आहे हे �ैृच सवर �ैृाचा िनरस करृे. देवा आपले ृे 
कक षणसवरप एक असपन सवर देशाृ सवरकाळ वासृवय करृे. जयांयाशी संबधं आलयाने संसारबधं संपृो, जयाची 
आशा केली की इृर सवर आशा नाहीशा होृाृ, जे एक भेटले की सवर काही भेटलयासारखे होृे ृो पृ माझी 
गुरमपृ� आहेस. ृुझया �ेमासाठी अ�ैृबोधाचे उ�ंघन करावे लागृे. पृच एकाकीपणाचा सोबृी आहेस. 
आपणच �� होमन कक तयाकक तयाचे �योजन नाहीसे केले पािहजे. देवा, ृुमची अमय�द सेवा केली पािहजे आिण 
मगच गंगा समु्ाला भेटायला गेली ृर िृसे पोचलयाबरोबर समु्च झाली ृशी भकृाची अवससा होृे. भकृ 
ृुला अ�ैृबोधा पृन भेटायला आला की पृ तयाला आपलया परमातमपदाचा वाटा देृोस. अशा �कारचा पृ 
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करणावतसल सवामी आहेस. देवा ृुला कसलीही अपेका नाही पण मला मा� ृुला गुरपदावर बसवपन ृुझी 
सेवा करणयाची इंचा आहे. �ीकक षणा, आपलया मनाृ येईल की, ��पदावर बसिवणयाचे उपकार हा काय 
महणपन मानृो? महाराज, आपलयामधये आिण माझयामधये भेदाचे कवाड होृे. आपण ृे दपर केले आिण मला 
गोड सेवासुखाची �ापृी करन िदली. 

 
देवा, आपलया पायाचे समरण करन �िृजापपवरक सागंृो की देवदेवनेरा, आपण वाटेल ृे करणयाची 

आजा करा. आपण सागंाल ृे मी करीन. मनाृ सोडासाही संदेह आणणार नाही. 
 
अजुरनाचे हे शबद कानावर पडलयाबरोबर देव आनंदाने डोलप  लागले. सुखाने भलुपन गेले. मनाशी महणप 

लागले, “मी सदा सफळ, िवनाचे फळ आिण साधय पण आज अजुरन मला फळ झाला.”  
 
आपलया मुलाृील उणेपणा गेला, ृो पपणर झाला हे पाहपन पौ�णमेला समु् आनंदाने उचबंळपन येृ नाही 

का, आपली मय�दा िवसरन जाृ नाही का ृशी देवाचंी अवससा झाली. संवादांया बोहलयावर कक षण व अजुरन 
या दोघाचें लगन लागलयाचे पाहपन संजयही आनंदाने उचबंळपन गेला. 

 
तया आनंदांया भरामधये संजय धकृराष्ास महणाला, “महाराज, आपणा दोघाचें वयासानंी कसे रकण 

केले हो! अहो ऐका, आपलयाला वयवहाराृ वावरणयाचीसु�ा दि� नाही, चमरचकु नाहीृ, अशा �ससृीृ 
अृीि्य पदासर दाखिवणाऱया जानदि�ंया वयवहाराृ तयानंी आपलयाला आणले. रस चालिवणयासाठी जे घोडे 
लागृाृ तयाचंी परीका करणयासाठी आपण आमहाला ठेवले एवढीच आमची योगयृा! असे असृाना वयासांं या 
कक पेने हा कक षणाजुरनाचंा अपपवर संवाद मला ऐकावयास िमळाला. दोनही सैनये एकाच कुळाृील असलयाने 
कुठलाही पक हरला ृरी आपणच हरलयासारखे आहे असे अशा ्ा दारण यु�ांया �संगी तया वयास 
महामुनीनी आपलया ��ानंदाचा अनुभव �ावा ही तयाचंी आपलयावर केवढी कक पा आहे? धनय झालो आपण 
महाराज!” असे महणपन संजय गिहवरला पण तया धकृराष्ाला काहीही पाझर फुटला नाही. चं् �काशाने 
चं् कांृ  पाझरृो पण पाषाणावर काहीच पिरणाम होृ नाही. तया�माणे धकृराष् िन�वकारपणाने मुकाट बसला 
होृा. धकृराष्ाचा हा कोरडेपणा पाहपन संजयाला वाटृे की आृा ्ा संवादाब�ल काहीच जासृ बोलप  नये. 
पण ृो सुखाने इृका वडेा होमन गेला होृा की तयाला गपप बसवनेा. आनंदांया वगेाने बेहोष झालेलया 
संजयाला हे िनि�ृ कळृ होृे की धकृराष्ाला हे सागंपन काही उपयोग नाही ृरी पण बोललयािशवाय तयाला 
रहावनेा. ृो आनंदाने महणाला, “महाराज, आपला पुृणया अजुरन जे महणाला ृे अधोकजाला फार आवडले 
हो. अहो पपवर समु् आिण पि�म समु् या दोहोृ नावाचाच काय ृो फरक एरवी सगळे पाणीच! �ीकक षण आिण 
पासर ही दोन नाव ेतयांं या देहाला असली ृरी संवादांयावळेी तया दोघाचें ऐकयच होमन जाृे आहे. वगेळेपण 
नावालासु�ा उरृ नाही. आरशापेकाही चोख असे पदासर जर एकमेकासमोर आले ृर ृे एकमेक एकमेकाला 
पहाृाृ तया�माणे देवासह अजुरन आपलयाला देवांं यामधये पहाृ होृा आिण �ीकक षण आपलयासह अजुरनाला 
अजुरनांया िठकाणी पहाृ होृा. �ीकक षण ��सवरपाृ देव आिण भकृ सामावलेले पहाृ होृा आिण अजुरन 
तयाच ��सवरपाृ भकृ आिण देव पहाृ होृा. तया दोघािंशवाय काहीच नाही ृर ृे आृा काय करृील? 
दोघेजण एकपणानेच नादंृ आहेृ पहा. 
 



 
अनु�मिणका 

भेद नाहीसा झाला ृर आृा �शनो�रे कशी घडणार? आिण भेद रािहला ृर संवादसुख कसे 
िमळणार? �ैृपणाने बोलृ असृा संवादाचे �ैृ नाहीसे करणारे तयाचें बोलणे मी ऐकले. सवंच केलेले दोन 
आरसे एकमेकापुढे ठेवले की कोण कोणाला पाहृो असे महणावे बरे? एका िदवयासमोर दुसरा िदवा ठेवला ृर 
कोण कोणाला �काशमान करृो आहे असे महणावयाचे? एका सपय�पुढे दुसरा सपयर उगवला ृर �काशक कोण 
आिण �काशय ृरी कोण? महाराज, याचा िन�य करावयास जाव ेृर िन�य कंुिठृ होृो. सागंृाच येृ नाही. 
खरोखर संवाद करृा करृा ृे दोघे असे एकरपच होमन गेले. अहो ृे दोघे एकमेकाृ िमसळले याृ ृर 
काही आ�यर नाही पण दोन बाजपंनी पाणी येृे आहे तयाचा �िृकार करावा महणपन जर मीठ मधे उभे रािहले ृर 
तया िमठाचे जसे िनिमषाध�ृ पाणीच होृे ृशी माझी अवससा ्ा दोघांं या संवादाचा मनाृ िवचार करृा 
करृा झाली आहे. मीही ्ा ��भावाृ िवरनच चाललो आहे.” 

 
संजय असे सोडेसे बोलृो न बोलृो ृोच अ�साि�वक भावानंी तयाची संजयपणाची आठवण हरण 

करन कुठलया कुठेच नेली. तयाचा देहाहंकार न�च होमन गेला. अंगावर रोमाचं उभे रािहले. अंग संकोिचृ 
होम लागले. एकटा कंपच सृंभ आिण खेद यानंा िजकीृ होृा. अ�यानंदांया सपश�ने दि� जलमय झाली. ृे 
अ�प नवहृे ृर डोळयानंा फुटलेले �ेमाचे पाझरच होृे. पोटाृ काय मावृ नवहृे हे कळेना, गळयाृ काय 
अडकृ होृे हे उमजेना. हंुदकयामुळे वाचा उमटणयाचे बदं पडले. फार काय सागंाव ेअ�साि�वक भावांं या 
योगाने अगदी बोबडी वळपन गेली. कक षणाजुरनांया संवादाचा संजय चवहाटा झाला. 
 

्ा सुखाची जाृ मा� अशी असृे की ृे आपण होमनच पुनहा शांृ ी धरृे. तया�माणे तया सुखाचा वगे 
हळपहळप कमी झाला आिण संजयाला देहसमकृी लाभली. 

 
�ससरावलेलया आनंदाने मग संजय महणपन लागला, “महाराज, अहो िकृी अलौिकक भागय माझे. 

उपिनषदानंासु�ा जे माहीृ नाही ृे मी वयासांं या �सादाने ऐकले. ृी कसा ऐकृाच माझी ��ातवाशी िमठी 
पडली. दि�ृील मी- पृपण सगळेच िवरन गेले, अजान िनघपन गेले. सगळे योगमागर जया �ीकक षणांया पायाशी 
येृाृ तयाचे वाकय वयासानंी सुलभ केले आहे. अजुरनांया िनिम�ाने देवच अजुरन झाले आिण आपलयाकरृाच 
देव जे बोलले ृे मी ऐकले. महाराज काय सागंाव,े गुरंनी माझे कान तया अिधकाराला पा� केले. गुरंंया 
सवृं� सामथय�चे वणरन ृरी कसे कर?” 

 
राजाला उ�ेशपन बोलृा संजय पुनहा आ�य�ने व �ेमाने भरन गेला. तया योगाने तयाची देहसमकृी गेली. 

