
*ग�ु पजून �हणजचे दवे पजून*ť ť

आषाढातील पौ�ण�मलेा �ास पजून करतात. या �दवशी ऋषी मनु�च पेजून
कर�याची �था आह.े ��यके ऋषीन मेानवी स�ंकृती �थापनते मह�वाची
भ�ूमका बजावली आह.े परतं,ु �ासानंी या सा�याच एेक�ीकरण क�न
महाभारत नावाचा �ानकोष �नमा�ण केला. हा �थं पाचवा वदे मानला जातो.

स�ंकृतीसदंभा�तील �वचार �ासानंी या �थंातनू अ�तशय सा�या, सो�या,
सरळ भाषते माडंल.े म�ुननाम�यहम �ास अस सेागंनू भगवान �ीकृ�णानहेी
�याचंी �ततुी केली आह.े मानवी स�ंकृती�या सदंभा�त मलूगामी �वचार
माडंणा�या, �यावर भा�य करणा�या आ�ण �याचा �सार करणा�यानंा �ास
�हणाव,े अस पेायडंाही �ासानंी पाडला.

�हणनूच �या पीठाव�न (�थानाव�न) �वचाराचंी �न�म�ती होऊन �याचा
�सार होतो �याला �ासपीठ अस �ेहणतात. �ास या श�दाच मेह�व पाहा
�कती मोठे आह,े त.े �यामळु येा �ासपीठावर बसणा�याच �ेथान �कती
मह�वाच अेसले त ले�ात यते.े

�ासानंा �ह�� धमा�च �ेपता अस �ेहणता यते.े �यानंी व�ैदक आ�ण लौक�क
�ान अमया�द�र�या �हण केल हेोत.े �यामळु �ेासो��छ� जंगत स्व�म अ्से
�हटल जेात.े याचा अथ��ासानंी जगातील सव��वषय हाताळल आेहते, असा
आह.े

महष� �ास जीवनाच खेर भेा�यकार आहते. कारण �यानंी जीवन खपू
सम�पण सेमजावनू घतेल.े जीवन �हणज केेवळ �काश �क�वा अधंार नाही.



छाया �काशाचा खळे आह.े सखु-�ःखाचा सम�वय आह.े �ास �हणतात,
आमच जेीवन का�या आ�ण पाढं�या धा�यानंी �वणलले वे�� आह.े �यामळुे
सदगणु आ�ण �ग�ुण जीवनात बरोबर पहायला �मळतात.

कवी क�लदास आप�या सव�पा�ानंा �नद�ष�वाच आेवरण चढ�वतात.
�यामळु जेीवना�वषयी भरभ�न �ल�हणा�या का�लदासान जेीवनाची धवल
बाजचू तवेढ� रगंवली.

पण �ासानंी मा� या दो�ही बाजूंचा �वचार क�न सा�ह�य �न�म�ती केली
आह.े महाभारतात त सेार पेहायला �मळत.े भीम, अज�ुन वा य�ुध�ीर याचंे
दोषही �यानंी दाखवल.े �याचवळे� खलपा� अेसणा�या �य�धन आ�ण
कणा�च गेणुही दाख�वल.े जीवनाकड से�यक ��ीन पेाहणारा �ासासंारखा
भा�यकार �हणनूच �नराळा ठऱतो.

�ासा�ंया या महतीमळु �ेया�ंया नावान ओेळख�या जाणा�या �ासपीठावर
बसणा�या ���न अेनके प�य पेाळली पा�हजते. �ासानंा मा�य नसतील,
असा एकही �वचार �ासपीठाव�न �सतृ �हायला नको. �ासपीठावर
कुणाचीही �ततुी वा �न�दा करता यते नाही.

या पीठावर बसणारा ��� सर�वतीचा उपासक हवा. �याची वाणी सरळ,
�प�, �च�तनगभ�आ�ण समाजाला उ�ती�या पथावर वाटचाल कर�यास
माग�दश�क अशी हवी.

�ासा�ंया या महतीमळु �ेयानंा ग�ु मान�यात यते.े �हणनूच पारपं�रक
�ासपौ�ण�मा ग�ु पौ�ण�मा �हणनू साजरी कर�यात यते.े �न�ज�व व�तलूा वर
फेक�यासाठ� सजीवाचा गरज असत.े �याच �कार पेशतु�ुय मानवाला
दवे�वाकड वेाटचाल करायची असले, तर स�ग�ुची आव�यकता असत.े

मानवाला दवे हो�यासाठ� आप�या पशवू�ृ�वर लगाम घालायला हवा. या



�नय�ंणाची �रेणा �याला ग�ुकडनू �मळत.े ग�ु �हणज जेो लघ नूाही तो.
�हणजचे लघलुा ग�ु बन�वतो तो ग�ु. जीवनाला मना�या आधीन करतो तो
लघ आु�ण मनावर �नय�ंण �मळवतो तो ग�ु.

ग�ु �च�तनशील असायला हवा. जीवना�या �नसट�या �वाहात ��थर रहातो
तो ग�ु. कनक (सोन)े, कातंा (��ी) आ�ण क��त�या�ंया झझंावातातही तो
�वतःच अे��त�व राखतो तो ग�ु. �या�या या गणुामंळुचे तो माग�दश�क असतो.

आता ग�ु पजूा �हणज गे�ुवाद झाला आह.े �यामळु मेाणसू अधं��ा आ�ण
अ�ाना�या अधंःकारात अडकतो आह.े �यामळु गे�ु पजुन �हणज देवे पजून
ह आेपण समजनू घतेल पेा�हज.े

*सकंलन :- अशोककाका कुलकण�*