रतनाचे ृेज रतनांया मपळ सवरपाला झाकृ याव ेृसे झाले. िहमालय पवरृावरची सरोवरे चं् ोदय झाला की 
सफिटकासारखी घ� होृाृ, सपय�दय झालयाबरोबर पाझरन तयाचें पुनहा पाणी पाणी होृे. तया�माणे देहांया 
समकृीने संजय तया संवादाची आठवण कर लागला की देहाची िवसमकृीच होृ होृी. 

 
अशा या अवससेृ हष�ंया आवगेाने ृो एकदम उठपन उभा रािहला आिण महणाला, “राजन, �ीहरींया 

िवनरपाला पािहलयावर आपण असे उगे कसे राहप शकला? न पािहलयाने जे िदसृे, नाहीपणानेच जे आहे, 
िवसर महटले ृरी जे आठवृे ृे आृा मी चुकवप ृरी कसे? 
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अहो, �ीहरीचे िवनरप पाहपन मनाला जो चमतकार वाटृो आहे ृो चमतकार वाटायलाही आृा 
अवकाश उरला नाही. हा िवनरपरपी महापपर माझयाहीसकट मला वाहपन नेृो आहे.” 

 
�ीकक षणाजुरन संगमामधये सनान करन संजयाने अहंृेला िृलाजंली िदली. ृो काही ृरी असफुट 

बोलृ होृा. काही अलौिकक आनंदाने उचबंळपन येमन गिहवरन, “�ीकक षण, �ीकक षण” असे गदगदपन महणृ 
होृा.  

 
या अ�साि�वक भावाची धकृराष्ाला कशी ृी कलपना नवहृी. महणपन संजयाची अशी काय अवससा 

झाली ृे तयाला कळेना. संजयांया हे लकाृ आलयावर तयाने आपलयाला झालेला सुखलाभ आपलया िठकाणी 
�ससर केला. अ�साि�वक भावाचा पुजं िजरवला आिण ृो जरा शांृ  झाला. 

 
इृकयाृ धकृराष् कपाळाला आ�ा घालपन महणाला, “संजया, हे पृ काय पुराण लावले आहेस? 

वयासानंी ृुला इसे कशासाठी आणपन बसिवले आहे, भलतया वळेी ्ा ��जानांया गो�ी बोलायला ृुला कुणी 
सािंगृले आहे? अरे, कुरके�ावर चालणाऱया लढाईचा वक�ांृ  मला सागंणयासाठी पृ इसे माझयाजवळ बसला 
आहेस ना? मग हे भलृेसलृे कशाला सागंृोस मला? मला ृे घेमन काय करायचे आहे?” 

 
बरोबरच आहे! रानाृ रहाणाऱया माणसाला जर राजमंिदराृ नेमन बसिवले ृर तयाृ तयाला काय 

सुख वाटणार आहे? जयाला जेसले मह�व कळृ नाही तयाला ृे िवपरीृ वाटणारच. ृो तयाला अ�संग 
महणणारच! धकृराष्ाचे ृसेच झाले. तयाला संजयाचे सगळे बोलणे वागणे नीरस वाटृ होृे. ृो उतकंठेने 
महणाला, “अरे, मला हे सागं ्ा लढाईृ जय कुणाचा होईल? हे जे यु� मधेच उ�वले  आहे याृ िवजय 
कुणाचा होणार असे वाटृे ृुला? िवचार केला ृर मला ृरी वाटृे, िनि�ृपणाने वाटृे की पाडंवांं या 
दीडपट आमचे सैनय आहे. दुय�धनािद आमंया पकाचे वीरही पाडंवानंा फारच भारी आहेृ. ृेवहा आमंया 
पकाला सैनय खासच जय िमळवपन देईल. ृे यो�े आमहालाच िवजयी करृील असे मला ृरी वाटृे. 

 
पण उगीच आपले ृुला िवचारृो ृुझे मृ काय आहे? ृुला भिवषय काय वाटृे? आमंयासारखेच ृुझे 

जयोिृष आहे ना? ृुझे मृ काय? ृुझा अंदाज काय आहे हे मला नीटसे कळेना महणपन िवचारृो संजया, या 
लढाईृ जय कुणाला िमळेल? 

 
“्् ्ोगानेः कृेणो ्् राथ� धनुधरेः -   
्् �ीवाज्ो भुि्�ुराा नीि्मरि्मरम”॥त(अ. १८ –�ो. ७८) 

 
धकृराष्ाचा हा �शन ऐकप न संजय कणभर सृबधच झाला आिण मग एकदम उसळपन महणाला, 

“महाराज ्ा लढाईृ एकमेकाचे काय होईल हे मला माहीृ नाही पण मला एकच कळृे की, 
 

आयुषय आहे ृोवर जगणे आहे. 
चं्  आहे ृेसे चिं्का आहे. 



 
अनु�मिणका 

शभंदेुव आहेृ िृसे अंिबका आहे. 
संृ आहेृ िृसे िववके आहे. 
सौजनय आहे िृसे सोयरीक आहे. 
राजा आहे ृेसे सैनय आहे. 
अ�गन आहे ृेसे दाहक सामथयर आहे. 
दया आहे ृेसे धमर आहे. 
धमर आहे ृेसे सुखभोग आहे. 
सुखभोग आहे ृेसे �स�ृा आहे. 
वसंृ आहे ृेसे पालवी आहे. 
पालवी आहे ृेसे फुले आहेृ. 
आिण फुले आहेृ ृेसे �मराचें सव ेआहेृच. 
गुर आहेृ ृेसे जान आहे. 
जान आहे ृेसे आतमदशरन आहे. 
आतमदशरन आहे ृेसे समाधान आहेच. 
भागय आहे ृेसे िवलास आहे. 
सुख आहे ृेसे उलहास आहे. 
सपयर आहे ृेसे �काश आहेच आहे. 
 

चारी पुरषासर जया सवामींया जोरावर, जया सवामींया योगाने सनास झाले आहेृ ृो �ीकक षणराज जेसे 
असेल ृेसे जगदंबा महाल�मी असणारच. आपलया पृीसह ृी जगनमाृा ल�मी जयांयाजवळ आहे तयांया 
घरी अिणमािद िसि� दासी होमन राबृ असृाृ. �ीकक षण परमातमा आपलया अंगाने िवजयाचे सवरप आहे. ृो 
जया पकाला रािहलेला आहे तया प�याला लगभग िवजय िमळावयाचाच. िवजय िृसेच असावयाचा. 

 
अजुरनाचे िवजय हे नाव िवखयाृ आहे. �ीकक षणनास ृर सवृः िवजयसवरपच आहेृ  �ीकक षणाबरोबर 

चाये�माणे रहाणारी जगदंबा ल�मी तयांयाबरोबर तयाच बाजपला असावयाची. महाराज अहो, जयाला 
भगवानांं यासारखा िपृा आिण महाल�मीसारखी माृा आहे तयांया देशामधली रानटी झाडे कलपृरशी पैजा 
मारन तयानंा िजकणार नाहीृ काय? तयांया गावाृले पाषाण िचृामणी रतने होणार नाहीृ काय? तया 
देशाृील भपमीसु�ा चैृनयाने सळसळणार नाही काय? 

 
तया भागयवानांया गावी अमकृांया न�ा वहाृाृ असे जरी कुणी महटले ृरी राजा ृुला आ�यर वाटप  

नये. काय सागंाव?े अरे, तयांया ृोडचे सवैर शबदसु�ा वदेासारखे सवरमानय होृाृ. महाराज अहो ृो सदेह 
सि�दानंद आहे हे िवसर नका. 

 
सवगर आिण मोक ही दोनही पदे जयांया आधीन आहेृ ृो �ीकक षण तया अजुरनाचा िपृा आहे. �तयक 

कमला तयाची माृा आहे महणपन ृो ल�मीचा व�भ जया बाजपला उभा ृेसे सवरिसि� सवयंभपच आहेृ एवढेच 
मला माहीृ आहे. बाकी दुसरे िृसरे मी काही जाणृ नाही. 



 
अनु�मिणका 

 
राजन , आज अजुरनाची योगयृा �ीकक षणापेकाही वरचढ झाली आहे. मेघ समु्ांया पाणयाचा बनलेला 

असृो पण ृो समु्ापेकाही कृषा रृ भपमीला वकि�ने शांृ  करन जगांया जासृ उपयोगाचा ठरृो. लोखंडाला 
सोनेपणाची दीका देणारा पिरस हा लोखंडाचा गुर खरा पण जगांया वयवहाराृ पिरसापेकाही सोनयाचा 
उपयोगच होृो. इसे गुरपेका िशषयाला महतव िदले जाृे पण तयामुळे गुरंना कमीपणा येृो असे मा� कुणी 
मुळीच महणप नये. कारण िशषयांया रपाने खरे महणजे खरे गुरच �कट होृ असृाृ. मेघ जासृ उपयोगी असे 
महटले ृरी ृो मेघ समु्ाचाच आिवषकार आहे. अ�गनने िदवा पेटला. �काश िदवयाचा पडला ृरी �काशाचे 
मपळ अ�गनच आहे. तया�माणे िशषयाची सृुृी ही पय�याने तयांया गुरंचीच असृे. देवांं या सामथय�नेच अजुरन 
बलवान झाला आहे. पण देवापेकाही अजुरन बलवान आहे असे महटलेले देवानंा आवडृे. इृका देवाचंा 
अजुरनावर लोभ आहे. मुलानें सवर बाबृीृ माझया वरचढ वहाव,े माझा पराभव करावा अशी िपतयाची इंचा 
असृे. भगवान शाङ गरपाणी �ीकक षणाचीही इंचा ृशीच होृी आिण ृी अजुरनाने फल्ुप केली आहे. 
 

फार काय सागंाव,े अजुरन, �ीकक षणांया कक पेला पपणर पा� झाला आहे. ृो अजुरन जया पकाकडे असेल 
तया पकाकडे िवजय आहे याृ शकंा नाही. याउलट काही घडेल असा िवचारसु�ा राजा पृ मनाृ आणप नकोस. 
अहो, महाराज जर तया पकाला िवजय िमळाला नाही ृर ृो िवजयच खोटा आहे असे िनि�ृ समजा. 

 
िजसे �ीकक षण आिण ल�मी, िजसे ृो पाडुंराजाचा कुमर अजुरन अशी िृघेजण सु�िृि�ृ असृील 

ृेसेच िवजय आहे. ृेसेच अभयुदय आहे. 
 
वयासांं या बोलणयावर जर ृुमचा खराखुरा िवनास असेल ृर राजा माझे हे भिवषय अढळ माना. िजसे 

ृो �ीव�भ भकृाचें मनोरस पपणर करणयास उभा आहे िृसेच सुखाचा आिण मंगलाचा लाभ आहे. 
 
या माझया वाकयापेका जर अनयसा काही होईल ृर मी पुनहा सवृःला वयासाचंा िशषय महणवपन घेणार 

नाही.” 
 
संजयाने गजरना करन �िृजेसाठी आपला हाृ वर केला. 
 
सवर भारृाचे ृातपयर या– 
 

“्् ्ोगानेः कृेणो ्् राथ� धनुधरेःत  
्् �ीवाज्ो भूि्�ुराा नीि्मरि्मरम” ॥त(अ. १८ -�ो. ७८) 
 

एका �ोकाने संजयाने तया सनेहाधं आंधळया धकृराष्ांया हाृी आणपन िदले. 
 
अ�गनचा आवाका िकृी मोठा असला ृरीपण सपय�सृ होमन अंधार पडलयावर सपय�ची हानी 

िनसृरणयासाठी वाृींया टोकावर तया अ�गनचे सफुि�ग ठेवपन िदवा लावावा लागृो. तया�माणे अनंृ वदे, 



 
अनु�मिणका 

सववा लक भारृ झाले. भारृाचे सार गीृेंया साृशहेे �ोकांृ  आले. वयासाचंा िशषय जो संजय तयाचा हा जो 
पपण�दगार आहे ृो ्ा साृशहेे �ोकांं या गीृेचे ृातपयर आहे. 

 
्ा एकाच �ोकावर जो पपणर िवनास ठेवपन राहील तयाने संपपणर िव�ामा�ाचे सवरप हसृगृ केले असे 

होईल. देवानंी सािंगृलेला �म धयानाृ ठेवावा आिण ्ा �ोकावर पपणर िवनास ठेमन जीवन�म चालवावा 
महणजे मोक दपर नाही. 

 
माउली महणृाृ “या�माणे गीृेची पदे साृशहेे �ोकानंा आपलया अंगी धारण करृाृ. पण ्ा 

�ोकानंा �ोक महणाव े की गीृारपी आकाशाृील परमामकृ महणावे? असे वाटृे की, आतमराजांया 
गीृारपी सभागकहाला हे साृशहेे उतकक � खाबंच उभे केले आहेृ. माझया �िृभेला ृरी ृसा अनुभव येृो आहे. 
असे वाटृे की, गीृा ही सपृशृी आहे. मं�ानंी �िृपादन करणयास योगय अशी देवी आहे. ृी मोहरपी 
मिहषासुराचा नाश करन आनंिदृ झाली आहे. मन, वाणी, शरीर यांं यायोगे जो कोणी िृचा सेवक होईल 
तयाला ृी सवानंद सा�ाजयाचा सावरभौम राजा करृे. अिव�ारपी अंधारावर चाल करन एकेक �ोक सपय�ला 
पैजेने िजकृो असे साृशहेे �ोक �ीकक षणराजानंी गीृेंया िमषाने �कट केले आहेृ. �ोकांं या अकररपी 
्ाकवलेीला गीृा माडंव झाली आहे. संसाराृ शांृ  झालेलया वाटसरंना िवसावा घेणयासाठी हे िव�ा�नृससान 
झाले आहे. �ीकक षणसरोवरामधये हे �ोक महणजे फुललेली संुदर कमळे आहेृ. भागयवान संृ �मर होमन 
तया कमळांृ ील सुगंध सेवन करृाृ. हे �ोक नवहेृ, ृर गीृेचे महातमय वणरन करणारे भाट, साृशहेे भाट 
आहेृ अशी कलपना मला सुचृे. साृशहेे �ोकानंा भ�म कोट करन सवर शासे या गीृापुरामधये रहायला 
आली आहेृ. िकवा हे �ोक महणजे आपला पृी जो �ीकक षण तयाला आवडीने भेटणयासाठी गीृेने पसरलेले 
बाहपच नवहे काय? हे �ोक गीृारपी कमळाृील भुगें आहेृ, गीृारपी सागरावरचे ृरंग आहेृ. �ीहरींया 
गीृारपी रसाचे हे घोडेच आहेृ. अजुरन हा िसहसस आहे महणपन �ोकरपी ृीस�चा समुदाय या �ीगीृारप 
गंगेमधये आला आहे. हे �ोक महणजे �ोकाचंी पकंृी नवहे, ृर अिचतय जे �� ृे िच�ाला देणारा िचृामणी 
आहे िकवा िन�वकलप ��ाची �ापृी करन देणाऱया कलपृरंची बाग आहे. 

 
असे हे साृशहेे �ोक आहेृ पण एकापेका एकेक वरचढ आहेृ. िदवा आधीचा आिण नंृरचा, सपयर 

धाकटा आिण वडील, अमकृाचा समु् खोल आिण उसळ असे भेद कसे करणार? ही ृानही आहे, ही पारठी 
आहे असा भेद कामधेनपंया बाबृीृ कसा करृा येईल? तया�माणे हे �ोक पिहले, हे �ोक शवेटचे असा भेद 
गीृेंया �ोकाब�ल कसा करृा येईल? पािरजाृकांया फुलाृ नवी जुनी असा भेद करृा येईल काय? 
�ोकामधये कमी जासृ योगयृेचा असे ृर महणृा येृच नाही पण वांय, वाचक हा देखील भेद करृा येृ 
नाही. कोणृाही मनुषय हे जाणपन असृो की, या गीृाशासामधये वांय आिण वाचक हे �ीकक षणच आहेृ. इसे 
असर जाणपन घेृला ृरी ृेच फळ, नुसृा पाठ केला ृरी ृेच फळ िमळृे तया�माणे वांय आिण वाचक दोनही 
या शासाृ एकच आहेृ. महणपन मला आृा समसरन करणयास काही िवषय रािहला नाही. गीृा ही �भपचंी 
शबदमय मपृ�च आहे एवढेच महणृो. असर सागंपन इृर शासे मावळृाृ ृसे हे नवहे. हे �तयक पर�� आहे. 

 
िवनावर कक पा करावी ्ा हे पृने देवानंी अजुरनाचे िनिम� केले आिण महानंद सोपा करन सािंगृला. 

चकोरांया िनिम�ाने संृपृ झालेली पकथवी िृनही कलानी युकृ असलेलया चं् ाने िनविवली िकवा गौृमासाठी 
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शकंरानंी कळीकाळरपी ृापाने ृपृ झालेलयाचंी पीडा नाहीशी करणयांया हे पृने गंगेंया पाणयाचा ओघ 
जटे पृन खाली सोडपन िदला. तया�माणे अजुरनाला वासर करन �ीकक षणगायीने जगाला पुरेल एवढे दुभृे 
िदले. 
 

इसे गीृारपी गंगेृ सनान कराल, असर समजपन घयाल ृर गीृारपी ��च वहाल. नुसृा पाठ 
करणयांया िनिम�ाने जीभ ओली कराल ृरीसु�ा खरोखर ृेच फळ िमळेल. लोखंडांया एका अंगाने जरी 
पिरसाल सपशर केला ृरी सगळे लोखंड सुवणर होमन जाृे तया�माणे पाठरपी वाटीने गीृेचे �ोक मुखाला 
लावृा न लावृा ृोच ��ृेची पुि� अंगी येईल. आृा गीृेकडे ृोड वाकडे करन कंटाळयाने पहाल आिण 
कानावर गीृेची अकरे पडृील ृरीही ृीच फल�ापृी होईल. �वण करा, पाठ करा, असर समजपन घया गीृा 
मोकांया अलीकडचे काही देृ नाही. समसर दाृा कुणालाही “देृ नाही” असे महणृ नाही. ्ा कक षणाजुरनांया 
संवादरप शासाचा शहाणया माणसाने सवीकार करावा एरवी इृर सगळी शासे घेमन काय करावयाची आहेृ? 
हा संवाद वयासानंी सगळयानंा हाृाृ घेृा येईल इृका सोपा करन ठेवला आहे. लहान मुलाला जेवप 
घालृाना आई तयाला िगळृा येृील असे लहान लहान घास करन ठेवृे. अफाट वाऱयाला शहाणया 
माणसानी पखंा ृयार करन आपलया सवाधीन करन ठेवला तया�माणे जे शबदाने कधी लाभृ नाही ृे �� 
अनु�ुप  चंदामधये बसवपन सीशप्ांं यासु�ा समजुृीृ उृरेल अशा रीृीने सोपे करन वयासानंी जगावर उपकार 
करन ठेवले. सवाृी नक�ाचे सचब जर िशपलयाृ बिंदसृ होमन मोृी झाले नसृे ृर संुदर िसयांं या अंगावर 
कसे शोभले असृे? नाद वा�ामधये आला नसृा ृर कसा ऐकप  आला असृा? सुवास फुले झाला नसृा ृर 
नाकाला ृो कसा घेृा आला असृा? गोडी प�ा�े झाली नसृी ृर िजभेला कशी घेृा आली असृी? आरसा 
समोर नसृा ृर डोळयाला डोळा कसा िदसला असृा? ्�ा जो �ीगुरमपृ� ृो जर दशय झाला नसृा ृर 
उपासनेने कसा सवाधीन झाला असृा? ृे न मोजृा येणारे �� साृशहेे �ोकांृ  सामावले गेले नसृे ृर 
जगांया आटोकयाृ कसे आले असृे? 

 
मेघ हा जरी समु्ाचेच पाणी धारण करृो आिण वाहपन नेृो ृरी जगाला मेघच माहीृ असृो; 

समु्ाची ओळख नसृे. कारण वाचेला जे �ापृ होृ नाही ृे जान अमय�द आहे. ृे जर ्ा �ोका पृन �कट 
झाले नसृे ृर ृे कानाला, मुखाला कसे लाभले असृे? �ीकक षणांया बोलणयाला वयासानंी �ंसाचा आकार 
�ापृ करन िदला हे जगावर केवढे उपकार केले आहेृ. 

 
आिण मीही वयासाचंी पावले पहाृ पहाृ मराठींया �वणपसावर हा �ंस आणला आहे. अहो, 

वयासािदकाचें जान जया गीृेमधये भीृ भीृ वावरृे ृेसे मी एक रंक  बडबड करृो आहे. मनाृ िवनास आहे 
की देव माझी ही पपजा िनि�ृ सवीकारील. गीृा हा भोळा देव आहे. वयासोकृींया फुलांं या माळा जरी तयांया 
गळयाृ रळृ असलया ृरी ृो माझा दपव�दळाचा खासच िध�ार करणार नाही. 

 
कीरिसधपंया िकनाऱयावर पाणी िपणयासाठी ह�ीचे सवे येृाृ आिण मनसोकृ जल�ीडा करृाृ. पण 

ृेसेच एखादे कु्  िचलटही पाणी िपमन कृपृ होृे. कीरसमु् तयाला काही नको महणृ नाही. नुकृेच पखं 
फुटलेले पाखर काही आतमिवनासाने तया अनंृ आकाशाृ उडृ नाही, �ससर होृ नाही पण उडृ असृे, 
झेपावृ असृे. तयाच आकाशाृ गरडिह मुकृ िवहार करीृ असृो! राजहंस फार संुदर चालृो अशी जरी 
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तयाची जगभर खयाृी झाली आिण ृसे चालणे इृर कुणाला जमले नाही ृरी काय इृरानंी चालणे सोडावचे 
काय? महाराज आपलया पोकळीृ घागर पाणी भरन घेृे, ृे पुषकळ असृे, ओंजळीृ अगदी सोडे असृे पण 
पाणी भरन घेृा येृेच. िदवयांया जवळ �काश पुषकळ असृो पण लहानशी वाृ आपलया आकारानुरप 
�काश आणृेच ना? आकश जसे समु्ांया आकाराएवढे समु्ाृ आिण डबकयांया आकाराएवढे डबकयाृ 
�िृिबबृ होृे तया�माणे तया नयायाने वयासािदकासंारखे िवशालबुि� या �ंसाचे िववरण करणयास येृाृ मग 
आमही आपलया अलपबुि�ने या गीृा�ंसाचे िववरण करणयास बदंी सोडीच आहे? जया समु्ामधये मंदार 
पवरृांया आकाराचे �ाणी िवहार करृाृ तयाच समु्ाृ शफर नावाचे लहान मासेही पोहृाना िदसृाृच. 
अरण सपय�ंया अगदी जवळचा महणपन सपय�ला पाहप शकृो पण पकथवीवरची मंुगी सपय�पासपन इृकी दपर आिण 
आकाराने इृकी लहान असपन सपय�चे दशरन घेम शकृेच. महणपन आमंयासारखया सामानय लोकानंी गीृा 
मराठीृ आणली हे अयोगय कमर आहे असे कुणी महणप नये. एखादा िपृा रसतयाने िनघाला आिण तयांया 
पावलावर नजर ठेवृ मागोवा घेृ तयाचा बाळ मागपन चालृ रािहला ृर मु�ामांया िठकाणाला पोचृोच. 
तया�माणेच वयासाचंा मागोवा घेृ, भाषयकारानंा वाट पुसृ मी चालृ रािहलो ृर अयोगय असपनही गीृास�ंया 
योगय िठकाणी पोचेनच. िशवाय मी एकटा जाृ नाही. माझयाबरोबर माझे गुर �ीिनवकि�नास आहेृ. ृे माझे 
गुर काही सामानय नवहेृ. पकथवी तयांं याजवळ कमा हा गुण िशकली आहे आिण महणपनच ृी ससावर जंगम 
पदासर धारण करृाना कंटाळृ नाही. चं् मा तयांं याजवळ अमकृवष�व करणयाचा गुण िशकला आहे आिण 
महणपन ृो जगाला िनववप शकृो. सपय�ने माझया �ीगुरंंयाकडपन ृेजाचा सोडासा अंश मागपन घेृला आहे 
महणपन ृो जगाला वयापपन टाकणाऱया अंधाराचा िनरास कर शकृो. समु्ाने माझया गुरंची आ र्ृा, पाणयाने 
मधुरृा, आिण माधुय�ने सुंदरृा घेृली आहे. वाऱयाने बळ मागपन घेृले, आकाशाने िवस कृृृा घेृली आिण 
जानाने उजवलृेचे दान मािगृले. पकथवी, आप, ृेज, वायु, आकाश ्ानंा तयाचें तयाचें गुण माझया च�वृ� 
गुरंनी �दान केले आहेृ. वदे तयांं यामुळे सुभाष झाले आहेृ. सुखाचा तयांं यामुळे उतकषर झाला आहे. 
तयांं यायोगे हे िवन रपवान झाले आहे. असे माझे सवर सामथयरशाली गुरदेव माझयामधये िशरन ि�या करीृ 
आहेृ. ृे माझयाकरवी गीृासर वदवीृ आहेृ. मग वर वर पहाणाऱयाला मी जगाृ मराठी भोषे पृन सहज गीृा 
सागंृो आहे याृ का आ�यर वाटाव?े एकलवयाने ्ोणाचाय�चा माृीचा पुृळा करन धनु�व�ा हसृगृ केली. 
चदंनांया पिरमळाने वयापलेली झाडे चदंनांया योगयृेची होृाृ. विस�ानंी सपय�ंया ऐवजी सपय�ंया िठकाणी 
ठेवलेली चाटी सपय�सारखा �काश पाडणारी होृे. सोरानंी िन�जवाचा सवीकार केला असृा तयाला एवढी 
योगयृा येृे आिण मी ृर िच�ाने संप� आहे. तयाृ माझया �ीगुरसारखा मालक मला लाभला आहे. तयानंी 
माझयावर नुसृी कक पादि� टाकली आिण गीृासर सागंणयाची योगयृा माझयामधये आणली. मुळची दि� सवंच 
असली आिण तयाृ सपय�ची मदृ िमळाली की मग िदसृ नाही अशी कोणृी गो� आहे? गुरकक पेने काय होणार 
नाही? माझे साधे नासोंचछ वाससु�ा कावय�ंस होृील आिण महणपनच तया सामथय�ंया जोरावर मी गीृासर 
मराठीृ आणला. सवर लोकांं या दि�चा ृो िवषय वहावा इृका सोपा करन सािंगृला आहे. माझया मराठी 
शबदांया अनुरोधाने गीृेचा असर कुणी समजावपन घेृला आिण संसकक ृ असर सागंणारा कोणी नसला ृरी तया 
गीृेंया अस�ृ उणेपणा येणार नाही, एकदेशीयतव येणार नाही. पपणर असर कळेल. माझया मराठी अस�ंया 
अनुरोधाने संसकक ृ गीृेचा असर सागंणारा असला ृरी माझी मराठी टीका तया संसकक ृला खुलिवणारा सुंदर 
दािगना होईल. माझी मराठी टीका नुसृीच जरी कुणी सािंगृली ृरी ृी संसकक ृ गीृेवरन असर सागंणयालाही 
मागे सारील. अंगच सुंदर असलयावर दािगना घाृला ृरी ृो शोभृोच. अतयंृ उिचृच आहे पण नुसृा 
दािगनासु�ा शोभृो. तयाृ सुंदर अंग आिण तयावर अमोिलक दािगना चढवलेला असा योग आला ृर मग 
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तयासारखी योगय गो� आणखी कोणृी आहे? मोतये उ�म �ृीची असली आिण तयाचंी सोनयाृ गुंफण केली 
ृर ृी खुलृाृच पण न गुंफली आिण सुटीच पािहली ृरी संुदर िदसृाृ. वसंृागमींया टपोऱया मोगऱयाचंा 
हार केला ृरी उ�मच, मोकळीच ठेवली ृरी काही शोभेमधये िकवा वासामधये कमी नवहेृच. तया�माणे संसकक ृ 
गीृेसह माझी मराठी टीका सािंगृली ृर ृी शोभा आणीलच पण गीृेंया संसकक ृ �ोकािशवाय जरी ओवया 
महटलया ृरी तया शोभा दाखवृील असा ओवीब� कावय�ंस मी केला आहे. मुलापासपन जाणतया माणसापय�ृ 
सव�ना सहज समजेल अशा ओवी चंदामधये ��रसाने भरलेली ही अकरे मी गुंफली आहेृ. आृा चदंनांया 
झाडानंा सुवासाकिरृा फुले येईपय�ृ साबंाव ेलागृ नाही. तया�माणे हा �ंस नीट कळेपय�ृ वाट बघावी लागृ 
नाही. याृील ओवया नुसतया कानावर पडलया की �ोतयाचंी समाधी लागेल. या ओवीब� टीकेचे वयाखयान 
ऐकले की ृे वयाखयान ऐकणयाचे वयसनच लागेल. माझी टीका वाचावयास लागले की पािंडतयाचा �काश पडेल 
आिण वयाखयानाची गोडी लागली की अमकृाची गोडीसु�ा समरणा पृन जाईल. सहज �ापृ झालेले हे किवतव 
सव�चे िव�ािंृससान झाले आहे. आृा यांया �वणाने मनन आिण िनिदधयास ्ानंा िजकले आहे. ही माझी 
टीका सवानंदभोगाचा शलेका वाटा आहे आिण ृो वाटा कुणालाही िमळृो. �वणाकरवी ृी टीका सव�ि्याचें 
पोषण करील. चं् ाचे चादंणे भोगपन चकोर कृपृ होृाृ खरे पण तया चादंणयाचा उपभोग वाटेल तयाला 
िमळृोच.  

 
या अधयातमशासामधये अंृमुरखवकि� झालेले अिधकारी असले ृरी याृील शबदचाृुय�नेही लोक सुखी 

होृीलच. महाराज हा सवर िनवक�ीनासाचंा गौरव आहे. हा �ंस नवहे ृर �ीगुरंंया कक पेचे हे वैभव आहे. 
कीरिसधपंया पिरसरामधये पावरृींया कणरगुहेृ �ीशभंभुगवानानंी हे जान कधी सािंगृले हे आमहाला मािहृ 
नाही. पण कीरसागरांया क�ोळामधये मकरांया उदराृ गुपृ असलेलया मतसयच्नासांं या हाृी ृे लागले. 
सपृशकगंी पवरृावर मतसयच्नास हाृपाय ृुटलेलया अवससेृ असलेलया चौरंगीनासानंा भेटले आिण 
मतसयच्नासांया कक पेने चौरंगीनास सव�गानंी संपपणर झाले. कुठलाही वयतयय न येृा समाधी भोगृा यावी महणपन 
ृे वमर मतसयच्नासानंी गोरकनासानंा िदले. तया सव�नर मतसयच्नासानंी योगरपी कमळाचे सरोवर व िवषयाचंा 
नाश करणयाृ शपर असे जे गोरकनास तयानंा समािधपदाचे िठकाणी अिभषेक केला. मग तयानंी ृे शकंरापासपन 
परंपरेने �ापृ झालेले ृे अ�ैृानंद वैभव असे शाभंवजान ऐनयर वािण सामथयर यांं यासह गिहनीनासानंा िदले. 

 
भपृ ानंा िगळणयासाठी किलयुग जवळ आलेले पाहपन िनवक�ीनासानंा गिहनीनासानंी आजा केली की, 

“आिदगुर शकंरापासपन आपली िशषय परंपरा सुर झाली आिण बोधाचा लाभ आमंयापय�ृ आला ृो बोध आृा 
आमही ृुझया सवाधीन करृो. पृ ृो घे आिण कली आृा जीवानंा िगळायला आला आहे तयानंा वाचव, सवर 
संकटा पृन तयानंा वाचव.”  

 
माझे गुर आधीच अतयंृ कक पाळप. तयाृ गुव�जेचे हे बोल तयांया कानावर पडले. मग काय? वष�काळचे 

मेघ खवळपन उठाव ेृशी अवससा झाली. मग पीिडृानंा शांृ  करणयासाठी तयाचंी दया येमन िनवक�ीनासानंी जी 
शांृ रसाची वकि� केली ृोच हा माझा गीृेवरील टीकारप �ंस आहे. मी चाृकासारखा आ रृ होमन माझया 
�ीगुरंंया पुढे उभा रािहलो. तयानंी माझयावर कक पादि� टाकली आिण वकि� करन सगळे जग कृपृ करन 
सोडले. तया कक पादि�ने हा माझा �ंस पुरा झालयाचे यश मला िमळाले. नाहीृर �ंस िलिहणयाची माझी 
योगयृाच नाही. मी िशकलो नाही, काही वाचले नाही, �ीगुरंची सेवाही माझया हा पृन काही झाली नाही पण 
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गुर�माने आलेले समािधधन बाधंपन माझया गुरंनी माझया हाृाृ िदले आिण ्ा �ंसरचनेची योगयृा मला 
�ापृ झाली. 

 
काय सागंाव,े खरोखरच �ीगुरंनी माझे िनिम� करन ्ा कावय�ंसाने ्ा जगाचे रकण केले. 

यजमानाचा पुरोिहृ जसा यजकम�चे क �ृपण आपलयाकडे घेमन बोलृो ृसा मी बोललो याची मला आपण 
कमा करा. स�न हो, आपण माझी आई अहा. आईसारखेच आपण कमाशील अहा. मी हाृ जोडपन िवनिवृो की 
माझया अपराधाची कमा करा. 

 
शबद कसा घडवावा, �मेय कसे माडंावे, अलंकार कशाला महणाव े हे मी काहीही जाणृ नाही. 

सप�धाराचे बाहुले जसे तया तया सप�ांया सवाधीन असृे आिण सप� हालेल ृसे हालृे तया�माणे माझे सवामी 
मला जसे बोलावृील ृसा मी बोलृो आहे. ृो जो जो अिभ�ाय दाखिवल ृो ृो वयकृ करृो आहे महणपन या 
�ंसाृील गुणदोषाब�ल मी आपली िवशषे काही कमा मागृ नाही. �ंस माझा नवहेच. माझया गुरंनी उतप� 
केलेलया �ंसाची मी रचना केलेली आहे. 

 
आपणा संृांं या सभेृ उभे राहपनसु�ा जर काही उणीव रािहली, ृी भरन िनघाली नाही ृर मला 

उलट आपलयावरच रागावृा येईल. पिरसाचा सपशर होमनसु�ा जर लोहतवांया अवदशलेा लोखंड मुकले 
नाहीृर ृो दोष कुणाकडे जाृो? ओहळाने एवढेच करावयाचे की गंगेंया पा�ाृ सवृःला झोकप न �ावयाचे. 
आृा ृरीही तया ओहळाची गंगा झाली नाही ृर तया ओहळाने काय करावे बरे! मो�ा भागयांया जोरावर मी 
ृुमहा संृांं या पायशी आलो आहे. आृा मला काय कमी आहे? अहो महाराज, माझया सवामीनी मला ृुमहा 
संृाचंी जोड करन िदली आहे आृा माझे सगळे मनोरस पिरपपणर झाले आहेृ. पहा महाराज, मला 
आपलयासारखे माहेर िमळाले आिण तयामुळे �ंसरचनेचा माझा ह� िस�ीस गेला. 

 
सगळे भपमंडळ सोनयाचे करणे सोपे आहे. िचृामणीचे डोगरसु�ा रचृा येृील. साृी समु् अमकृाने 

भरणे शकय होईल. ृारा एक� करन तया पृन चं्  घडिवणेसु�ा इृके अवघड नवहे. कलपवककाचा बागसु�ा 
लावृा येईल. तयाृ काही अडचण नाही परंृु गीृास�चे वमर हाृी येणे हे खरोखरच फार कठीण आहे. मी 
अजानी असलयाने एक �कारे मुकाच आहे पण गीृासर मराठी भाषेृ सागंीन आिण ृोही सवर लोकांं या 
डोळयानंा सप� िदसेल असा सोपा करन सागंीन असे महणृ होृो. ृो एवढा अफाट �ंसरपी सागर उृरन 
पलीकडे गेलयाचा कीृ�िवजयाचा धचडा नाचृो आहे. गीृास�ंया आवारामधये अठरावया अधयायरपी कळसासह 
महामेर पवरृ ृयार करन तया िठकाणी �ीगुरमप�ृरपी िशविपडीची पपजा करृो आहे. गीृारपी िनषकपट 
आईची आिण मज लेकराची चुकामपक होमन मी संसाररपी अरणयाृ वयसर सैरावैरा िहडृ होृो. आपण 
स�नानंी आपलया पुणयाईंया जोरावर आमहा मायलेकराचंी भेट घडवपन आणली. महाराज, आपण स�नानंी हे 
जे काही धमरकक तय केले आहे ृे समजपनच मी बोलृो आहे. हेसु�ा काही कमी नवहे. मी जानदेव महणृो, फार 
काय सागंप? आपण हा जो �ंसिस�ीचा सोहळा दाखिवला तया योगाने माझया जनमाचे सासरक झाले. 

 
महाराज, मी िजृका आपला भरवसा धरला होृा िृृका िृृका पपणर करन आपण मला अतयंृ सुखी 

केले आहे. माझयासाठी आपण �ंसाची जी ही दुसरी सकि� रचली ृी पाहपन आमही तया िवनािम�ाला हसृो 
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आहो. मपळची सकि� असपन ��देवाला कमीपणा आणणयासाठी िवनािम�ानंी जी सकि� िनम�ण केली ृी नाशवंृ  
होृी. आपण िनम�ण केलेली ही �ंससकि� ृशी नाश पावणारी नवहे. शकंराने उपमनयपसाठी कीरसागर केला. पण 
तयाची उपमासु�ा ्ा आपलया �ंसाला देृा येृ नाही. कारण समु्ांया पोटाृ िवष आहे. अंधःकार 
चराचराला िगळप लागलयावर सपयर तया �ैलोकयांया मदृीला धावला खरा पण तयांया चडं िकरणाचंा जगाला 
ृाप होृो. मग तया सपय�ची उपमा आपलयाला कशी �ावी? ृापलेलया जगाने चं् ाची �ासरना केली महणपन 
चं् ाने आपलया चादंणयाचा वष�व करन जगाचा ृाप हरण केला हे खरे आहे पण तया चं् ावर कलंक आहे. 
तयाची उपमा आपलया ्ा �ंसरचनेंया उपकारास कशी �ावी? महणपन महणृो की आपण संृानंी माझयावर हा 
जो �ंसरचनेचा उपकार केला ृो केवळ िनरपम आहे. तयाला दुसरी ृोड नाही. 
 

िकबहुना महाराज, आपण केलेले हे धमरकी रृन िस�ीस गेले आहे, नवहे ृे आपणच िस�ीस नेले आहे. 
आृा माझयाजवळ फकृ आपले सेवकपण िश�क रािहले आहे. ृे सेवकपण ृसेच राहील असे आपण महणा 
महणजे झाले. दुसरे आपलया पायापाशी काय मागप? आपली माझयावर अशीच अखंड कक पा राहप दे. समस�नी 
एकदा आपला महटला की ृे तयाचा कधीही तयाग करीृ नाहीृ. सवरृोपरी तयाचा साभंाळ करीृ नेृाृ. 
आपण समसर अहा. आजवर जशी सेवा करन घेृलीृ ृशीच करन घया. यावगेळे मागणे नाही. भगवन  आपण 
महणृा की मी �स� आहे. काही ृरी माग. देवा मी काय मागाव ेहे देखील आपणच मला सागंा. तया आपणा 
हदयसस परमातमयाचे समरण करृो आिण मी मागणे मागृो की– 

 
देवा, आपण ्ा अणुरेणपमधये अहा. सगळे जग आपण भरन टाकले आहे. माझया ्ा वागयजाने आपण 

संृु� वहाव ेआिण मी मागृो ्ा �सादाचे दान �ाव.े देवा, जयानंा जगाृ दु� महटले जाृे, कुिटल महटले जाृे 
तयांं याही हदयाृ आपण अहाृच ना? मग तया अंृःकरणाृ �कट वहा. आपण �कट झाला की तयांं या 
सवभावाृली कुिटलृा, वाकुडपणा आपोआपच जाईल आिण तयानंा सतकमर महणजे काय हे कळप लागेल, 
िविहृ कम�चा मागर सप� िदसप लागेल. देवा एकदा अमकृाची चव कळली की मग दुसरा पदासर कुणालाही कसा 
आवडेल? सतकमर करावे असेच तयानंा वाटप  लागेल. सतकमर करृा करृा जीवाजीवामधली म�ैी वाढेल आिण 
पापाचा अंधःकार जाईल. सवधमरसपय�चा उदय झालयावर िृसे पाप राहीलच कसे? सवधम�चा राजरसृा िदसप 
लागला की जीवांया अंृःकरणाृ शुभेंचाच उदयाला येृील आिण महाराज अशा जीवांं या शुभेंचा सवरंया 
सवर आपण पुऱया करावया. सवर मंगलाचा वष�व करणारे ईनरिन�ाचें समुदाय जीवानंा भेटप  देृ. हे संृस�न 
कलपृरंचे चालृेबोलृे बागच आहेृ. चेृन िचृामणीचे गाव आहेृ. अमकृाचे बोलके सागर आहेृ. ृापहीन 
असे चडं�ृापी असे सपयर आहेृ. कलंकरिहृ चं् मे आहेृ. हे स�न जीवाचें सोयरे होम देृ. िकबहुना ृीनही 
लोकानंा सवर सुखाची �ापृी वहावी. तयानंी आिदपुरषाची अखंडपणे भ�कृ करावी. देवा, जयानंा हा �ंस जीव की 
�ाण वाटृो तयानंा आपण इहलोकींया आिण परलोकींया भोगावर िवजयी करावे. 

 
“आपलया शुभचरणावर मसृक ठेवपन देवा, एवढे पसायदान मागृो आहे.” 
 
देवानंी माझी ही िवनवणी ऐकली आिण िवनेशराव असा ृो भगवंृ  मो�ा �स�ृेने “ठीक आहे. ृसेच 

होईल” असे महणाला. देवाचें हे वर�दान ऐकप न जानदेव अतयंृ संृु� झाले. 
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या�माणे किलयुगामधये महाराष् देशाृ गोदावरींया दिकण ृीरावर �ैलोकयामधये पावन महणपन 
गाजलेले पाच कोसाचे एक अनािद के� आहे. िृसे जगाचे जीवनसप� चालवणाऱया �ीमोिहनीराजाचे देमळ 
आहे. या भपभागावर यादव कुलभपषण सवर कलाचें जणप िनवासससानच अशा नयायाने राजय चालिवणाऱया 
�ीरामचं् राजाचे आिधपतय आहे. 

 
�तयक शकंरांं या परंपरेृील �ीिनवकि�नास िशषय जानदेव याने या के�ी हे मराठी भाषेचे लेणे गीृेवर 

चढिवले. �ीमहाभारृामधये भीषमपवर �िस� आहे. तया भीषमपव�मधये �ीकक षणाजुरनाचंा हा संवाद आहे. ृी ही 
गीृा! 

 
ही गीृा सवर उपिनषदाचें सार आहे. सवर शासाचें माहेर आहे. या सरोवरामधये परमहंस िवहार करीृ 

असृाृ. गीृेचा हा अठरावा अधयाय महणजे गीृामंिदराचा कळसच आहे असे मी िनवकि�दास जानदेव महणृो. 
 
या �ंसांया पुणयसंप�ीने सवर भपृ ानंा उ�रो�र सवर सुखाचा लाभ होम दे. शके बाराशहेे बारो�रच 

जानेनरानंी ही टीका िलिहली. सि�दानंदबाबा अतयंृ आदराने लेखक झाले. 
 

“�ीकक षणापरणमसृु ।” 
 

✻ ✻ ✻ 
  



 
अनु�मिणका 

 
॥त�ीत॥ 

 
मालपृाई, ८ मे १९८४, वैशाख शु� अ�मी शके १९०६ दुग��मी मंगळवार रोजी सकाळी लेखन पुरे 

झाले. दोन िदवसापासपन वाटृ होृे की आृा काय शभंर ओवया रािहलया. आृा दोन िदवसानंी लेखन पुरे 
होईल. लेखन पुरे झाले की आळंदी, पावस इसे जाईन आिण जयाचे तयाला अपरण करन पायावर डोके ठेवीन. 

 
पण मना पृन सारखे वाटे ८ मे रोजी दुग��मी आहे तया िदवशी लेखन पुरे झाले ृर ृे घेणयासाठी सवामी 

कुणाला ृरी पाठवृील काय? १३ मे ृे १६ मे पुळयास जाव ेअसाही िवचार येृो आहे पण पुनहा पुनहा वाटे की हे 
लेखन हाृी घेणयासाठी सवामीनी कुणाला ृरी पाठवाव.े एकही कण असे मनाृ आले नाही की हे लेखन आपण 
करृो आहो. सवामी सवरपानंदाचें समरण करावे आिण लेखणी उचलावी, की १९५६ मधये एम. ए. ंया 
अभयासासाठीसु�ा जया गृीने लेखणी चालृ नवहृी तया गृीने चालप  लागृे. असर, �म सुचृ जाृाृ. अपपवर 
आनंद होृो आिण भगवान  �ीकक षणाचे सुंदर रप उजवया अंगास उभे आहे असे दशरन वहाव ेअसा हा सवामीचा 
कक पा�साद झाला. मग माझा हा ह� सवामी पुरवृील काय? एवढी ृसदी घेृील काय? पुनहा वाटे आपण 
�ासरना केली आहे. सवामीना �ासरना होृ असृानाच पोचृ जाृे असा आपलयाला अनुभव आहेच मग शकंा का 
घयावी? पण ृरीही अशकय वाटे. 

 
पपजय अमलानंद येणार आहेृ पण तयाचंी आपली चुकामपकच होणार असेच वाटले. ृेवहा 

“�ीकक षणापरणमसृु” असे नुसृे िलिहले नाही ृर मनाने पपणरृ या समपरण केले. 
 
हे कागद कोणांया हाृी �ाव ेही रखरख मा� मना पृन होृीच. 
 
७ मेलाच लेखन पपणर झाले असृे. पण गोड घास मागे ठेवावा तया�माणे पसायदान दुग��मीसाठी मागे 

ठेवले. अशा मनः�ससृीृ सुधाृाई जोशीचा फोन आला. तयानंी िवचारले, “मग काय कुठवर आले लेखन?” 
 
मी महटलं “आृाच– 
 

‘्् ्ोगानेः कृेणो ्् राथ� धनुधरेःत  
्् �ीवाज्ो भूि्�ुराा नीि्मरि्मरमत॥’ (अ. १८-�ो. ७८) 

 
हे िलहपन उठले आहे. काय महणृा?” 

 
तया महणालया, “मी म. अ. कुलकणय�ंया घरन बोलृे आहे. अमलानंदानंा घेमन आज म. अ. इसे 

येणार आिण कागलला जाणार. आपण जाम या का?” मनाृ िवचार आला कोलहापपरला दशरनास फार गद� 
होृे असे ऐकले आहे ृेवहा कागलला गेलो ृर िनवांृ  भेट होईल. ्ानंा िवचारलयावर हे महणाले, “जामं या.” 
संधयाकाळी लवकर परृ यायला हव ेया दि�ने दोनला िनघप या असे ठरिवले आिण सुधाृाईंना फोन केला. तया 



 
अनु�मिणका 

महणालया, “सुरेखाृाई इसेच आहेृ तयानंा फोन देृे.” सुरेखाृाई महणालया, “मी मामानंा ृुमंया लेखनाब�ल 
बोलले आहे.” मी महटलं, “आपण सगळेच अधयाय नेम या का? आपण आपलयाजवळचे घया, मी माझयाजवळ 
पधंरा, सोळा व अठरा आहेृ ृे घेृे. मामांं या हाृाृ देमन तयाचंा आशीव�द घेम या उ�ा.” 

 
आिण मग मंगळवारी पहाटे उठपन अठरावा अधयाय पपणर केला. उपासच होृा. फराळ करन सोडी 

िव�ांृ ी घेृली आिण २-३० ला िनघालो. आमही दोघे, सुधाृाई, विहनीसाहेब सुव�, अ�ा िशरगावंकर व 
सुरेखाृाई कुलकण� अशी मंडळी िनघालो. मामा िव�ांृ ी घेृ होृे. म. अ. नी सवागृ केले आिण आृ नेले. 
डॉ. बेडकीहाळ ्ानंी आपलया नवया घराचे नावच अमलकुटी ठेवले आहे. सुरेख घर बाधंले आहे. सो�ाच 
वळेाृ मामांं या खोलीचे दार उघडले. आमही सगळयाजणी, सरकार, म. अ. वगैरे मंडळी आृ गेलो. मामाचंी 
ृी ृेजःपुजं, वयोवक� व आनंदाने ओसंडपन जाणारी मपृ� दि�स पडलयाबरोबर आनंद वाटला. अ�ा, मी 
विहनीसाहेब, सुधाृाई अशा ओळीने बसलो होृो. अ�ा महणालया, “मला िदसृ नाही.” 

 
मामा हसपन महणाले, “मलाही िदसृ नाही. आपण एका बोटीचे �वासी झालो.” आिण असे महणपन 

तयानंी पुनहा �स� हासय केले. 
 
मग आमंया सखीमंडळाची चौकशी केली आिण �शसंा करन माझयाकडे हाृ करन मामा महणाले, 

“चागंले काम चालिवले आहे. असे एकोपयाने, �ेमाने चाललेले कायर बघपन आनंद वाटृो. चान आहे. ृुमही 
एकमेकीवर िकृी �ेम करृा! कधी जमृा? काय काय करृा?” 

 
सुधाृाई मला महणालया, “आपण मामांं या पुढे सरकप न बसा महणजे ऐकायला येईल.” 
 
मी गादींया खाली सृरंजीवर मामांं या समोर बसलयाबरोबर मामा ृरणांया चपळाईने पलंगावरन 

उृरले. माझयासमोर बसले आिण महणाले, “हे बरे. मीच ृुमंयाृ येमन बसृो.” 
 
मग म. अ. नी जानेनरीचा िवषय काढला. मामा महणाले, “आणली आहे काय बरोबर?” महटलं. “हो 

आणली आहे.” 
 
सुरेखाृाईंनी बगेॅ पृन हसृिलिखृ बाहेर काढले व मामांं या पुढे ठेवले. मामानंी ृे उचलपन हाृाृ 

घेृले आिण महटले, “अहो, हे बरेच िलिहले आहे की, चागंलाच मोठा �ंस होईल हा.” मग म. अ. कडे वळपन 
तयानंी िवचारले, “िकृी पाने होृील?” म. अ. महणाले, “पाचशहेे पाने ृरी िनि�ृच होृील. बदंावर िलिहले 
आहे.” 

 
मामा मला महणाले, “मग काय हा चापायचा िवचार आहे?” 
 
मी महटले, “नाही मामा. चापणयाची उपाधी मागे लावपन घयायची नाही. मी माझया आनंदासाठी िलिहले 

आहे. मला ृो िमळाला.” 



 
अनु�मिणका 

 
मामा महणाले, “जानेनरानंी जे िलिहले ृेही सवृःंया आनंदासाठीच होृे. आपलया आनंदाृच 

जगाला आनंद िमळृो. हे सगळयांं यापय�ृ जायला पािहजे.” 
 
मी महटले, “मामा ृो वयाप कोण करणार? चापायचे असा िवचार नाही.” 
 
मामा समजावपन देृ महणाले, “आपण असे महणपच नये. बरं, जरा परीका पाहप या, ृुमही काय िलिहले 

आहे तयाची. म. अ. काढ बरं एखादा तयाृला भाग वाचायला. पण मला सागंा ृुमही हे िलिहृाना पािंडतय 
�कट करायला िलिहले की मी िलिहृे या अहंभावा पृन िलिहले?” 

 
मी महटले, “पािंडतय ृर �कट करायला मजजवळच नाही आिण मी िलिहले असा भाव चुकप नही मनाृ 

आला नाही. सपचृ गेले ृे िलहीृ गेले, आधार सापडृ गेले, गो�ी िमळृ गेलया आिण आनंद वाढृ गेला.” 
 
मामानंी नुसृी मान डोलावली. जानेनरींया व्ाचंी चवड समोरच होृी. सवामीना तयानंी वदंन केले, 

कणभर धयान केले आिण तया चवडीपैकी एक वही काढली. पुनहा एकदा डोळे िमटले आिण वही उघडपन म. अ. 
ना िदली आिण महणाले, “वाच हे.” 

 
ृी साृवया अधयायाची अखेर होृी. जानी पुरषानंा माया िदसृे काय हा िवषय होृा. दोन-ृीन गो�ी 

आलयाबरोबर मामानंी हसपन अनुकप ल अिभ�ाय वयकृ केला. “चान चान आहे” महणाले. साृवया अधयायाची 
पाने वाचपन झालयावर म. अ. ना महणाले, “पुरे आृा” आिण माझयाकडे वळपन �शन िवचारायला सुरवाृ केली. 

 
“कुणाचे समरण करन िलहायला बसृा?” 
 
मी महटले, “सवामी सवरपानंदाचें. तयाचंी करणा भाकृे, सवामी बळ �ा महणृे आिण िलहायला 

सुरवाृ करृे.” 
 
अमलानंदानी हाृ जोडले, गुडघे टेकले, तया व्ांं या चळृीवर डोके ठेवले. ृी चळृ उचलली 

आिण माझया हाृाृ िदली. सद गिदृ होमन पुढे महणाले, “बाई, हे सवामीचे देणे आहे. याची कोण िकमृ 
करणार? चापले ृर ृीन खंडाचंी िकमृ एकशहेेवीस रपये होईल. ृुमही जया भावा पृन हे िलिहले आहे तया 
भावाृ जो जाम शकेल तयाला ृी कळेल पण याची खरी िकमृ सवरपानंद ही आहे.” 

 
माझयाही डोळयाृ अ�प उभे रािहले. व्ा बाजपस ठेवलया आिण मामांं या पायावर डोके ठेवले. तयानंी 

मो�ा �ेमाने दोनही हाृ डोकयावर ठेवले, आिण महणाले, “चालप  दे चालप  दे. उ�म काम झाले आहे यावर 
टीका होईल. पण आपण तया टीकेला जुमानायचे नाही. लोकानंा काही महणपन दे. कावळयाची दि� �णावरच 
असायची. आपण आनंदाृ असावयाचे.” 

 



 
अनु�मिणका 

“बरं हे िलिहृाना �ास िकृी झाला? काम मोठे आहे.” 
 
मी सािंगृले, “काहीही �ास नाही. पाठ दुखृे आहे तयाचे भानही नसे. चार चार ृास झपा�ाने 

िलहपन होृ असे. लेखनाची सपीड पाहपन माझे मलाच आ�यर वाटे की ही गृी कोठपन येृे आहे! कंटाळा नाही, 
दमणपक नाही. काहीही नाही.” 

 
मामानंी पुढे िवचारले, “बरं, अस कधी झालं का की हा असर असा घालावा की ृसा घालावा? िचृन 

महणृा अहा महणपन िवचारृो.” 
 
मी महटले, “नाही असे सहसा घडले. असर कुणी सागंावा ृसा समजृ गेला. जसा समजला ृसा 

िलिहला.” 
 
मामा महणाले, “ही मुसलमानाची गो� ृुमही याृ घेृली महणपनसु�ा लोक ृुमहाला नावे ठेवृील. 

आपण लक �ायचे नाही. बोध झालयाशी कारण. बाकीचे घेमन काय करावयाचे आहे आपलयाला. बरं काही 
कावयश�कृ आहे काय? किवृा वगैरे सफुरलया काय कधी?” 

 
मी महटले, “हो. या लेखनामधये काही किवृा घाृलया आहेृ. ऑपरेशनंयावळेी पाठीचे दुःख 

सोसेना, झोप येईना, ृेवहा सवामी सवरपानंदाचंी �ासरना केली की आपण चाळीस वष� देह दुःख सोसले, 
िबचानयाृ काढली. मला आपली ृाकद सोडी �ा महणजे मी हे दुखणे सोशीन. येणाऱया मंडळीना माझे दुखणे 
पाहपन वाईट वाटप  नये अशी इंचा आहे.” 

 
मामानंी िवचारले, “मग काय झाले?” 
 
मी कक ृजृापपवरक पुनहा समरण करन महटले, “सवामीनी कावयसफप ृ� िदली. सगळे दुखणे या 

कावयसफप ृ�ंया जोरावर मी सोसप शकले. वळृा येृ नवहृे, िलिहृा येृ नवहृे ृर सगळया किवृा मुलीनी 
िलहपन घेृलया. येणारी मंडळी दुखणयाची चौकशी करीृ, �सम पण लगेच िवचारीृ आज काय नवीन 
किवृा?” 

 
मामा म. अ. ना महणाले, “म. अ. काढ बरं एखादी याृली किवृा. तया किवृेंया �ािलटीवरन मला 

पुषकळ काही कळेल.” 
 
म. अ. नी किवृा काढली. ृी होृी– 
अशीच देई काया । 
सव�गाने लगटुिन रािहल सदैव ृुिझया पाया । 
मामा मला महणाले, “हं ृुमहीच वाचा.” 
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मी किवृेची पानरभपमी वाचली आिण किवृेची कडवी वाचायला सुरवाृ केली. सव�कडपन दाद िमळृ 
होृी. मामा ृर डोलृ होृे. किवृा संपलयावर महणाले, “अहो ही उ� दज�ची अवससा आहे. ��वस पृचा 
सपशर आहे याला, चागंली आहे फार किवृा. सवामींया अमकृ धारेृ संजीवनी गासेृ असेच उ�ेख आहेृ.” 

 
मामानंी नंृर सवामी सवरपानंदांं या आठवणी सािंगृलया आिण मग महणाले, “आृा ्ा व्ाचें काय 

करणार? पावसला नेणार?” 
 
मी महटले, “मामा मला पावस इसेच भेटले आहे. काम इसेच झाले. आृा कशाला पावसला जाम? 

माझयाशी देव िृसे असा बोलणार आहे काय?” 
 
मग मा� मामा खरेच फार आनंिदृ झाले. महणाले, “हा भाव आहे ना? झाले ृर, पण आृा यापुढे 

अभयास आिण �ेम एवहढेच करावयाचे. आिण हे बघा हे काम लोकासंाठी झाले. पण आपले काय? ृेवहा 
अंृःकरण भरन �ेम �ायचे. आनंदाृ रहायचे. मी जये� गुरबधंप महणजे गुरसमान, गुर नवहे-ृेवहा आशीव�द 
देृो. मा� हे काम महणजे शवेट नवहे ही सुरवाृ आहे. कावयसफप �ृ होईल. िकृीृरी काम सवामी करन 
घेृील. फकृ अहंभाव घयायचा नाही. तयानंा सगळी काळजी आहे. राजये गेली जाम देृ. आपले खरे वैभव हे 
आहे. हे कोणी काढपन घेम शकृ नाही.” पुढे सरकारांं याकडे पाहपन महणाले, “आधार िवसरायचा नाही. 
वलेीला सुगंिधृ फुले येृाृ ृी वरवर जाृे पण िृला वककाचा आधार असृो, महणपन ृी असृे. नासपसंाृ 
श�कृला फार मह�व आहे, पण ृी श�कृ िशवांया आधाराने असृे ृेवहा तया आधाराकडे पहायचे.” मग 
दोघांं याकडे पहाृ महणाले, “अहो, हे केवढे भागय आहे. ृुमचे गुर सवरपानंद. आमही सगळे तया पाणयावरचे 
बुडबुडे आहोृ, तयानंी श�कृ काढपन घेृली की संपले. ृेवहा हे धयानाृ ठेवपन चालायचे. आमचे गुर सवरपानंद 
आिण सवरपानंदाचें गुर आिदनास िशव. ृेवहा परंपरा ही अशी आहे. 

 
सवामीना ि�रकृी आवडृ नसे. ृे महणायचे, “आमचा मं� सोहंसः सोहंहंसः नाही. सोहंसः जलद 

गृीने महटले की स ह जामन ओं रहाृो. ृो आपला मं�. देवानी अठरा अधयाय गीृा सािंगृली. पण ॐ 
िमतयाकर �� एवढेच सािंगृले. एकोिणसावया अधयायाृ महणजे उ�र गीृेमधये ॐ कार रहसय समजावपन 
सािंगृले. ृेवहा उ�र गीृा वाचली पािहजे. मा� आपलयाला पािंडतय, शबदंचल, वयुतपि� याृ अडकायचे 
नाही.” 

 
ृुमही कुणाला सागंृ नाही पण ृुमहाला जानेनराचें दशरन झाले आहे. मला झाले आहे आिण मला जया 

रपाृ झाले तयाच रपाृ अणणासाहेब रकडीकरानंा झाले होृे. मी तयाचंाकडे गेलो ृेवहा तयानंा िवचारले की, 
“हे कसे िच�?” ृर ृे महणाले, “मला जसे दशरन झाले ृसे िच� मी काढपन घेृले.” माझे आिण तयाचें दशरन 
एकच. ृेवहा आपलयाला जो अनुभव आला ृो आणखी कुणाला ृरी आला ृरच ृो खरा मानावा. नाही ृर 
खोटा. कुणी माझयापुरृे िदसले, कळले महटले ृर ृे खोटे आहे असे समजाव.े ृेवहा फार आनंद झाला हे 
वाचपन.” 
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मग मामानंी नारळ, पेढे याचंा �साद िदला. काजपची िनममी वडी आपलया हाृाृ व िनममी मामींया 
हाृाृ िदली. 

 
“हं मामी, वडी घाल तयांं या ृोडाृ.” असे सािंगृले. तया दोघाचंा तया वक� दंपृीचा �साद असा 

िमळाला आिण मालपृाई आमही धनय झालो. 
 
अमलानंद सवामींया पायावर डोके ठेवले ृे उचलावसेे वाटेना. लेखन पपणर झाले ृे सवामी 

सवरपानंदानंीच उचलपन घेमन शाबासकी िदली आिण आशीव�द देृ माझया हाृाृ िदले असेच वाटले. 
 
आिण मग मनोमन सवामी �जानंद म. अ. कुलकण� यानंा वदंन केले. वयाने लहान असलेलया ्ा 

बाळाने िकृी प�ा गाठला आहे. दुसरा अधयाय सोडासा िलहपन झाला होृा ृो तयानंी मलकापुरास वाचला 
आिण खपप �ोतसाहन िदले, “आतमकसेचा रंग घेमन हे जसे येृे आहे ृसेच येम दे. ओघ उ�म आहे. सवामी 
सवरपानंदाचंी कक पा वाकया  वाकयाृ जाणवृे आहे. जरर िलहा. सवामी न�ी पुरे करन घेृील.” असे तयानंी 
वळेोवळेी महटले. महणपनच केवळ हे िलखाण माझया हा पृन झाले. एरवी शकय नवहृे. आतमिवनासच वाटृ 
नवहृा. 
 

्ा �जानंदानंी खरोखरच माझी �जा िजवंृ  ठेवली, सगळी मरगळ काढपन टाकली आिण “सवामीची 
कक पा” असे मी जी भीृ भीृ महणृ होृे ृी आतमिवनासाने महणप लागले की जयानंी– 

 
“जानेनरी वाच. एका �ंसाची कास धरावंी” अशी आजा केली. 
 
“वाचन बरोबर चालप  आहे” असा ृुमहाला िनरोप आहे असा सवपनद�ांृ  िदला. 
 
“जयानंी शभंर पारायणे झालयावर आळंदीस जाृा आले नाही ृर गोरक मठा पृन अंगारा व 
�साद पोचृा केला.” 
 
“जयानंी �वचन समापृीला �सादपुषप िदले तयानंीच-सवामी सवरपानंदानंीच माझयाकडपन हा 
जानेनरीचा असर िलहपन घेृला” आिण जया िदवशी लेखन पपणर झाले तया िदवशी ृे लेखन 
सवामी अमलानंदांं या रपाने �तयक हाृाृ घेमन आशीव�द िदला की– 
 
“ही कामाची सुरवाृ आहे. शवेट नवहे.” पण हे सगळे घडले �जानंदांं या उ�ेजनामुळे महणपन 
वयाने िकृीृरी लहान असलेलया ्ा बाळाला शृशः नमसकार. 

 
मालपृाई, आपण मला ्ा लेखनाला �वक� केले. “िलहपन पाठवा, आमही वाचप” असे आपण महटले 

महणपनच माझया हा पृन हे सगळे लेखन झाले. ृेवहा ृे पपणर लेखन आपलया हाृी देमन मी मोकळी झाले आहे. 
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आपले आभार कसे मानाव?े आभार मानले की ऋणमुकृ होणयासारखे हे ऋण नवहे ृेवहा असाच लोभ ठेवावा 
ही िवनंृी. 

 
अशीच काही नवी �ेरणा यावी आिण नवे काम सवामी सवरपानंदानंी करन घयाव ेएवढीच तयांं याजवळ 

�ासरना करृे. 
 
कळावे, लोभ असावा, ही िवनंृी. 
 

 आपली, 
सौ. शैलजादााी रं्�ि्िनिध, 

राजवाडा, मलकापपर. 
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॥त�ीत॥ 
 

रसा्दान 
 

आ्ा ंिानातमके दााेत त ा्णे ााग्जे  ्ोेााेत  
्ोेोिन मज �ााेत तरसा्दान हेत॥ 
 
जे खळािी व्कंकी साडंोत त््ा सतकम� े्ी ााूोत  
भू्ां रेसरेे रडोत तमै् जीाािात॥ 
 
दुिे्ािें ि्िमे जााोत तिान साधमर सू �् राहोत  
जो जे ाांचील ्ो ्े लाहोत त�ािणजा्त॥ 
 
ाेर्  सकळ मंगळीत तईनेिन�ािंी मािंद्ाळीत  
अनाे् भूमंडळीत तभाक्ु भू्ात॥ 
 
िला करर््ंिा आेात तिा्ना ति्ामणीिा गाांत  
बोल ा् जे अंणरात तरी्ूे ािात॥ 
 
िं�मा जे अलांचनत तमा य्ड जे ्ारहीनत  
जे सा�ही सदा सानत तसो्ेे हो्ुत॥ 
 
तकबहुना सारसुखीत तरूणर होऊिन ि्ही लोकीत  
भिजजो आिदरु खीत तअखंिड्त॥ 
 
आिण �ंथोरजीिा ा्त तिाशाेी लोकी इ ा्त  
दपादप िाज ा्त तहोआाे जीत॥ 
 
ा्थ महणा �ीिानाशेााोत तहा होईल दान रसााोत  
ा्णे ाेे जानदााोत तसुिख्ा झालात॥ 
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शासकी् मु�णाल्, कोरहारूे 

  



 
अनु�मिणका 
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